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"Any men's death diminishes me, 
  because I am involved in mankind. 
  And therefore never send a no for whom the bell tolls 
  it tolls for thee" 
 
 
(De dood van ieder maakt mij geringer 
want ik behoor tot de mensheid 
 En vraag daarom nooit voor wie de klok luidt. 
 Ze luidt voor jou.) 
(John Donne. No man is an Island) 
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De vragen 
 
a. Inleiding 

Aan een biografie gaan niet altijd vragen vooraf. In biografieën van bekende 
personen, zoals Henriëtte Roland Holst en Frederik van Eeden, zal men deze niet 
aantreffen. De reden is simpel. De lezer weet daar wat hij mag verwachten. Bij een 
biografie over Jacob Philip (Jaap) van Praag ligt dit anders. Velen zullen veronder-
stellen een biografie over een voorzitter van de voetbalclub Ajax in handen te heb-
ben. Dit betekent dat de hoofdpersoon relatief onbekend is. Dan noopt de onbekend-
heid van de hoofdpersoon tot explicitering van zijn betekenis. Welke aspecten moe-
ten aan de orde worden gesteld? De historicus Jan Romein biedt duidelijkheid over 
wat een biograaf moet nastreven. Hij moet "uitgaande van het allernuchterste feit, 
dat alle mensen gewoon, klein en knoeiend zijn, laten zien dat een enkele hunner 
onder bijzondere omstandigheden toch buitengewoon, groot en rechtuit kan zijn." In 
deze zienswijze dient de biografie om datgene dat de hoofdpersoon bijzonder maakt 
tot zijn recht te laten komen. Tevens moeten de omstandigheden die dit mogelijk 
maakten aan de orde worden gesteld. 

Als de relatief onbekende hoofdpersoon op uiteenlopende terreinen veel werk 
heeft verzet dan valt behalve aan explicitering van de betekenis van de hoofdper-
soon niet te ontkomen aan het stellen van vragen. De formulering komt neer op de 
bepaling van de thematiek. De thematiek moet ter zake zijn, dat wil zeggen betrek-
king hebben op bijzondere (en soms belangrijke) activiteiten van de hoofdpersoon 
en op die wijze de kern van hem raken. De vragen vormen de thematiek, maar dan 
in toegespitste, wetenschappelijke en (uiteraard) vragende vorm. Daarbij komen de 
omstandigheden die mogelijk maakten dat de hoofdpersoon betekenis kreeg. De 
behandeling van deze omstandigheden vereist dat bepaalde kwesties worden uitge-
werkt. Steeds is de persoon van Van Praag sleutel tot begrip. 

Van Praag richtte tezamen met medestanders in 1946 het Humanistisch Ver-
bond op. Daarmee werd het georganiseerde humanisme in Nederland een feit. Van 
Praag was in organisatorisch opzicht belangrijk. Hij nam een vooraanstaande plaats 
in binnen de nieuwe organisatie. Hij was zowel één van degenen die het georgani-
seerde humanisme tot stand brachten als de man die een levensovertuiging voor 
buitenkerkelijken ontwikkelde. Hij was de grondlegger van het moderne humanisme, 
een buitenkerkelijke levens- en wereldbeschouwing. Hier moet onmiddellijk aan wor-
den toegevoegd dat het moderne humanisme werd gebaseerd op uitspraken, opvat-
tingen en aanwijzingen van een buitenstaander. Dit neemt niet weg dat veel van de 
accenten, gedachten en initiatieven terug zijn te voeren tot de eigenzinnige, inspire-
rende, volhardende en niet altijd consequente Van Praag. 

Over de invloed van de buitenstaander moet niet gering worden gedacht. De 
indruk is dat hij besliste wat de bestaansreden van het georganiseerde humanisme 
werd. Wat was dan de bestaansreden? Voor de beantwoording van deze vraag moet 
de lezer terug naar 1946, het jaar van oprichting. Er dreigde in de ogen van sommi-
gen gevaar. De C.P.N. kwam in dat jaar met tien zetels in de Tweede Kamer. Mis-
schien kon het georganiseerde humanisme helpen het communisme in te dammen. 
De veronderstelling komt niet uit de lucht vallen. Dertig jaar eerder werd ook al ge-
poogd om het georganiseerde humanisme van de grond te krijgen. Cees Meyer riep 
in 1916 De Nieuwe Gedachte in het leven. Naar verluidt vreesden Nederlandse be-
leggers dat hun aandelen in de Russische Spoorwegen waardeloos werden als de 
revolutionaire ontwikkelingen in Rusland geen halt werd toegeroepen. Blijkbaar 
vreesde men soortgelijke ontwikkelingen in Nederland. De belangstelling voor De 



Nieuwe Gedachte viel tegen en na 1930 verliep de beweging. Meyer sloot zich aan 
bij het Religieus Socialistisch Verbond, een beweging rondom “Tijd en Taak”, het 
tijdschrift van de Woodbrookers, een vrijzinnig protestantse groep, waarvan de domi-
nee, SDAP-er en latere PvdA-voorman Willem Banning woordvoerder was. Het ver-
moeden bestaat dat humanistische opvattingen van Banning mede uit deze kring af-
komstig zijn. Mogelijk was Banning begaan met hetgeen leefde in financiële kringen 
zodat hij, nu De Nieuwe Gedachte ter ziele ging, aanwijzingen gaf aan jongeren 
zoals Van Praag. De verbinding met Banning is bovendien bijzonder aangezien het 
humanisme een buitenkerkelijk karakter kreeg. 
 Dat het humanisme zijn godsdienstige karakter kwijtraakte verdient nadere 
uitleg. In de Hervormde Kerk waren in de 19e eeuw humanistische tendensen te ont-
waren. Dit werd aangeduid als “modernisme”. Het modernisme werd omstreeks de 
eeuwwisseling omgedoopt in vrijzinnigheid. Dit betekende dat het humanisme een 
vrijzinnig protestantse aangelegenheid werd. Vanaf 1908 speelden Woodbrookers 
een grote rol. Men mag het streven van Meyer om alle radicaal-moderne godsdien-
sten te verenigen, humanistisch noemen. Voor dat doel richtte Meyer in 1915 het 
Religieus Socialistisch Verbond op. Banning stond afwijzend tegenover dit verbond. 
Hij achtte dit in 1938 “niet in de diepte bindend”. Jegens De Nieuwe Gedachte was 
zijn oordeel milder. Al was deze dan “mislukt”, hij noemde geen tekortkomingen. Nu 
De Nieuwe Gedachte ter ziele was zette alleen Banning de humanistische traditie 
voort. Hier moest Van Praag op aansluiten, wilde hij zich met recht humanist noe-
men. Daarnaast wilde hij een zo groot mogelijke groep buitenkerkelijken aanspre-
ken. Nu Van Praag Banning èn de buitenkerkelijken voor zich wilde innemen werd 
zijn speelruimte gering. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de standpuntbepaling met betrekking 
tot het religieus humanisme. Van Praag hield er zelf geen religieuze gevoelens op 
na. Meyer hechtte aan een pantheïstisch Godsbegrip, maar Banning voelde zich na 
de Tweede Wereldoorlog sterk tot de Hervormde Kerk aangetrokken. Banning re-
kende Van Praag in 1946 niet tot “onze vrienden”. Hij meende in 1948 dat een meta-
fysische achtergrond onontbeerlijk was, wilde men de door hem gesignaleerde 
“geestelijke crisis” te boven komen. Van Praag zocht al voor het georganiseerde 
humanisme tot stand kwam contact met het kort voordien opgerichte Religieus Hu-
manistisch Verbond. Door het religieus humanisme in zijn organisatie op te nemen 
en het georganiseerde humanisme bovendien open te stellen voor vrijzinnig protes-
tanten hoopte hij de kloof tussen Banning en het georganiseerde humanisme te 
dichten. 
 Als buitenkerkelijke kan men zich afvragen of de situatie waarin Van Praag 
zich bevond gunstig was voor de ontwikkeling van het moderne humanisme. Het is 
evenwel onwaarschijnlijk dat het humanisme zich zonder het duo Banning en Van 
Praag had ontwikkeld. Had Van Praag zich minder aan Banning gelegen laten lig-
gen, dan was de communicatie nog meer verslechterd dan nu al het geval was we-
gens het buitenkerkelijke karakter van de leer. Er is nog een andere mogelijkheid 
denkbaar. Van Praag had zich misschien op andere humanisten kunnen baseren, 
bijvoorbeeld op de vrijzinnige protestant Just Havelaar, een 20e eeuwse idealistische 
kunstschilder en auteur. Was Van Praag navolger van Havelaar geworden, dan was 
hij, gezien de godsdienstige achtergrond van Havelaar, evenzeer in de problemen 
gekomen. Alles wijst erop dat Havelaar een eenling was, die losstond van de zojuist 
geschetste humanistische traditie. Had Van Praag hem nagevolgd dan had Banning, 
die zich in 1928 van Havelaar had gedistantieerd, in 1946 afstand genomen van het 
georganiseerde humanisme. Banning had dan geen aanwijzingen meer gegeven en 



dit had Van Praag in de problemen gebracht en het georganiseerde humanisme 
gemarginaliseerd. 

De overdracht van humanistische standpunten werpt een bepaald licht op het 
georganiseerde humanisme. Waren de vroegere humanisten tegenstanders van het 
communisme, dan ontkwam ook Van Praag niet aan deze stellingname. Zolang hij 
verder niets tegenover het communisme stelde had hij echter nog niets bereikt. 
Daarom voerde het georganiseerde humanisme allerlei taken uit waarbij het huma-
nisme als inspiratiebron diende. Niet alleen verscheen er een geestelijk centrum, 
maar ook kwam de geestelijke verzorging tot stand in de strijdkrachten, inrichtingen 
van justitie en ziekenhuizen. Er verrezen humanistische bejaardenhuizen. Er kwam 
een humanistische variant van ontwikkelingssamenwerking. De humanisten kregen 
eigen zendtijd, er kwam een eigen opleidingsinstituut voor humanistische raadslie-
den en humanistisch vormingsonderwijs. De overheid erkende het georganiseerde 
humanisme als representant van de buitenkerkelijken en maakte de humanistische 
activiteiten mogelijk door ze te subsidiëren. 

De werkzaamheden maken onwaarschijnlijk dat De Nieuwe Gedachte als 
blauwdruk heeft gefungeerd. Wèl staat vast dat de aanwijzingen afkomstig zijn van 
Banning. Men mag hieruit opmaken dat Banning invloed had op de leer en op de ac-
tiviteiten van het georganiseerde humanisme. Nu dit is vastgesteld kan de herkomst 
van het takenpakket worden achterhaald. Aangezien ze afkomstig zijn van Banning, 
moet zijn godsdienstige achtergrond verklaren waardoor de werkzaamheden van het 
georganiseerde humanisme doen denken aan die van een kerkgenootschap. Hier 
springt evenwel in het oog dat de context verschilt. Een kerkgenootschap kon pas 
goed functioneren in een verzuilde omgeving. De aanhang voelde zich geborgen in 
de cocon van de zuil. Aangezien een buitenkerkelijke tegenhanger ontbrak, geldt dit 
niet voor de aanhang van het georganiseerde humanisme. Als er al een “algemene 
zuil” bestond bood deze, zeker na de Tweede Wereldoorlog, geen geborgenheid. Dit 
betekent dat een met kerkgenootschappen vergelijkbare situatie ontbrak. Een ander 
verschil betreft de samenstelling van de aanhang. Bij kerkgenootschappen is deze 
gewoonlijk gemengd, waarbij vooral de middenklasse in het oog springt, maar hoe 
zit dat bij het georganiseerde humanisme? Men behoeft werkelijk geen deskundige 
te zijn om in te zien dat de humanistische aanhang uit een elite bestond. Al is hiero-
ver niets met zekerheid te zeggen, toch bestaat de indruk dat de achterban homo-
geen was. Het doel van de studie is een biografie; dit betekent dat hier niet dieper op 
wordt ingegaan. Evenmin kan de vergelijking met kerkgenootschappen volledig 
worden doorgetrokken. Toch kan men vaststellen dat een andere basis voor verge-
lijking de totstandkoming is. Vergelijkt men de Hervormde kerk ten tijde van het 
modernisme met het georganiseerde humanisme, dan valt te constateren dat ook 
het georganiseerde humanisme een elitair karakter draagt, maar daarmee houdt de 
overeenkomst op. Het modernisme gaf aanleiding tot afsplitsingen die nieuwe kerk-
genootschappen voortbrachten. Ze waren in de 19e eeuw aanvankelijk het gevolg 
van afscheidingen van een andere, dominante richting. Maakten buitenkerkelijke 
organisaties een analoge ontwikkeling door, dan was het  georganiseerde huma-
nisme een afsplitsing geweest van de vrijdenkersvereniging De Dageraad. Dit is 
evenwel onjuist. Het heeft er alle schijn van dat het georganiseerde humanisme een 
voortzetting is van ideeën die reeds binnen de vooroorlogse pacifistische jeugd-
beweging leefden. 
 
 
 



b. Centrale vragen 
Daarmee komt men terecht bij de centrale vragen. De eerste vraag die zich 

opdringt betreft de totstandkoming van het georganiseerde humanisme. Blijkbaar 
sloot het debacle van De Nieuwe Gedachte geen nieuwe humanistische initiatieven 
uit. Dit doet vermoeden dat er omstandigheden waren die dit in de ogen van de ini-
tiatiefnemers noodzakelijk maakten. De omstandigheden die een heropleving van 
het humanisme verklaren dienen binnen de biografie aan de orde te komen, aange-
zien ze bijdroegen tot het succes van Van Praag. 

Even raadselachtig als de herleving van het humanisme in het Interbellum is 
het buitenkerkelijk karakter ervan. Liggen de wortels van het buitenkerkelijke karak-
ter ook in het Interbellum? De vraag rechtvaardigt een schets van de Nederlandse 
vredesbeweging in het Interbellum. Er wordt namelijk een wisselwerking veronder-
steld tussen de omstandigheden binnen een bepaalde periode en de ideeën die toen 
leefden. Deze veronderstelling geldt evenzeer voor de Tweede Wereldoorlog. Welke 
rol speelden opvattingen uit de Tweede Wereldoorlog bij het humanisme? In het ver-
zet werkten personen met uiteenlopende achtergronden soms eendrachtig samen. 
Daarmee is de “doorbraak” gedachte onlosmakelijk verbonden. De doorbraak 
beoogde de beëindiging van de verzuilde samenleving, waarvoor een “algemene 
zuil” in de plaats zou komen. Met name binnen de PvdA had men hiervan hoge ver-
wachtingen. Ook Van Praag sympathiseerde met de “doorbraak”. De weergave van 
de voorgeschiedenis van het georganiseerde humanisme en die vanaf de oprichting 
moet de relatie zichtbaar maken tussen de doorbraak en het georganiseerde huma-
nisme. Allicht wordt dan duidelijker hoe tegen het laatste moet worden aangekeken. 
Daarnaast roept de erkenning van de buitenkerkelijke organisatie door de overheid 
vragen op. Ondanks de verzuiling kreeg het georganiseerde humanisme allerlei ta-
ken toegewezen en vond de uitbouw ervan plaats. Dit is opmerkelijk. De tendens 
was juist dat algemene instellingen de “kleur” van de zuil aannamen. De erkenning 
van het georganiseerde humanisme is dan een bijzonderheid. Aangezien deze fac-
toren Van Praag bijzonder maken moet de kwestie in de biografie aan de orde ko-
men. Waardoor kreeg het georganiseerde humanisme wèl erkenning? Welke facto-
ren droegen hiertoe bij? Is het mogelijk dat de overheid het georganiseerde huma-
nisme erkende aangezien het een tegenwicht kon vormen tegen het communisme? 
Daarmee zijn de belangrijkste vragen over de organisatie gesteld. 

Achter deze vragen gaan vragen over de aanhang schuil. Deze vragen liggen 
min of meer op levensbeschouwelijk vlak. De eerste vraag luidt: welke aanhang ver-
wachtte Van Praag en hoe reëel was deze verwachting? In een biografie is logisch 
dat de tweede vraag luidt: wat wilde Van Praag zelf? In meer toegespitste vorm luidt 
de vraag: hoe kon het georganiseerde humanisme aantrekkingskracht uitoefenen op 
een buitenkerkelijke elite? De belangstelling wekt misschien het vermoeden dat de 
leer bij haar in een behoefte voorziet. Dit zou de aantrekkingskracht van het georga-
niseerde humanisme verklaren. De veronderstelling is aanvechtbaar. Allereerst kan 
men zich afvragen waarom deze uitsluitend haar aanspreekt. Bovendien wordt in 
deze redenering aan de betekenis van de levensovertuiging veel waarde gehecht. 
Wil men de juistheid of onjuistheid van de veronderstelling aantonen, dan moet de 
invloed van de levensovertuiging worden afgebakend. Indien buitenkerkelijken 
zouden dorsten naar een levensovertuiging, dan plaatst dat de inspanningen van 
Van Praag in een ander licht dan in het geval men hier ongeïnteresseerd tegenover 
staat. Het wordt zaak om de reikwijdte van de leer te onderzoeken. De vraag zou 
kunnen luiden: staat of valt de levensvatbaarheid van een levensovertuiging met de 
houdbaarheid van de ingenomen standpunten? De vraag impliceert dat een ongods-



dienstige, moderne levensovertuiging betere overlevingskansen heeft in de moderne 
tijd dan godsdienstige tegenhangers waarvan de leer eeuwen oud is. Door zijn ou-
derdom sluit laatstgenoemde slecht of in het geheel niet aan op hedendaagse pro-
blemen. Gezien de toenemende ontkerkelijking zou de buitenkerkelijke nieuwkomer 
enige aantrekkingskracht kunnen hebben. Hierbij wordt stilzwijgend verondersteld 
dat de aanhang zich bezighoudt met de inhoud van de leer en op grond van over-
eenkomsten met wat men zelf denkt en voelt besluit om zich aan te sluiten. Daar kan 
men evenwel vraagtekens bij plaatsen. Passages in de literatuur wijzen erop dat de 
inhoud van de leer van personen afglijdt als water van een eend. De vraag naar de 
houdbaarheid kan ook op het niveau van de levensovertuiging zelf worden beant-
woord. De vraag luidt dan of de redeneringen consequent zijn en geen onjuistheden 
bevatten. Als de aanhang de leer letterlijk nam, dan zouden tegenstrijdigheden en 
onjuiste voorstellingen van zaken op zijn minst tot protesten aanleiding geven. Ge-
zien de twijfels over de betekenis van de leer behoeft dit niet het geval te zijn. Inmid-
dels maken de twijfels niet aannemelijk dat de samenstelling van de aanhang op 
deze wijze kan worden verklaard. Mogelijk weerspiegelde het georganiseerde hu-
manisme de waarden van een buitenkerkelijke elite. Helaas schiet men daarmee 
weinig op. In dat geval kan hoogstens worden aangetoond dat de leer de aanhang 
niet afschrok. Het doel was evenwel de aantrekkingskracht op de elite te verklaren. 
Wellicht zijn er andere factoren van betekenis. Men kan hierbij denken aan de moge-
lijkheid dat Banning ook hen perspectieven bood. De twijfels over de betekenis van 
de leer roepen ook vragen op levensbeschouwelijk terrein op. Ze maken de introduc-
tie van een nieuwe levensovertuiging in het naoorlogse Nederland des te opmerke-
lijker. Men zou bijna denken dat het humanisme zelf een gevoelige snaar raakte in 
het land van Erasmus. Daarmee belandt men bij de volgende vraag op levensbe-
schouwelijk vlak. Vooralsnog is niet aangetoond waarop het moderne humanisme is 
gebaseerd. Waartoe zijn de humanistische uitspraken herleidbaar? In welk licht 
moeten ze worden bezien? Bestaat er samenhang tussen de humanistische uitspra-
ken? Hangen de levensbeschouwelijke onderwerpen die Van Praag aansneed sa-
men met andere zaken? Ook deze vragen moeten worden beantwoord. 

Zet men de successen op een rijtje, dan zijn dit in organisatorisch opzicht de 
herleving van het humanisme ondanks het debacle van De Nieuwe Gedachte, de 
aantrekkingskracht van het georganiseerde humanisme op de buitenkerkelijke elite, 
de opname in het verzuilde bestel en de erkenning door de overheid. Ook op levens-
beschouwelijk terrein werden successen geboekt. Allereerst is er het buitenkerkelijk 
karakter, in weerwil van de afwijzende houding van Banning. Bovendien nam Van 
Praag als volwaardige gesprekspartner deel aan hoogstaande debatten met repre-
sentanten van kerkgenootschappen. Men kan de successen niet behandelen zonder 
de tegenslagen aan de orde te stellen. Ze tonen aan hoe bijzonder het was dat an-
dere zaken wèl lukten. Bij mislukkingen komt het bijzondere van de hoofdpersoon 
pas goed tot zijn recht. Tegenslagen illustreren het onweerbarstige karakter van de 
werkelijkheid waarmee Van Praag te maken kreeg. Bij het georganiseerde humanis-
me kan men bij mislukkingen denken aan de eenzijdige samenstelling van de aan-
hang en het elitaire karakter van de organisatie, de geringe ledenaanwas en andere 
tegenslagen. De eerste drie factoren zullen verband houden met het feit dat bij het 
georganiseerde humanisme de context van een zuil ontbrak zodat niet de gehele 
middenklasse werd bereikt. De eenzijdige samenstelling en geringe groei van het 
ledenbestand waren het resultaat. Hier moet ook het elitaire karakter van de leer 
worden genoemd. Hierdoor houdt zelfs het geringe deel van de buitenkerkelijken dat 
misschien wèl te interesseren is, zich afzijdig. Daarnaast waren er andere tegensla-



gen. Met name op het terrein van het onderwijs zijn nederlagen geleden. Onder de 
factoren die hiervoor verantwoordelijk waren moet allereerst de verzuiling worden 
gerekend. De biografie moet ook hier duidelijkheid bieden. 

Als Van Praag zich niet door tegenslagen liet ontmoedigen is niet alleen dat 
belangwekkend; er zijn meer factoren die hem buitengewoon maken. Van Praag be-
weerde op te komen voor buitenkerkelijken. Volgens de omschrijving van Romein 
dient de biografie om vast te stellen dat de bewering juist is en om de omstandighe-
den die dit mogelijk maakten in kaart te brengen. Dit vereist studie van eventuele 
voortgang in de gelijkberechtiging van buitenkerkelijken. Deze kwam in de literatuur 
slechts op een indirecte, versnipperde manier aan bod. Teneinde vast te stellen hoe 
hun emancipatie, als daarvan al sprake was, zich in de 20e eeuw voltrok, was er 
overzicht nodig. Dat vereiste studie van de verzuiling en van de sociaal-democratie. 
De bijdrage van het liberale kamp bleef gering. Op deze wijze kon zowel de emanci-
patie van buitenkerkelijken aan de orde komen als manier waarop Van Praag voor 
hen opkwam. Zo valt vast te stellen of de lof, die Van Praag in humanistische kring 
werd toegezwaaid, althans in dat opzicht verdiend was. Hier stuit men opnieuw op 
een ongerijmdheid. De ongerijmdheid bestaat eruit dat Van Praag zowel het huma-
nisme uitwerkte als de indruk wekte op te komen voor buitenkerkelijken. Indien deze 
indruk juist is, dan is hij een traditie ontrouw. Het humanisme werd namelijk van 
oudsher verkondigd vanaf katheder of kansel. De humanisten More, Erasmus, Colet 
en Vives poogden vorsten van oorlogsvoering af te houden, maar zij waren witte ra-
ven. Dit maakt het niet aannemelijk dat hele bevolkingsgroepen baat hadden bij acti-
viteiten van humanisten. Duidelijk moge zijn dat een bevestiging van de vraag of Van 
Praag zich inzette voor de emancipatie van buitenkerkelijken een bijzonderheid zou 
zijn. Desondanks wordt de vraag gesteld. Ze sluit aan op Van Praags streven om hu-
manistische uitwerkingen van ethische kwesties te verbinden met wensen van bui-
tenkerkelijken. 
 De vragen met betrekking tot de organisatie betreffen de totstandkoming, de 
erkenning, alsmede problemen op het terrein van het onderwijs. De vragen op le-
vensbeschouwelijke terrein handelen over de aanhang en aantrekkingskracht op de 
buitenkerkelijke elite, de totstandkoming en betekenis van de leer, alsmede de sa-
menhang achter de thema’s. De vragen met betrekking tot Van Praag zijn hiervan 
afgeleid. Zijn rol bij de emancipatie van buitenkerkelijken moet helder worden. Niet 
alleen dit maakt Van Praag in levensbeschouwelijk opzicht belangwekkend. Ook de 
veronderstelling dat hij ideeën van Banning uitwerkte maakt Van Praag op levens-
beschouwelijk terrein bijzonder. Eerder werd gesteld dat het duo Banning en Van 
Praag onmisbaar was voor een herleving van het humanisme. Hoe kwam de taak-
verdeling tot stand? Liep van Praag steeds trouw in het gelid? Gaf de taakverdeling 
spanningen? Ook bij een andere kwestie springt bij Van Praag het persoonlijk ele-
ment in het oog. Als de organisatie als anti-communistisch bolwerk moet worden ge-
zien, dan wekt het op zijn minst verwondering dat Van Praag haar in het leven riep. 
Hield een van de weinige overgebleven joden na de Tweede Wereldoorlog zich 
allereerst bezig met anticommunisme? Dat is onwaarschijnlijk. Wat beoogde Van 
Praag dan zelf met het georganiseerde humanisme? Als het motief afweek, dreef dat 
geen wig tussen Van Praag en zijn organisatie? Beïnvloedde dit zijn functioneren 
binnen de organisatie? Een biografie van Van Praag kan niet om de kwestie heen. 
 De biografie waarin genoemde kwesties worden behandeld bestaat uit twee 
delen. Het eerste deel handelt over het leven en werk van Van Praag tot aan het 
eind van de Tweede Wereldoorlog. Hier worden zijn activiteiten en publicaties zoveel 
mogelijk chronologisch besproken. In het tweede deel blijft de chronologie zoveel 



mogelijk gehandhaafd. Dit deel is echter meer thematisch opgezet. Het tweede deel 
heeft vooral het moderne humanisme en de emancipatie van buitenkerkelijken als 
onderwerp en is theoretischer van karakter. Het verschil in aanpak was reden om het 
werk in tweeën te delen. Ik hoop dat de lezer die in het tweede deel te midden van 
theoretische verhandelingen het zicht dreigt te verliezen, moed houdt. Het slot biedt 
meer overzicht dan hij allicht voor mogelijk houdt. 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Inleiding 
 
 Het schrijven van een biografie is een zaak van lange adem. Het is dan ook 

niet verwonderlijk dat er maar weinig goede biografieën verschijnen, temeer daar er 

zoals in dit geval geen verdienste tegenover staat. Integendeel, na jaren van inge-

spannen arbeid wacht de biograaf vaak slechts de zeis van de kritiek. Ik zou nooit op 

het idee gekomen zijn een biografie over Van Praag te schrijven als ik me niet ge-

roepen voelde tot het, uiteraard betaald, verrichten van intellectuele arbeid. 

 Door toevallige omstandigheden viel de keuze op Van Praag. De wor-

dingsgeschiedenis ving aan in 1986. Tjeerd Flokstra en ik hadden een studie ge-

schreven naar aanleiding van het 40 jarig bestaan van het Humanistisch Verbond. 

Daarop stelde een exponent van deze organisatie, Tielman, voor dat ik een biografie 

over de oprichter schreef. "Dat doe ik niet voor niks" luidde mijn antwoord. Tielman 

beloofde voor de financiën te zorgen. Het onderzoek ging van start. Ik stuitte al met-

een op de moeilijkheid, dat Van Praag beweerde op te komen voor buitenkerkelijken. 

Het behoort tot het biografische handwerk om vast te stellen of deze bewering juist 

is. Dit vereiste studie van eventuele voortgang in gelijkberechtiging van buitenker-

kelijken. Deze kwam in de literatuur slechts op een indirecte en versnipperde manier 

aan bod. Wilde ik vaststellen hoe hun emancipatie, als daarvan al sprake was, zich 

in de 20e eeuw voltrok, dan moest er overzicht komen. Het bleek echter niet een-

voudig om aan de hand van het leven en werk van Van Praag de balans op te ma-

ken. Er was een tweede moeilijkheid: Van Praag was humanist. Hij was de architect 

van het moderne humanisme. De ongerijmdheid bestond er uit dat Van Praag zowel 

het humanisme uitwerkte als de indruk wekte op te komen voor buitenkerkelijken. In-

dien deze indruk juist was zou dat opzienbarend zijn. De centrale vraag van deze 

studie is dan ook, hoe de inspanningen van Van Praag zich verhielden tot de 

emancipatie van buitenkerkelijken. 

 

 

 Nu eenmaal werd vastgesteld dat een biografie van Van Praag ook de buiten-

kerkelijken moest betreffen, groeide de verwachting dat voor een zware studie die 

een belangrijke bevolkingsgroep betrof, wel enige financiële steun was te krijgen. Na 

drie jaar rapporteerde Tielman dat er geen geld voor het onderzoek beschikbaar 

kwam. "Houd er maar mee op" luidde het advies. Het late tijdstip van deze mede-
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deling wekte mijn verontwaardiging. Er was inmiddels veel werk verzet. Ik voelde 

niets voor beëindiging van de studie. Even zag het er naar uit dat het georganiseer-

de humanisme tenminste de onkosten vergoedde. Een onkostenregeling was echter 

nog niet tot stand gekomen of de humanistische organisatie stelde de voorwaarde 

dat "het boek als proefschrift wordt toegelaten". Aangezien voor mij niet een proef-

schrift, maar de biografie het doel was, kon ik onmogelijk aan deze voorwaarde 

voldoen. De voorwaarde is merkwaardig aangezien als humanistisch geldt dat "aan 

de studie der werkelijkheid geen grenzen zijn gesteld". 

 Ik trachtte tevergeefs op eigen houtje financiële middelen te verwerven. Het 

ZWF, Prins Bernhardfonds en de humanistische Weezenkas weigerden echter finan-

ciële ondersteuning. In de humanistische organisatie was Derkx tegenstander. Met 

name de voormalge directeur van het RIOD, de heer Blom (geen biograaf) liet geen 

mogelijkheid onbenut om de studie tegen te werken. Over James Kennedy valt 

evenmin wat positiefs te melden. Hij weet niets van het onderwerp af en is evenmin 

bekend met de biografie. Toch zaten er aan de weigerachtige houding ook gunstige 

kanten. Doordat bemoeienis van buitenaf ontbrak, moest ikzelf de zwakke kanten 

van mijn studie opsporen. Ik zocht de oplossing in een zo groot mogelijke objectivi-

teit en niet in de merkwaardige vooringenomenheid, die anderen parten speelde. 

Daarover moet niet gering worden gedacht. Onafhankelijke oordeelsvorming is een 

groot goed in het benepen landje, dat Nederland nog steeds is. Deze studie brengt 

daarin helaas geen verandering. 

 De totstandkoming van dit werk was onmogelijk geweest zonder de 

aanhoudende steun en hulp van het I.I.S.G., het Rijksarchief te Utrecht, Tjeerd 

Flokstra, Harrie Houtbeckers en de componist Leos Janacek, die me met zijn on-

stuitbare levenskracht vaderlijke moed insprak. Verder moeten worden genoemd 

mijn vriend André, die me met raad en daad terzijde stond wanneer de computer het 

begaf in de beginjaren en degenen die Van Praag van dichtbij gekend hebben, waar-

onder wijlen mevrouw van Praag, die me uitgebreid over zijn leven en werk vertel-

den. Piet de Rooy, voor wie ik de grootste achting heb, kan ik op deze plaats niet be-

danken. Zijn weifelachtige houding markeerde het grensgebied van de tegenwerking 

die ik allerwegen ondervond gedurende de 14 jaar waarin onafgebroken aan deze 

studie werd gewerkt. Mijn doel was steeds de weerbarstige materie om te werken tot 

de interessante en boeiende biografie die mij voor ogen stond. Ik hoop van harte dat 

ik daarin ben geslaagd en wens de lezer de rijkdom toe die past bij het denken van 
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de hoofdpersoon en hoop dat hij zich nooit zo door alle mensen veracht en verlaten 

zal weten als de auteur. 
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Relevante tijdschriften (met name "Blijde Wereld" vanaf medio 1926 en "Tijd en 

Taak" van 1932 tot 1962) werden op het IISG en de bibliotheek van het HOI te 

Utrecht doorgenomen. Over het culturele werk van Van Praag als gedeputeerde is 

de Provinciale griffie van Zuid-Holland geraadpleegd, maar ook gebruik gemaakt van 

informatie van de culturele raad van Zuid-Holland.  
 
 
Mondelinge bronnen 
In de jaren 70 zijn op 24 banden interviews met Van Praag opgenomen. In 1981 

werden gedeelten daarvan uitgezonden in zendtijd van het Humanistisch Verbond. 

Van de banden bestaat een uitgetypt verslag, dat voor Het grondsop voor de godde-

lozen is geraadpleegd. Daar dit geheel per band is ingedeeld, wordt verwezen naar 

de bladzijde per band. Omdat hiermee een traditie van "oral history" was ingezet, 

heeft de onderzoeker zijn interviews eveneens opgenomen en uitgetypt en daarmee 

de mondelinge informatie over Van Praag aanzienlijk vergroot. Er zijn ten behoeve 

van de biografie meer dan 50 gesprekken op deze manier verwerkt, waardoor vier 

mappen werden gevuld met 978 pagina's uitgewerkte interviewverslagen. Er werd 

onder andere gesproken met S.L.L. Beem, Fenco van den Berkhof, Jan Bijleveld, 

Chris Blom, Henk Bonger, mevrouw Brandt Corstius-Molenaar, Wim van Dooren, 

mevrouw Heroma-Meilink, Paul Kurz, Bep Max, Philip van Praag, mevrouw Van 

Praag-Hoff, Ko Pasman, L.H. Ruitenberg, mevrouw De Ruijter-de Zeeuw, Kees 

Schonk, Schillebeeckx, Piet Spigt, G. Stellinga, Piet Thoenes, Arie Treurniet, Frans 

Trieblinig, Esther Vrind, H.B.J. Waslander en mevrouw L. van Weezel. Verder zijn er 

telefonisch gesprekken gevoerd en is er met diverse informanten gecorrespondeerd. 

Ook deze informatie is in de mappen opgenomen. De aldus verkregen informatie is 

veelvuldig gebruikt, waarbij de naam van de informant, mede om deze te bescher-

men, niet is vermeld. In de plaats daarvan wordt verwezen naar de mappen met 

uitgewerkte interviewverslagen die komen te berusten bij het IISG.
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Deel I



 



Hoofdstuk I 
De wortels van een leven 
 

 

 "Er was bij mij thuis een heel sterk gevoel voor ritueel, liturgie, maar dan van 

een seculier karakter. Godsdienstig waren mijn ouders al niet meer. Ik weet niet 

wanneer ze dat los gelaten hebben. Ik denk dat mijn vader dat nooit geweest is. Hij 

had bij wijze van spreken voor galg en rad kunnen opgroeien. Mijn moeder, die be-

wuster leefde, is er blijkbaar geleidelijk helemaal afgekomen, want zolang ik me her-

inner was er geen godsdienstige traditie. Wèl waren er allerlei gezinstradities en de-

ze waren gedeeltelijk op het godsdienstige geënt. Er was bijvoorbeeld nog een ze-

kere feestelijkheid op de vrijdagavond, voor de sabbath. Dan kregen we iets bijzon-

ders". Een deftige mannenstem sterft even weg 1. In zijn woning in Zeist kijkt een si-

garen rokende man terug op zijn leven. Hij is 64. Jaap van Praag is voorzitter ge-

weest van het Humanistisch Verbond, leraar en gedeputeerde in de Staten van Zuid-

Holland. Nu gaan zijn gedachten verder terug. De bandrecorder loopt. Terwijl hij 

praat trekt hij aan zijn sigaar. Opnieuw doemen beelden op uit zijn jeugd. Hij denkt 

aan zijn leven in de Tweede Atjehstraat, in oostelijk Amsterdam, waar zijn ouders 

zich vestigden in 1914. Hij herinnert zich de benauwdheid van de smalle straat, die 

geleidelijk afboog naar de spoorlijn. Aan de achterzijde van het huis lag de groene 

oase van door zijn moeder gekoesterde planten met daar achter weilanden en slo-

ten.  

 In deze straat in de Indische Buurt woonde Jaap van Praag met zijn ouders 

en zijn vijf jaar jongere zusje Esther. Doordat hij bijna nooit buiten kwam kende hij 

het leven op straat niet. Hij was slechts bekend met de beslotenheid van het gezin. 

Wat hij in zijn eerste levensjaren aan kennis nodig had leerde hij van zijn moeder, 

een kleine, slimme vrouw met een groot sociaal gevoel. Ze was vriendelijk en zacht-

aardig. Iedereen vond haar sympathiek 2. Zij omringde hem met de zorg die haar ei-

gen was. Het harmonieuze bestaan leek de voortzetting van een oude traditie. Toch 

was niets minder waar dan dat. 
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De Vleeschhouwers 

 Zijn moeder, die Saar werd genoemd en voor haar huwelijk in het bevolkings-

register stond ingeschreven als Sara Vleeschhouwer, werd op 8 februari 1880 in 

Weesp geboren. Ze was de jongste dochter van Jacob Izaak Vleeschhouwer en 

Johanna Naatje Vleeschhouwer, neef en nicht, die een slagerij dreven. De 

Vleeschhouwers zijn waarschijnlijk aan het begin van de 19e eeuw uit Amsterdam 

naar de bloeiende joodse gemeenschap van Weesp getrokken. Ze waren vrome jo-

den die er in goede doen moeten hebben verkeerd. Er kwam een breuk toen Jacob 

Izaak in 1890 overleed. Klaarblijkelijk werden de vooruitzichten voor het kinderrijke 

gezin (er zijn acht kinderen geboren) ineens ongunstig. Met zeven kinderen -één 

kind is te Weesp overleden- vertrok Johanna Naatje naar Amsterdam. In september 

van dat jaar vestigde ze zich in de Rapenburgerstraat. Volgens het bevolkingsre-

gister oefende de 49-jarige weduwe geen beroep uit. Dit betekende allerminst dat ze 

onbemiddeld was. Ofschoon verhuizingen dikwijls verband hielden met financiële 

nood, ontbraken daarvoor de aanwijzingen 3. Van de Rapenburgerstraat ging het 

naar de Lepelstraat en daarna naar de Hoogte Kadijk, de Manegestraat, Kerklaan en 

de Weesperstraat. Het gezin keerde in oktober 1894 terug naar de Rapenburger-

straat. Via de Prinsengracht kwam men in mei 1896 opnieuw in de Lepelstraat te-

recht. In minder dan zes jaar werd tien maal verhuisd. Daarbij waren wonderlijke 

draaibewegingen gemaakt rond de zogenaamde "jodenbuurt". Daar vestigde het ge-

zin zich echter niet. Dat wijst op enige welstand. 

 Veranderingen in de gezinsgrootte zullen aanleiding voor de verhuizingen zijn 

geweest. Er ging een enorme tragiek achter schuil. Tussen 1892 en 1899 stierven 

vier kinderen aan tuberculose. Slechts van één van hen, David, is het beroep be-

kend. Hij was kruidenier. De moeder bleef met drie dochters achter. De oudste, 

Aaltje Marianne, huwde in september 1892 met een onderwijzer die zoon was van 

een diamantbewerker. Juud werd dienstbode en bleef ongehuwd. Ze woonde in bij 

de gezinnen waar ze werkte. Saar  moet op de Rosenthalschool hebben gezeten en 

volgde daarna een opleiding tot Fröbelonderwijzeres. Blijkbaar stond de vroomheid 

van de Vleeschhouwers het volgen van deze voor die tijd vooruitstrevende opleiding 

niet in de weg. Op een gymnastiekvereniging maakte ze kennis met Manus van 

Praag, met wie ze op 30 april 1908 in het huwelijk trad. 
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De Van Praags 

 Manus van Praag kwam evenmin uit een volledig gezin. Hij werd op 12 fe-

bruari 1884 als Emanuel van Praag ingeschreven in het Amsterdamse bevolkings-

register. Hij was een zoon van de diamantslijper Philip van Praag en Esther Stokvis. 

Uit het feit dat hun achternaam al voor de naamgeving in de Napoleontische tijd af 

en toe werd gebruikt valt te concluderen dat de Van Praags inderdaad uit Praag 

afkomstig waren 4. Ook de binding met het beroep van diamantbewerker had een 

lange voorgeschiedenis. Aan het eind van de 17e eeuw leefde Marcus Salomons, 

één van de eerste Van Praags, met zijn zonen in de Amsterdamse jodenbuurt. Hij 

was diamantbewerker. Dit vak bood echter niet altijd voldoende bestaansmogelijk-

heden. Om in tijden van slapte geen honger te lijden trokken de Van Praags met een 

kleine negotie de stad uit. Waarschijnlijk stond daar een groot verlangen naar de 

hoofdstad tegenover, want ze keerden terug zodra de vooruitzichten gunstiger 

werden. 

 Men krijgt de indruk dat de Van Praags ook verknocht waren aan het joodse 

geloof. Ze steunden, nadat de Kaapse Tijd (periode van 1870-1876, gekenmerkt 

door grote welvaart onder diamantbewerkers) daartoe mogelijkheden bood, de jood-

se gelovige gemeenschap in financieel opzicht. Zo deden Philip en zijn broers in die 

tijd schenkingen aan de synagoge in ruil voor het recht "geïmmatriculeerd lid" (als lid 

aangenomen) te mogen worden. Alleen Juda deed deze schenking al eerder, na-

melijk bij zijn huwelijk in 1864. Men krijgt de indruk dat het gelovige joden waren, 

stevig in de joodse gemeenschap verankerd 5. Tot dezelfde gemeenschap behoorde 

de venter Abraham Stokvis, die in de schaarse gegevens over "contribuanten" aan 

de joodse gemeenschap aan het einde van de vorige eeuw veelvuldig werd ge-

noemd 6. Zijn dochter Esther Stokvis werd geboren op 30 januari 1855. Zowel voor 

als na haar huwelijk met Philip van Praag werkte Esther als dienstbode bij Speijer, 

een zwager die diamantbewerker was. Dat is een aanwijzing dat het echtpaar het 

niet breed had. In mei 1880 verhuisde het gezin naar de Oude Schans en maakte 

daarmee als het ware een sprong over de jodenbuurt om precies op de grens 

daarvan te belanden. Twee maanden eerder werd de oudste zoon Mozes geboren. 

Deze werd met tussenpozen van steeds twee jaar gevolgd door Herman, Emanuel, 

Rachel en in juli 1888 door Isaak. 



Het grondsop voor de goddelozen 4 

 Bij de geboorte van de jongste zoon had Philip van Praag het gezin al verla-

ten. Naar verluidt zag hij een bierbrouwerskar, met paarden bespannen, vanaf een 

brug het water inrijden. De koetsier had de paarden niet meer onder controle. In de 

veronderstelling dat één van zijn zoons op de bok zat en verdronk zou hij gek zijn 

geworden 7. Philip van Praag werd in januari 1888 in een Utrechtse psychiatrische 

inrichting opgenomen. Het gezin viel uiteen. Esther woonde toen op de Zwanenburg-

wal. Ze verhuisde nog in dezelfde maand naar de naburige Rapenburgerstraat. Het 

gezin werd in mei 1888 op de Zwanenburgwal min of meer herenigd. Door de vele 

verhuizingen maakte het gezin geen stabiele indruk. Daar Esther bij anderen introk 

moeten ze verband hebben gehouden met financiële problemen. Naderhand stelde 

een buurjongetje, de latere journalist Meyer Sluyser, dat Esther niet in goede doen 

verkeerde 8. In januari 1891 vond opnieuw een verhuizing plaats. Deze maal ves-

tigde Esther zich met twee zoons, Emanuel en Isaak, elders op de Zwanenburgwal 

om daarna via de Rapenburgerstraat in augustus 1900 te verhuizen naar de 

Markensteeg nummer 11-II, boven haar geboortehuis. Naast hen werd tien jaar later 

Meyer Sluyser, geboren waarmee Emanuel, kortweg Manus, bevriend raakte. Door 

deze toevalligheid zijn er over zijn jeugd enige bijzonderheden bekend. 

 

 

Jeugd en Rein Levenbeweging 

 Manus genoot niet alleen lager onderwijs, maar ging ook naar de joodse 

school, waarover Sluyser schreef: "de joodse schooltjes eisen de tijd op tussen de 

uren van de "maatschappelijke school". Blijkbaar werd het openbaar onderwijs zo 

genoemd. Hij vervolgde: "Als om twaalf uur de bel luidt, rennen de kinderen met pak-

jes brood in de hand weg: "Meester we hebben haast, we moeten naar 't jode." 

Tegen hun Bar Mitzwah (kerkelijke meerderjarigheid) gaan de jongens zich voorbe-

reiden op de plechtigheden, waarmee hun dertiende levensjaar wordt bezegeld. Ze 

leren moeizaam een stuk van de Tora uit het hoofd. Dan worden ze in een conven-

tioneel pakje gestoken met een rond hoedje op het hoofd. Staande op het altaar 

reciteren ze het geleerde voor de hele Kahilla (gemeente)". Manus kon later nog 

stukken uit de Tora citeren waarvan hij de betekenis niet meer kende 9. Over de 

jeugd van Manus is verder weinig bekend, tenzij men hem via zijn vrienden kan leren 

kennen. Een van hen, Kees Woudenberg, was een stugge meubelmaker, die later 
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bode werd van de meubelmakersbond. In 1929 werd hij algemeen secretaris van de 

Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP). Tot zijn vrienden behoorde ook een 

broodbezorger, actief in de transportarbeidersbond en een bestuurster van de 

naaistersbond 10. Deze blijkbaar strijdbare vrienden zijn bekend dankzij Sluyser, die 

er, ondanks het leeftijdsverschil, ook toe behoorde. 

 Manus moet zich eveneens vroeg tot het socialisme aangetrokken hebben 

gevoeld. Er wordt althans beweerd dat hij meteen op zijn 18e lid werd van de SDAP. 

Dit wekt verbazing, aangezien hij geen stemrecht had. In dat jaar, 1902, hadden dat 

maar weinigen. Bovendien is onwaarschijnlijk dat de SDAP onder de paupers in de 

oude jodenbuurt furore maakte. De joden waarop het socialisme met zijn rode gloed 

wèl aantrekkingskracht uitoefende waren geen paupers. Henri Polak was hun voor-

man, de leider van de Algemene Nederlandse Diamantbewerkersbond (ANDB) die in 

1900 zijn trotse gebouw op de Franse Laan in gebruik nam. De ANDB zorgde dat de 

diamantbewerkers een geduchte macht vormden tegenover de juweliers 11. In 1911 

veroverde de bond als eerste Nederlandse vakorganisatie de achturige werkdag. Via 

de ANDB kwam een deel van de Amsterdamse joden bij de SDAP terecht 12. Het le-

dental van deze partij groeide vooral na de eeuwwisseling 13. Henri Polak beijverde 

zich onder meer voor gemeentelijke gasvoorzieningen. Dit was gunstig voor de con-

currentiepositie van de diamantindustrie 14. Sluyser had een speciale groep joden 

op het oog, toen hij verhaalde: "de socialistische beweging grijpt de bewoners van 

de joodse buurten. Ze komen met hun fanatisme en trouwhartige aanhankelijkheid. 

Ze beheersen elke vergadering met hun Talmudische spitse redeneringen" 15. 

Reeds in de tweede helft van de 19e eeuw konden meer welgestelde joden integre-

ren zonder dat ze hun geloof behoefden af te zweren 16. Joden die er onvoldoende 

baat bij hadden keerden zich wèl af van het jodendom. Hierbij is van belang dat hun 

religieuze leiders niet voor hen opkwamen 17. 

 Aangezien bij de SDAP de belangen van in armoede voortlevende bewoners 

van de oude jodenbuurt niet in tel waren, is de grote vraag waarom Manus SDAP-lid 

werd. Dit klemt temeer daar er redenen zijn om aan te nemen dat de ANDB, waar-

mee de partij bijna werd vereenzelvigd, hem in 1897 schade berokkende. De bond 

liet in de diamantindustrie leerlingen beneden de 14 jaar ontslaan. Voordien was kin-

derarbeid in de jodenbuurt algemeen. Het onderwijs leed er onder. In 1893 waren 
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"beide hoogste klassen bijna ontvolkt" 18. "Reusachtig veel moeilijkheden; ruzieach-

tig rumoer buiten en in het Bondsgebouw, dag aan dag" waren gevolg van het be-

sluit van 1897 19. Sindsdien werden leerlingen maar in beperkte mate aangeno-

men. Als Manus het vak van diamantbewerker ambieerde zal hij geen vaste werk-

kring hebben kunnen vinden. Al is onbekend of Manus dit nastreefde, hij nam, 

misschien noodgedwongen, een marginale plaats in vergeleken met het deel van het 

proletariaat waarop de partij zich richtte. "Fanatieke geheelonthouders waren we, en 

volgelingen van de Rein Levenbeweging" aldus Sluyser 20. De belangstelling voor 

de Rein Levenbewe-ging doet niet vermoeden dat het SDAP-lidmaatschap door 

sympathie voor het socialisme werd ingegeven. De Rein Levenbeweging bestond uit 

tolstoianen. Ze werden geïnspireerd door de ascetische levenshouding van de 

Russische schrijver graaf Lev Tolstoi. Deze meende dat dienstweigering erop wees 

dat de op geweld gebaseerde samenleving ten einde liep. Geestverwanten, die dit 

optimisme zouden hebben gedeeld, besloten tolstoiaanse ideeën uit te dragen. Ze 

bestonden uit anti-militarisme en een streven naar verbondenheid 21. 

 Het tolstoianisme kwam in het laatste decennium van de 19e eeuw tot plotse-

linge bloei. Er kwam in 1897 zelfs een Nederlandse vereniging van godsdienstige 

tolstoianen, de Internationale Broederschap of "Vrede" beweging tot stand. Dit was 

drie jaar nadat de SDAP werd opgericht; de beweging kan worden gezien als idea-

listische reactie op deze partij. Het idealisme was een verheven moralistische filoso-

fische richting die uitging van de idee als vormgevende kracht. De Rein Levenbewe-

ging was eveneens idealistisch. Ze stelde persoonlijke verantwoordelijkheid voorop. 

Maatschappelijke verbeteringen waren daarvan het resultaat. In de beweging, die 

vermoedelijk actief was tussen 1902 en 1906, speelden de christen-anarchist en ge-

heelonthouder Lodewijk van Mierop, de voorvechter van het vegetarisme Felix Ortt 

en de hoogleraar in de weefselleer en propagandist voor geheelonthouding Jacob 

van Rees een rol 22. Er is aangenomen dat het opkomende socialisme bij een intel-

lectuele elite het schrikbeeld opriep van een uitbarsting van erotische en moordda-

dige zaken; een andere mogelijkheid is dat de beweging diende om het proletariaat 

van het socialisme af te houden. Dan was het doel veeleer de eigen bevoorrechte 

positie te verdedigen 23. Weliswaar werd de Rein Levenbeweging gekenmerkt door 

grote openheid en eerbied voor het vrije huwelijk, maar "sexuele reinheid", stond 

voorop. Ze verdedigde een nieuwe seksuele moraal. De naam "Rein Leven" had 
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betrekking op seksualiteit, die op voortplanting gericht moest zijn. Aan seksuele om-

gang werden hoge eisen gesteld 24. In 1901 werd vastgesteld: "geslachtsgemeen-

schap is alleen dan volkomen rein, wanneer die plaats vindt in hoogste liefdeseen-

heid, in huwelijk tussen man en vrouw, en wanneer in de bedoeling der beide per-

sonen de mogelijkheid van voortplanting niet is buitengesloten" 25. De enkeling die 

van het rechte pad afweek worstelde jarenlang met schuldgevoelens 26. De invloed 

van de beweging, zo deze al bestond, lag vooral op het vlak van antimilitarisme, 

vegetarisme en geheelonthouding 27. 

 Dat het tolstoianisme een vrijgevochten jongen als Manus aansprak is onbe-

grijpelijk. Hij moet zelfs op de landbouwkolonie "Walden" nabij Bussum zijn ge-

weest. Van Eeden stichtte de kolonie om het tolstoiaanse gemeenschapsideaal van 

een andere samenlevingsvorm vorm te geven, waarin eenheid van de mensheid 

voorop stond. De kolonie bestond van 1898 tot 1907 en propageerde vanaf 1901 het 

gemeenschappelijk bezit van grond en goederen. De kolonisten waren, evenals de 

christen-socialistische Rein Levenbewegers, antimilitaristen, geheelonthouders en 

bovendien voorstanders van vegetarisme 28. Naar verluidt kwam Manus in 1902 in 

de kolonie terecht. Misschien vertoefde hij er ook later om de dienstplicht te ont-

lopen. Eenmaal aangekomen in de kolonie lieten dienstweigeraars zich niet altijd in 

het bevolkingsregister inschrijven 29. Daar kwam hij voor het eerst met aanhangers 

van Tolstoi in aanraking en ontmoette hij Van Mierop 30. Van Mierop leek op een 

Russische profeet die een streven naar "zelfbewustzijn" en eenheid in geloofszaken 

verenigde met opofferingsgezindheid jegens de samenleving en een onmogelijk hu-

welijksideaal 31. Naar het schijnt onderhield Manus intensiever en langduriger con-

tact met het tolstoianisme dan zijn vrienden, die op hun beurt een rol binnen de so-

ciaal-democratie speelden of dit beoogden. Manus bevond zich in een ongunstiger 

positie: een moralistische beweging rond een beperkt onderwerp kon maar kort 

aantrekkelijk zijn. Men kan zich dan ook afvragen wat Manus aantrok in het mora-

listische en negatieve thema van een bovendien minuscule beweging. Het is op zijn 

minst verwonderlijk dat een telg uit een gezin, dat zich net ontworstelde aan de 

joodse geestelijke elite, zich spoorslags bij een christen-anarchistische tegenhanger 

aansloot, die zich bovendien onderscheidde door kille en verstandelijke redenerin-

gen. Mogelijk hoopte Manus een baantje te bemachtigen bij de elite die de leer ver-
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kondigde. Zelfs dan is onwaarschijnlijk dat hij zich ertoe aangetrokken voelde. 

Daarbij springt in het oog dat Manus weinig ophad met het jodendom, waar seksua-

liteit ook wel met reinheid en het verwekken van nakomelingen in verband werd ge-

bracht 32. Men kan tegenwerpen dat dit voor de levenslustige en ongebonden jon-

gen geen verschil zou hebben gemaakt; zulke opvattingen moeten niet teveel ge-

wicht worden toegekend. Thuis was het jodendom verworden tot een lege huls; blijk-

baar had de leer daar geen betekenis. 

 Naar verluidt raakten de jonge vrijbuiter Manus en Van Mierop bevriend. Dat 

de leer in de vriendschap tussen beiden wèl een rol speelde is onwaarschijnlijk. Van 

Mierops visie werd binnen zijn eigen beweging nauwelijks gedeeld 33. Vriendschap-

pelijke gevoelens zullen bij Manus evenmin voorop hebben gestaan. Van Mierop 

stond niet als innemend en beminnelijk bekend. Toch vluchtte Manus uit de armoede 

naar een wereld van "dichterlijke naturen, dromers en dwepers, mensen die hun dro-

men voor grotere werkelijkheid hielden dan de werkelijkheid zelf" 34. Met name Van 

Mierop getuigde van wereldvreemdheid 35. Daarentegen was Manus een nuchtere 

jongeman. Het meest waarschijnlijk is dat hij door materiële motieven werd gedre-

ven. Hier is van belang dat er in de SDAP sprake was van partijgenoten uit de "Rein 

Leven" hoek 36. De beweging wilde de SDAP in een andere richting drijven. Nu kan 

men beweren dat, als de opzet slaagde, er voor Manus mogelijk een aanstelling bin-

nen de SDAP in het verschiet lag, maar dat is niet aannemelijk. SDAP-voorman 

Pieter Jelles Troelstra was afkerig van het "gevoelssocialisme" van de Rein Leven-

beweging 37. Gelukkig stelde Van Rees de jongen aan als assistent in zijn laborato-

rium in de hoofdstad 38. Via Van Mierop kan hij met hem in aanraking zijn geko-

men. Gezien zijn leeftijd moet hij een soort manusje-van-alles zijn geweest. Zijn 

collega's hebben van alles met hem uitgehaald. Ze hebben hem zelfs eens omhoog 

gegooid waarbij hij een been brak 39. Hij keerde noodgedwongen in het gezin van 

Esther terug. 

 Dit maakte, deze maal door malaise in de diamantindustrie, nog steeds geen 

stabiele indruk. Een aantal zoons moest een ander beroep kiezen. Herman verliet 

bijvoorbeeld in augustus 1906 de hoofdstad. Hij vertrok naar Frankfurt am Main, 

waar hij zich waarschijnlijk als handelaar vestigde. Mozes en Isaak bleven in het ou-

de vak. De eerste moest daarvoor naar Antwerpen uitwijken 40. Rachel werkte in 
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een groentehandel en huwde in januari 1914 met David van Santen die ook tot de 

vriendenkring van Manus behoorde. Manus veranderde na zijn ervaring bij Van Rees 

veelvuldig van baan. Begin september 1904 week hij uit naar Duitsland om zich als 

typograaf te bekwamen, maar op 24 september was hij al teruggekeerd. In januari 

1905 vertrok hij naar Utrecht. Misschien omdat zijn vader er verbleef werkte hij als 

leerlingverpleger in de Willem Arntszstichting, een krankzinnigengesticht. Een jaar 

later keerde hij in de hoofdstad terug 41. Manus was niet alleen veranderlijk wat de 

werkkring betrof, ook op persoonlijk vlak zou hij open staan voor nieuwe ideeën. 

Sinds zijn verblijf op "Walden" zou hij als geheelonthouder en vegetariër hebben ge-

leefd. Voor zover daarvan sprake was wekt deze meegaandheid de indruk dat hij, 

vergeleken met zijn vrienden, het tolstojanisme dicht genaderd was. Aangenomen 

dat de ellendige en armoedige situatie thuis nog bestond kon dit slechts betekenen 

dat Manus weinig mogelijkheden had voor, althans vrijwillige, geheelonthouding en 

vegetarisme. Lotsverbetering mocht het motief zijn geweest voor toenadering tot een 

elite; vrijwillige naleving van haar levensstijl was vooralsnog uitgesloten. 

 Hij onderscheidde zich echter ook in uiterlijk opzicht van zijn vrienden. Sluyser 

omschreef hem als volgt: "Manus liet zijn haar in model knippen, zonder scheiding 

en achterover, net als Multatuli (Eduard Douwes Dekker). Zomer en winter droeg hij 

een lange, wijde donkere cape" 42. Als de overeenkomst niet op toeval berustte, kan 

de populariteit van Multatuli binnen de SDAP haar verklaren 43. De schrijver, die net 

als hij individualist was, kan hem zeker hebben geïnteresseerd. Kennis had een 

enorme aantrekkingskracht. Er wordt althans beweerd dat vooruitstrevende geesten 

aan het eind van de 19e eeuw kennis voorwaarde achtten voor de maakbaarheid 

van de samenleving. Opzienbarende ontdekkingen in de natuurwetenschappen wa-

ren de aanleiding tot dit vooruitgangsoptimisme. Ook uit het 19e eeuwse evolutio-

nisme sprak een groot vertrouwen in de vooruitgang. Vermoedelijk speelde bij 

Manus, met slechts lagere schoolopleiding, dit vertrouwen geen rol. Hij had waarde-

ring voor de auteur wegens het atheïsme van Multatuli. Manus was een praktisch 

mens. Het lijkt erop dat hij geen gedachte kon koesteren zonder haar in praktijk te 

brengen. Het huwelijk met Saar scheen zijn ideaal, het verlaten van zijn oude milieu, 

dichter bij te brengen. De mooie Saar met haar betere afkomst vormde een tegen-

wicht tegen de armoede thuis. De Vleeschhouwers kenden manieren die Manus 

volkomen vreemd moeten zijn geweest 44. Er zal hem een wereld zijn open gegaan 
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die zeer tot zijn verbeelding sprak. Ook op persoonlijk vlak vulden de twee elkaar 

goed aan. Het onrustige, barokke karakter van de Van Praags met hun, uit innerlijke 

onrust voortkomende, zich vaak in uitersten bewegende emotionaliteit en egocen-

trisme contrasteerde met de krachtige persoonlijkheid van Saar. Zij was een toon-

beeld van evenwichtigheid en innerlijke rust. Saar beschikte over humor en relative-

ringsvermogen. Daarnaast wilde ze anderen verzorgen. Op de maar al te vaak op 

zichzelf aangewezen Manus moet deze eigenschap weldadig hebben aangedaan. 

Ze moet het met haar lastige en extroverte man niet altijd gemakkelijk hebben ge-

had. Waarschijnlijk waardeerde ze zijn zelfstandigheid, ervaring en ondernemings-

lust. Tussen beiden bloeide een hevige en duurzame liefde op. 

 Een andere passie van Manus was lichamelijke oefening. Deze deelde hij met 

Saar en beiden moeten nog in de omgeving van de Hortus Botanicus, in het cen-

trum van Amsterdam, op korfballen hebben gezeten, wat in die tijd heel progressief 

was. Toen Saar er bij hem op aandrong een meer geregeld leven te gaan leiden lag 

de oplossing voor de hand: hij werd gymnastiekonderwijzer. Wellicht heeft Saar zijn 

studie mogelijk gemaakt. Terwijl hij studeerde kan zij als Fröbelonderwijzeres heb-

ben gewerkt. Het jonge stel hield zich immers bezig met wat aan het begin van de 

20e eeuw als buitenissig gold: gymnastiek, sport en Fröbelonderwijs. Dat de vrouw  

tijdelijk een zelfstandig beroep uitoefende behoeft echter geen blijk van ver-

nieuwingsdrang te zijn. Haar "economische rol" kon weleens "traditioneel" zijn 45. 

Vier maanden na zijn huwelijk behaalde Manus een MO-akte lichamelijke oefening. 

In theorie konden de rollen nu worden omgekeerd, maar in de praktijk viel dat niet 

mee. Manus had nog geen aanstelling als gymnastiekonderwijzer. Het kostte enige 

moeite om deze te verkrijgen omdat het nieuwe schooljaar reeds was begonnen. In 

december 1908 werd hij voor 16 uur aangesteld op de Van Neckschool in 

Amsterdam-West, terwijl het echtpaar zich juist in de nieuwe Indische Buurt had ge-

vestigd. Een andere verandering hield in dat Judic Vleeschhouwer sinds zeven 

maanden af en toe bij hen logeerde. Johanna Naatje, bij wie ze voordien verbleef, 

was inmiddels overleden. Ze werd een regelmatig terugkerende logé, die zich Juutje 

liet noemen en het gezinsleven opvrolijkte met de onvermijdelijke verhalen over haar 

werk (ze werkte inmiddels als kraamverzorgster) en haar zachte en innemende per-

soonlijkheid. De vreugde in het gezin zou nog door twee andere factoren worden 

vergroot. 
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 Op 1 januari werd Manus definitief als "paedagoog in de gymnastiek" op de 

Van Neckschool werd aangesteld. Nog dezelfde maand verhuisden Manus en Saar  

naar een keurige bovenwoning aan de Bosboom Toussaintstraat, dicht bij het Leidse 

Plein. Onzeker is of de verhuizing in westelijke richting met de aanstelling verband 

hield. In deze woning werd op 11 mei 1911 Jaap van Praag geboren. De ouders wa-

ren heel gelukkig met hun zoon. Zijn volledige naam luidde Jacob Philip van Praag. 

Hij dankte zijn eerste voornaam aan de grootvader van moeders kant en de tweede 

aan de grootvader van vaders kant. Acht dagen na zijn geboorte vond de besnijdenis 

plaats. Ook ouders die zich, als Manus en Saar, van het jodendom hadden losge-

maakt lieten mannelijke nakomelingen in het algemeen besnijden. De besnijdenis 

had vooral rituele en emotionele betekenis; men kan eruit opmaken dat de sporen 

van het verleden niet waren uitgewist. De achterliggende gedachte was, dat wan-

neer hun zoon later het joodse geloof aannam, dat tenminste geen beletsel was 46. 

Wellicht heeft vooral Saar erop aangedrongen. Toch was Manus de moralist. Eerder 

waren ellende en armoede een beletsel voor een zuivere beoordeling van zijn vege-

tarisme en geheelonthouding; nu zijn maatschappelijke positie overeenkomsten ging 

vertonen met die van de elite waarmee hij vroeger contact onderhield, kon hij zich 

met haar moralisme onderscheiden. Om vast te stellen of dat inderdaad het geval 

was, is nader onderzoek vereist. 

 

 

De huiselijke situatie 

 Duidelijker dan dit moralisme leek bij de Van Praags verdraagzaamheid je-

gens andersdenkenden aanwezig. Ze waren absoluut niet antigodsdienstig. Op 

woensdagmiddagen, wanneer Saar met Jaap van Praag naar een tandarts op de 

Weteringsschans liep, vertelde ze verhalen uit de bijbel. Toen hij haar, tijdens een 

van deze 14-daagse tochten (naar verluidt had de jongen een slecht gebit), vroeg of 

ze er geloof aan hechtte, moet ze geantwoord hebben: "wij niet, anderen wel" 47. De 

anekdote wijst op een vroege belangstelling van haar zoontje voor levensvragen. 

Het antwoord van Saar roept echter vragen op. Lag het probleem niet ingewikkel-

der? Het jodendom hield meer in dan geloofsvragen. Aangezien onduidelijk is of 

Saar met het jodendom had afgerekend, moet de eerder gewekte indruk van een ge-

zin dat met alle tradities brak enigszins worden bijgesteld. De gang van zaken thuis, 



Het grondsop voor de goddelozen 12 

die in de eerste plaats tot zorg van Saar werd gerekend, bewijst het tegendeel. Het 

joodse ritueel nam daar, zoals bij veel joden die zich aan de niet-joodse samen-

leving aanpasten, in enkele gevallen een seculier karakter aan. Een voorbeeld waar-

aan in het begin van dit hoofdstuk werd gerefereerd was de avond voor de sabbath, 

de "nashavond", wanneer lekkernijen werden genuttigd. De feestelijke avond was 

niet het enige bewijs van voortdurende joodse tradities. Na het overlijden van de 

echtgenoot van Aaltje Marianne, in september 1908, onderhielden de Van Praags in-

tensieve contacten met "tante Aal". Evenmin als Juutje volgde zij Saar in haar ont-

worsteling aan het geloof. Vooral proletarische joden moeten hun geloof omstreeks 

de eeuwwisseling vaarwel hebben gezegd. Daartoe behoorden de Vleeschhouwers 

niet. Om het voortbestaan van de godsdienstigheid bij de Vleeschhouwers te be-

grijpen is instructief dat vrouwen in vergelijking met mannen minder bereid waren het 

jodendom op te geven 48. De relatieve welstand van de Vleeschhouwers is echter 

een betere verklaring. Saar was een uitzondering. Als tante Aal met haar kinderen 

kwam eten dan zette Manus zijn keppeltje op en kreeg zijn zoon de raad een zak-

doek op zijn hoofd te leggen 49. 

 Saar brak evenmin in alle opzichten met haar verleden. Het verlangen naar 

een gezonde omgeving, die verband hield met de tragische sterfgevallen bij de 

Vleeschhouwers, deed het gezin terugkeren naar de Indische Buurt die aan de 

stadsgrens lag. Een tegenvaller was dat Manus in maart 1917 werd aangesteld op 

de Hendrik Westerschool, buiten deze buurt. Daar stond echter tegenover dat het 

gezin meer financiële armslag kreeg dan voorheen, toen Manus ƒ40,- per week ver-

diende. Desondanks leefden de Van Praags betrekkelijk sober. Vooralsnog viel wei-

nig verandering te bespeuren in vergelijking met de tijd waarin Saar met haar zoon, 

om reiskosten te besparen, naar de tandarts liep. Ook een woning in de Indische 

buurt sloot aan op deze soberheid. De buurt kwam overeen met veel 19e eeuwse 

wijken. Ze bestond uit smalle straten en binnenterreinen, waarbij weinig aandacht 

aan plantsoenen was besteed. Bovendien liepen de blokken in oost-west-richting, 

wat voor goede bezonning nadelig was 50. Wibaut gaf in september 1908 met de 

woorden: "de lange schuine straten, (..) met zwakke golvingen erin (..), geven toch 

wel een troosteloos gezicht" van afkeuring van deze buurt blijk 51. Dit nam niet weg 

dat het een keurige buurt was. Naast bouwvakarbeiders en havenarbeiders woonde 

er vooral administratief, bedienend en onderwijzend personeel  52. Op 18 mei 1914 
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keerde het gezin terug in de Tweede Atjehstraat, waar het zich vestigde op nummer 

50-I. De huizen waren kort na de eeuwwisseling gebouwd en verkeerden in goede 

staat. De woning bestond uit een achterkamer, die als eet- en woonkamer werd 

gebruikt met daar achter een veranda. Saar kweekte er Oost-Indische kers. Verder 

bestond ze uit een alkoof, waar Saar en Manus sliepen, de keuken, die toegang gaf 

tot de trap en een kleine voorkamer, waar hun zoontje sliep. Op den duur kreeg deze 

slaapkamer ook een andere functie. 

 Vanaf zijn assistentschap bij Van Rees stelde Manus belang in de medische 

wetenschap. Doordat de middelen ontbraken was er voor hem geen medicijnenstu-

die weggelegd. Blijkbaar zat er in zijn handen bijzondere kracht. Manus haalde een 

akte voor heilgymnastiek en massage. Hij plaatste in de voorkamer een Zweedse 

bank en een wandrek en hield aan het einde van de middag praktijk aan huis. Artsen 

uit de buurt stuurden soms patiënten naar hem door en dat wijst erop dat hij dit ver-

dienstelijk deed. Manus onderscheidde zich evenals al het onderwijzend personeel 

ook door op vakantie te gaan. Zo brachten de Van Praags de zomer van 1914 door 

in Huisduinen. De dreiging van de Eerste Wereldoorlog was al in juni voelbaar en 

een maand later, bij het uitbreken ervan, werd er in paniek gehamsterd. Halverwege 

de oorlog werd op 26 augustus 1916 Esther geboren. Ze werd in het bevolkingsre-

gister ingeschreven als Esther Johanna van Praag. Ze dankte de eerste voornaam 

aan haar grootmoeder van vaders zijde en de tweede aan haar grootmoeder van 

moeders zijde. Bij haar broer was het precies andersom gegaan. 

 Ondanks de tijd waarin hij opgroeide begon het leven van Jaap van Praag ge-

lukkig. Zijn moeder besteedde veel aandacht aan hem en hij maakte wandelingen 

naar bijvoorbeeld de avondmarkt in de Dapperbuurt, waar in het schimmige licht van 

gaslantaarns druk handel werd gedreven. Hij was meestal thuis waar zijn vader zich 

een uitstekend verteller toonde. De verhalen verstevigden de band tussen vader en 

zoontje. Hoewel Saar in het kleuteronderwijs had gezeten ging hij niet naar de kleu-

terschool. Ze leerde hem zelf wat hij daar kon opsteken. Het was nog geen van-

zelfsprekendheid kinderen naar de kleuterschool te sturen. Saar had een zwakke ge-

zondheid. Zodra het inkomen van Manus dat toeliet werden haar dagelijkse werk-

zaamheden verlicht door de komst van een huishoudelijke hulp. Daardoor kon ze 

nog meer tijd aan haar zoontje besteden 53. Dit was niet altijd nodig. Op zesjarige 

leeftijd ging Jaap naar de lagere school. 
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De J.P. Coenschool 
 Jaap bezocht de zevenjarige J.P. Coenschool aan de Madurastraat. Het 

schoolhoofd, J. van Konijnenburg, schreef hem in als leerling nr. 346 54. De school 

was in 1911 in gebruik genomen en voorzien van matglas ruiten om te voorkomen 

dat kinderen naar buiten keken. De school was saai, maar stond als goed bekend. 

Hier werd de schuchtere joodse jongen met zwart krullend haar voor het eerst met 

de buitenwereld geconfronteerd. Achter zijn isolement kan de gedachte hebben ge-

zeten dat Saar haar gevoelige zoontje wilde behoeden voor confrontaties met min-

der fijnbesnaarde geesten onder de jeugd. Nu nam het proces van het leren leven 

met de mentaliteit van leeftijdsgenoten een aanvang. Jaap van Praag kende geen 

enkele medeleerling en onderscheidde zich bovendien door wat als een joods uiter-

lijk werd beschouwd 55. Een ander gevolg was dat hij niet had geleerd zich te ver-

dedigen. Hier kan ook het pacifisme van Manus een rol bij hebben gespeeld. De 

kleine dromer was geen partij voor vechtersbaasjes in de klas. Kinderen storten zich 

graag op de zwakste partij. Al blijft het de vraag of in de hardheid en harteloosheid 

van zijn klasgenootjes antisemitisme mag worden gezien, toch vormde de confron-

tatie voor Jaap van Praag een groot probleem 56. 

 Ook in een ander opzicht was de lagere schooltijd een nare periode, want hij 

wekte naderhand de indruk dat er tegenover nederlagen op het schoolplein geen 

grote schoolprestaties stonden. Jaap van Praag was niet handig en werd daardoor 

zenuwachtig. Dat speelde hem parten bij het leggen van lettertjes op het leesplankje. 

Schrijven, spellen, rekenen, zingen en tekenen gingen hem evenmin goed af. Aan 

de achtergrond van deze tekortkomingen, zoals het ontbreken van een sterk visueel 

geheugen, had het onderwijzend personeel een broertje dood. Van juffrouw Muller is 

bekend dat ze het stokje hanteerde. De situatie was buiten de school nog ongunsti-

ger. Misschien lag het aan zijn afwijkende uiterlijk dat hij dagelijks werd getreiterd en 

geslagen. Zijn vader had hem geleerd nooit op de loop te gaan. Hij ging met de rug 

tegen een muur staan en probeerde met zijn knuistjes belagers van zich af te 

houden. De traumatische ervaringen moeten jaren zijn doorgegaan. 

 Door de Eerste Wereldoorlog werd de eerder geconstateerde soberheid even-

eens voortgezet. Jaap herinnerde zich later de huiselijke soberheid 57. Vanaf fe-

bruari 1917 was het brood op de bon 58. In april 1918 werd het broodrantsoen ge-

halveerd. "In de grote steden, zoals Amsterdam, plunderden vooral vrouwen brood-
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karren, levensmiddelenwinkels, aardappelwagons van de spoorwegen en opslag-

plaatsen van brandstoffen" 59. Dit "broodoproer" viel samen met een bezoek van de 

Koningin aan de Indische buurt. De politie joeg de hongerigen uiteen 60. Of Jaap 

van Praag van de ongeregeldheden wat gemerkt heeft is onbekend. Waarschijnlijk 

werd er thuis wel over gesproken. Een ander onderwerp was het verloop van de 

oorlog die Manus een gruwel was. Dat de gemeenteraad een uitbreidingsplan aan-

nam voor de Indische Buurt trok ook de aandacht. Nu dreigde het contact met de 

natuur, waar het de Van Praags om begonnen was, te worden verbroken. 

 Naar verluidt kwam er ook een eind aan de pesterijtjes van Jaap van Praag.  

Dit lag niet aan de adviezen van zijn moeder. Wanneer hij huilend thuis kwam was 

haar reactie: "joh, sla er toch op!" 61. Met dit advies schoot de jongen weinig op. Met 

het gebruik van geweld was hij niet opgevoed. Toch kwam er een keerpunt. Op een 

beslissend moment werd hij in de rug aangevallen door een grote domme klasge-

noot. De maat was vol. Jaap van Praag draaide zich met een ruk om en gaf de 

jongen een stomp. Al blijft de oorzaak duister, andere klasgenootjes beëindigden 

eveneens hun getreiter. Jaap van Praag meende zelf ze op een afstand te hebben 

gehouden door veel te praten. Dat hij een oplossing in deze richting zocht lag aan de 

huiselijke situatie. Daar werden tederheid en uiterste gevoelens niet toegelaten. On-

duidelijk is echter of hier sprake is van een doorwerking van het Rein Levenideaal. 

Hoe het ook zij, emotionele uitbarstingen werden aan het verstandelijke onderge-

schikt gemaakt. Het zoontje werd opgevoed tot kleine volwassene, die uiterste ge-

voelens onderdrukte. Onbevredigend blijft echter dat de jongen een uitweg zocht in 

een richting die geen uitkomst kon geven, want het is onwaarschijnlijk dat hij door 

zijn gepraat met rust werd gelaten. Waarschijnlijk verklaren de betere schoolresulta- 

ten de verbetering. Daarmee kan de jongen indruk hebben gemaakt. 

 De huiselijke nadruk op het verstandelijke kan wel op een andere manier 

voordelen hebben geboden. Hij realiseerde zich dat het een kwestie van zelfkennis 

was om te weten hoe op het terrein van tegenstanders toch viel te winnen. Jaap van 

Praag vertelde later dat hij eens werd uitgedaagd door Paul Slingelandt, de spor-

tiefste jongen van de klas, om tegen hem hard te lopen rond een plantsoen. Jaap 

van Praag ging vaak zwemmen en wist dat zijn kracht lag in zijn uithoudingsver-

mogen. Toen Paul hem vroeg om drie maal hard te lopen stelde hij voor er twintig 

keer van te maken. Hij won. Met zijn uithoudingsvermogen had hij van zijn klasge-
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noot gewonnen. Verstandelijkheid bood onverwachts uitkomst 62. Evenals verstan-

delijkheid stond leren thuis hoog aangeschreven en de verbeterde resultaten vielen 

dan ook in smaak. Manus was bevriend met de opvolger van Van Konijnenburg op 

de J.P. Coenschool, Van Bockove, en de hierdoor kleiner geworden afstand tussen 

school en huis kan de schoolprestaties hebben gestimuleerd. Jaap van Praag verliet 

de school met een voldoende voor schrijven en een zeven voor aardrijkskunde, ge-

schiedenis, rekenen en Nederlandse taal 63. 

 Niet alleen het resultaat op school, maar ook de huiselijke situatie ging voor-

uit. Eén van de oorzaken was dat Manus in de jaren 1918-1922 aanzienlijke loons-

verhogingen ten deel vielen. In 1922 ging zijn wens in vervulling om op een school in 

de buurt te komen. In maart werd hij aangesteld op drie openbare lagere scholen, 

die tevens MULO-scholen waren. Hij werd daar in mei MULO-leraar, waardoor het 

gezin meer financiële armslag kreeg. Daarbij kwam de andere bron van inkomsten. 

De praktijk van heilgymnastiek en massage ging onverminderd door 64. Voor deze 

financiële verbetering werd er aan het eind van de maand al geen geld meer ge-

leend dat aan het begin van de volgende werd terugbetaald, wanneer noodzakelijke 

aankopen voor het huishouden werden gedaan 65. Kort na elkaar verdwenen twee 

factoren uit het leven van Jaap van Praag, namelijk het gesar van leeftijdsgenootjes 

en de huiselijke soberheid. Een derde factor, de nadruk op het verstandelijke, bleef 

bestaan. In moreel opzicht werd de opvoeding, naar het schijnt, vooral door Manus 

bepaald. Waaruit bestond ze nu eigenlijk? 

 
 
De opvoeding thuis 
 In de opvoeding stond zorg voor de gezondheid centraal. Vermoedelijk werkte 

Manus nog in het lager onderwijs toen zijn zoon een fiets kreeg. Fietsen was belang-

rijk omdat stadskinderen gezonde buitenlucht nodig hadden. Op zondagen, wanneer 

het weer het toeliet, fietste het gezin naar bijvoorbeeld het Spanderswoud, nabij de 

vroegere Waldenkolonie 66. Er werden ook schaatsen aangeschaft. Esther herin-

nerde zich dat ze vanaf de veranda naar haar vader en broer keek die zich achter 

het huis op het ijs waagden en er, één voor één, doorheen zakten 67. Vooral tijdens 

zomervakanties bleek dat de natuur voor de gezondheid onontbeerlijk werd geacht. 

Ze golden als bijzonder belangrijk en werden uitgebreid voorbereid. Wekenlang ston-
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den grote blauwe kisten gereed met daarin onder meer wijn voor Manus (hij dronk 

alleen tijdens vakanties) en limonade voor de kinderen. Blijkbaar was Manus een 

matige drinker. Daarnaast was hij antimilitarist en vegetariër; men kan vaststellen dat 

de invloed van de tolstoianen wat afnam. De zorg voor de gezondheid was echter 

niet afgenomen. Het gezin reisde iedere zomer naar het strand en de duinen. Al had-

den de kinderen vier weken schoolvakantie, ze moesten zes weken in de buiten-

lucht. Manus vroeg voor hen extra vrij. Zelf kon hij als onderwijzer en later als leraar 

niet buiten vakanties gemist worden zodat hij vrouw en kinderen nareisde naar 

Katwijk, een vaste vakantiebestemming. Omdat scholen daar later sloten dan in de 

hoofdstad keek Manus met leedvermaak naar de naar school hollende dorpsjeugd 

68. Zorg voor de gezondheid was een persoonlijke factor. 

 Dat gold ook voor een andere bijzonderheid. Ondanks hun belangstelling voor 

toeristische badplaatsen als Katwijk werden dagjesmensen gemeden. Misschien 

was men eenvoudig op wat rust gesteld. Gelukkig stond dit geen goede betrekkin-

gen in de weg met mensen die eveneens de stilte zochten. Er groeiden vriend-

schappelijke banden tussen Jaap van Praag en andere kinderen. Ze bouwden zand-

kastelen en speelden met een bal, waarbij de eerste dikwijls de leiding had. Manus 

moedigde dat aan. Hij speelde met zijn kinderen, deed dan een balspel of gooide  

Esther van zijn knie op naar zijn arm en zette haar via zijn schouder op zijn hoofd 69. 

Behalve een gezonde levenswijze behoorde bij de opvoeding een onbesproken 

maar dwingende moraal. Zo verzette Manus zich tegen de omstreeks 1923 in zwang 

geraakte radio. In zijn ogen was dat een burgerlijk en oncultureel apparaat, dat niet 

werd aangeschaft. Verstrooiing bood de strip van Bulletje en Bonestaak in “Het 

Volk”. Het lezen van goede boeken werd wèl aangemoedigd. Manus had, met zijn 

impulsief karakter, daarop enige invloed. Hij kwam met een groot pak thuis, dat hij 

introduceerde met de woorden: "vrouw, ik heb een stuk in de huishouding gekocht". 

Daaruit kwamen tien blauwe gebonden boekjes met de verzamelde werken van 

Multatuli. Manus had ze op het Waterlooplein gekocht 70. Hij las er zijn zoontje uit 

voor, toen deze in de vijfde of zesde klas zat. Vooral de tragische belevenissen van 

Saïdjah en Adinda uit de Max Havelaar, het in 1860 verschenen werk van Multatuli, 

moeten Jaap van Praag hebben getroffen. Dat een buffel zich voor zijn kleine mees-

ter opofferde toen deze door een tijger werd aangevallen, maakte diepe indruk 71. 

Hij moet het verhaal vele malen hebben herlezen. De jongen zal de leeshonger van 
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zijn moeder hebben. Ze stelde belang in populair-wetenschappelijke werken en in de 

romans van Arthur van Schendel en Louis Couperus 72. Al las Manus weinig, toch 

stimuleerde hij culturele uitingen. 

 Het bereiken en handhaven van een cultureel niveau viel samen met de so-

ciale stijging van de Van Praags. Toen Manus eenmaal op MULO-scholen was aan-

gesteld kwam er een piano op de Atjehstraat. Manus en zijn kinderen namen piano-

les, maar de belangstelling was betrekkelijk kortstondig. Hoewel de Van Praags aan 

goede muziek hechtten was de aanschaf eerder een blijk van welstand dan van mu-

zikaliteit 73. De sociale stijging ging aan de culturele belangstelling vooraf; nu gold 

de cultuur als belangrijk. Broer en zus mochten met Pasen naar de Stadsschouw-

burg, waar toneelvoorstellingen voor kinderen werden gegeven 74. De moraal van 

Manus kon echter ook dwingend zijn. Dit bleek uit de betekenis die hij aan wilskracht 

hechtte. Zij bepaalde de verhouding tussen Manus en zijn broers, die markthande-

laren waren. Alleen met Mozes, die Maurits genoemd werd, stond Manus op goede 

voet, maar met de anderen en vooral met hun vrouwen hadden Manus en Saar wei-

nig gesprekstof. De slechte verhouding was hinderlijk bij verjaardagen. Wanneer de 

broers werden uitgenodigd kwamen ze, maar hun vertrek werd meer op prijs gesteld 

75. Op den duur deelden de Van Praags op verjaardagen mee naar de bioscoop te 

gaan. Later bleven ze thuis, maar de broers bleven weg 76. Toch keken de laatsten, 

die hun afkomst nauwelijks ontworsteld waren, tegen Manus op. Hij keek echter op 

hen neer. Hij was er trots op het beter te hebben gedaan dan zij 77. 

 Voor vriendschappelijke betrekkingen was hij allerminst op hen aangewezen. 

Iedere woensdagavond ging hij naar de gymnastiekvereniging Plato en daarna biljar-

ten in hotel De Kroon op het Rembrandtplein, waar hij een vaste vriendenkring had. 

Daarnaast onderhield hij vriendschappelijke betrekkingen met collega's. Hier bleek 

zijn weerzin tegen zijn joodse achtergrond. Hij liet zich "Praagie" noemen omdat hij 

meende dat dit minder Jiddisch klonk dan Manus 78. Ook de contacten met tante 

Aal en haar zeven kinderen werden in stand gehouden. Zij waren afkomstig uit een 

beter milieu dan de broers van Manus, waardoor ze met de Van Praags meer ge-

meenschappelijk hadden. De afstand tussen Manus en zijn broers had geen weer-

slag op hun kinderen zodat Philip, een zoon van Herman, het eerste vaste speel-

kameraadje van Jaap Van Praag werd. In de voorkamer speelde hij met zijn twee 
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jaar jongere neefje. De oudste, die ook bij andere spelletjes de leiding nam, be-

diende een treintje. Onder het geratel groeide een hevige vriendschap. 

 Bij de nadruk op gezondheid en cultuur gaven persoonlijke factoren de door-

slag. Aangezien Manus jegens zijn broers niet verdraagzaam was, kan men niet vol-

houden dat de opvoeding ook verdraagzaamheid stimuleerde. Bovendien sympathi-

seerde Manus met de in 1856 opgerichte vrijdenkersvereniging De Dageraad, waar 

een antigodsdienstige stemming heerste. Tenslotte werd Jaap van Praag als peuter 

tegen jeugdige buurtgenootjes afgeschermd. Dit wijst evenmin op verdraagzaam-

heid. Voor zover zij in godsdienstig opzicht heerste, gaf sympathie voor de 

Vleeschhouwers de doorslag. Wat in de opvoeding wèl voorop stond was elkaar be-

hoeden en eventueel beschermen. Manus ontzag Saar zoveel mogelijk in fysiek op-

zicht, terwijl zij hem in geestelijk opzicht in bescherming nam. Met de uitdrukking "zij 

is de baas, ik ben het nekje" gaf hij aan dat beiden elkaar nodig hadden en zonder 

elkaar niet konden functioneren 79. Dat zou een richtlijn voor het leven zijn ge-

weest. De kinderen spraken hen bijvoorbeeld aan met "je" en "jij", wat toen onge-

bruikelijk was. Ook in de inmiddels gegroeide band tussen broer en zus leek het 

ideaal door te werken. Esther was geweldig op haar broer gesteld, die zoveel meer 

kon dan zij. De liefde was wederzijds. Wanneer zij een boodschap deed en een 

snoepje kreeg, was al gauw de reactie: "en Jaap dan?" 80. Men kan echter betwij-

felen of het gezin in dit opzicht van andere afweek. 

 Een tweede factor betrof de joodse traditie. Er is op gewezen dat de "eerste 

generatie" vaak neerkeek op de eigen achtergrond en er tegelijk aan vasthield 81. 

Daarmee kreeg een seculiere joodse cultuur vorm die veel joden deelden. Dit werd 

zichtbaar bij de feest- en verjaardagen. Een blijk van assimilatie was de viering van 

het sinterklaasfeest, waar Jaap van Praag vermaard werd om zijn gedichten 82. 

Manus stimuleerde het vieren van verjaardagen. Ze werden aangegrepen om toneel-

stukjes te maken waaraan allen deelnamen. Dan was er gebak en werd recht ge-

daan aan de uitdrukking dat de jood eet en de "goy", de niet-jood, drinkt. Dat gold 

eveneens voor joodse feestdagen. Esther Stokvis, die in een steegje tegenover de 

Mozes en Aäronkerk een winkeltje in water en vuur dreef en in april 1921 bij de Van 

Praags introk, stelde oude gebruiken in ere. Op Simchat Torah (vreugde der wet) 

toog ze steevast met een brok chocola naar de Atjehstraat. 
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 Manus was in andere opzichten een buitenbeentje. In de eerste plaats creëer-

de hij een patriarchale huiselijke situatie, waarmee hij van huisuit allerminst ver-

trouwd was. Door zijn uitgesproken meningen werd hij, behalve kostwinner, een do-

minant gezinshoofd. Zijn moralisme was geen vrijblijvende aangelegenheid. Men kan 

aanvoeren dat de hoge morele standaard wees op het problematische karakter van 

de overgang naar een wereldser bestaan. Aangezien het geloof antwoorden gaf op 

vragen die het bestaan betroffen is het geloof wel als een vereiste gezien. Deze stel-

ling ging bij de Van Praags niet op. Ze hielden zich niet bezig met geloofskwesties. 

Het wereldse alternatief, het Rein Levenideaal, zal bij de opvoeding evenmin een rol 

hebben gespeeld. Naar het schijnt wilde Manus in de eerste plaats zijn ellendige 

achtergrond afschudden. 

 Al kwamen dan niet alle onderwerpen aan de orde bij de Van Praags, toch 

konden de kinderen over alles uitleg krijgen. Waar evenals gezondheid, cultuur en 

moraal, verstandelijkheid hoog in aanzien stond kon een oordeel anders uitvallen 

dan het schoolhoofd Van Bockove lief was. Deze achtte Jaap van Praag geschikt 

voor het MULO-onderwijs. De laatste zei, toen zijn vader terugkeerde van een on-

derhoud hierover: "oh nee, ik kan gerust naar de HBS." Naar verluidt gaf Van 

Bockove zuchtend een verklaring af, waarin stond dat de jongen naar de HBS kon 

83. Er brak een nieuwe fase in zijn leven aan.
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Hoofdstuk II 
Ontdekking van eigen mogelijkheden 
 

 

"De school staat op de Mauritskade,  

Iedewiedewiet bombom" 

 Het schoollied van de Derde Vijf, een vijfjarige HBS aan de Mauritskade, 

klonk een stuk opgewekter dan de realiteit rechtvaardigde. De school was om-

streeks de eeuwwisseling gebouwd als derde van vier vijfjarige gemeentelijke HBS-

en. Daaraan dankte ze haar naam. Men kon er nog herinnerd worden aan de Mid-

delbare Onderwijswet van Thorbecke, waar dit onderwijs zijn bestaan aan dankte. 

Thobecke wilde de burgerij opleiden voor handel en bedrijf. Deze school was echter 

een HBS-B. Het handelsonderwijs van Thorbecke sloot namelijk niet aan op de be-

hoefte. Vanaf 1882 kregen de eerste drie klassen algemeen vormend onderwijs. In 

de verplichte handelsvakken van de vierde en vijfde klas leefde Thorbecke's geest 

nog onverminderd voort. Het duurde nog ruim twintig jaar voor op de Derde Vijf wis- 

en natuurkundige vakken in de hoogste klassen meer accent kregen 1. 

 Het onderwijs aan de Derde Vijf was bedoeld voor leerlingen, woonachtig in 

Amsterdam-Oost 2. In het algemeen werden ze als "niet echt volkskinderen" gety-

peerd 3. Nu ze niet alleen uit de Indische Buurt, maar ook uit de Transvaalbuurt en 

de Plantage kwamen, waren er ook joodse kinderen. De leerlingen moesten de ze-

ven klassen van de lagere school met goed gevolg hebben doorlopen 4. In de 

hoogste klas werd Frans onderwezen en die kennis werd noodzakelijk geacht om 

toegang te krijgen tot het imposante gebouw van de Derde Vijf. Het bestond uit twee 

vleugels met klaslokalen, aan de ene zijde begrensd door het huis van de conciërge 

en aan de andere door een gymnastieklokaal. Samen met fietsenrekken werd zo 

een binnenplaats vrijwel omsloten, waar een jonge plataan stond. Twee openslaan-

de deuren gaven toegang tot een brede, grijsgroene gang waarop lokalen uitkwa-

men. Op de school, waar de vriendelijke Coeling het hoofd was, heerste ondanks de 

wat trieste kleuren een goede sfeer 5. De lessen duurden steeds 50 minuten; de 

leerlingen hadden vrij op woensdag- en zaterdagmiddag en op zondag. 

 In de pauze tussen de middag wandelde Jaap van Praag met klasgenoten uit 

de Indische Buurt naar huis. Tijdens de wandelingen groeiden vriendschappen met 
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Cor Rijkeboer, Herman Duitz en twee jongens van de lagere school, Jan van der 

Molen en Bertus Nissing. Jaap van Praag verklaarde later dat ze op zijn initiatief 

"Willen is Kunnen" vormden. Het clubje vervaardigde een blaadje met een hecto-

graaf, een apparaat waarmee afdrukken werden gemaakt. In het blaadje, dat werd 

verspreid onder bekenden en familie, stonden puzzels en belevenissen. De naam 

was van Troelstra afkomstig. Deze had in het gedicht "De Propagandist" beschreven 

hoe mensen in diepe ellende hun rechten opeisten, zodat deze woorden vertrouwen 

in eigen kracht uitdrukten 6. "Willen is Kunnen" was een vroege en kortstondige blijk 

van aspiraties van dit groepje om gedachten op papier te zetten, van idealisme en 

ondernemingslust. 

 Blijkbaar was Jaap van Praag ondernemend. Dat werd door zijn ouders aan-

gemoedigd. Volgens Esther waardeerden ze hen kritiekloos 7. Zijn vader moet voor 

Jaap van Praag een stimulans zijn geweest. In het overgangsrapport naar de tweede 

klas stonden, afgezien van een enkele zes voor Nederlands, uitsluitend zevens en 

achten 8. Voortaan kon ook de verbeterde huisvesting aan de goede resultaten bij-

dragen. De Van Praags vestigden zich in juni 1926 in de Rijnstraat 52-II, in de 

nieuwe Rivierenbuurt. Daar bewoonden ze twee etages. Jaap van Praag behoefde 

niet langer in de huiskamer achter de boeken te zitten wanneer zijn vader zijn prak-

tijk uitoefende. Hij beschikte nu op de vierde etage, aan de achterzijde van de wo-

ning, over een slaap- en een studeerkamer aan weerszijden van de slaapkamer van 

zijn zus. Beneden waren een kleine slaapkamer, een keuken en een kamer met sui-

te, waarvan de ene helft als woonkamer werd gebruikt. Ten behoeve van de praktijk 

van zijn vader was de andere helft voorzien van klimrekken en de Zweedse bank 9. 

Mede dankzij de nieuwe huisvesting kon Jaap van Praag buiten zijn studie activitei-

ten ontplooien. 

 
 
"Apollo" en het "debat" 

 In de derde klas sloot Jaap van Praag vriendschap met Frans Trieblinig, een 

rustige en teruggetrokken jongen met een grote passie voor boten en pianospelen. 

Waarschijnlijk bracht zijn spel vader Van Praag op de gedachte om de vrienden sa-

men met enkele van zijn MULO-leerlingen een muziekclubje te laten vormen. Jaap 

van Praag was op pianoles geweest, maar bespeelde het instrument niet goed. Ge-
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zien zijn leidersaspiraties werd hij de dirigent. Zijn werkzaamheid voor "Apollo", zoals 

het orkestje heette, bestond uit het aanpassen van zelf gekozen muziek. Partituren 

voor andere instrumenten werden eenvoudig weggelaten. De wekelijkse repetities 

werden ook bij de Van Praags gehouden. Het orkestje van negen personen kwam 

bijeen in de kamer met suite. Vijf van hen speelden viool. Frans Trieblinig bespeelde 

er op virtuoze wijze de piano. Voor vrienden en kennissen werden uitvoeringen ge-

geven. Zo speelde Jaap van Praag in café “De Poort van Muiden” voor een muisstil 

publiek de “Sonate façile” van Mozart. Tijdens het pianospel kwam net de fanfare 

langs, waardoor het effect ervan verloren ging. De jonge pianist was ontevreden 

over zijn prestaties 10. Niet door de fanfare, maar door het matige spel keerde hij 

volgens eigen zeggen de piano de rug toe. Omdat de leden zich op hun examens 

moesten voorbereiden speelde "Apollo" in oktober 1928 voor het laatst, inmiddels in 

“De IJsbreker”, een klein theater aan de Amstel 11. Onder de aanwezigen bevond 

zich Martje Hoff, die ook in de vierde klas van de Derde Vijf zat en waarvoor Jaap 

van Praag meer dan vriendschappelijke gevoelens koesterde. 

 Met Multatuli was het allemaal begonnen. Enige jaren na de eerste kennis-

making met Saïdjah en Adinda greep Jaap van Praag opnieuw naar de Max 

Havelaar van Multatuli. Men krijgt de indruk dat de jongen geboeid werd door de 

betoogtrant en ingehouden ironie. Hij las onder meer de toespraak tot de hoofden 

van Lebak, waarin de leidende gedachte is dat de Javaan onrecht wordt aangedaan. 

Vermoedelijk sprak de profetische en moralistische toon de jongen aan. Multatuli 

leek het kromme in de wereld recht te willen zetten. Bij Multatuli moest ook de gods-

dienst het ontgelden; de auteur richtte zich vooral tegen gehuichel en bijgeloof. Be-

kend is een parabel waarin een vader zijn zoon over de natuur onderwees en daar-

achter steeds de hand van God vermoedde, tot de zoon het geheel in een ander licht 

plaatste: "Zie eens mijn zoon, hoe wijs de Voorzienigheid alles gemaakt heeft. Die 

vogel legt zijn eieren in deszelfs nest. De jongen zullen uitkomen tegen den tijd dat 

er wormpjes en vliegen zijn om dezelve te voeden. Dan zingen zij een loflied ter ere 

van den Schepper die Deszelfs schepselen overlaadt met weldaden. -Zingen de 

wurmen ook mee, papa?” 12 Ook in het onder vrijdenkers geliefde "Gebed van een 

Onwetende" verweerde hij zich tegen bijgeloof 13. Jaap van Praag meende dat er 

geen God bestond. Voor zover men toch in God geloofde was dat op grond van ge-

huichel en bijgeloof. Hij moet daarentegen zelf hebben willen handelen. 
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 Een aanwijzing vormt de manier waarop hij contact zocht met Martje. Al in de 

tweede klas, in de bank naast Beppie Sternheim, trok ze zijn aandacht. Een moei-

lijkheid was dat Multatuli niet Martjes belangstelling had. Ze ging vanaf de lagere 

school op catechisatie. Zo raakte ze bekend met de vrijzinnig protestantse Vrije Ge-

meente 14. De Vrije Gemeente beoogde het aankweken van een godsdienstig-ze-

delijk leven. Ze wekte de indruk een buitenkerkelijke geloofsgemeenschap te zijn 15. 

Dominee Van Wijngaarden was er geliefd, een kalende, gedrongen man met dieplig-

gende ogen waarmee hij zijn gehoor van achter zijn ronde brilleglazen indringend 

aankeek. Als belezen man stelde hij de literatuur niet zelden in dienst van de peda-

gogie. Men moest zich ontplooien door de taak te vervullen waarvoor men geplaatst 

was. Wilskracht, godsvertrouwen, lijden en onsterfelijkheid waren vaste thema's in 

zijn preken. Hij riep zijn gemeente op zich aan anderen te wijden en zo een eigen 

goddelijkheid te ontwikkelen 16. De idealistische Van Wijngaarden hield er een zui-

vere geloofsopvatting op na. Van Wijngaarden bracht het geloof tegelijkertijd in ver-

band met de rede, waarbij hij zich op het geweten beriep. Daarbij was hij een bege-

nadigd spreker, die met zijn uitgesproken vrijzinnigheid jongeren als Martje aantrok. 

Zij woonde zijn preken in het gebouw van de Vrije Gemeente, vlakbij het Leidse 

Plein, belangstellend bij. 

 Niettegenstaande het verschil in levensbeschouwelijke belangstelling moet 

Jaap van Praag nog nooit zoveel voor een meisje hebben gevoeld. Ongetwijfeld 

heeft hij lang nagedacht voor hij begreep hoe hij op een school waar meisjes een 

minderheid vormden de aandacht van Martje kon trekken. Ook hier moest verstand 

de doorslag geven. Daarom trachtte hij met haar een "debat" te openen. Een debat 

met als woordvoerders Martje en Jaap betrof feitelijk de standpunten van de Vrije 

Gemeente en de vrijdenkerij. Het debat tussen de twee, die zich recent tot deze rich-

tingen hadden bekeerd, begon in de tweede klas en werd in alle openheid gevoerd. 

In de derde klas namen de remonstrantse Helen Roosenschoon en de buitenkerke-

lijke Frans Trieblinig er ook aan deel. Deze openheid sloot geenszins het vasthou-

den aan eigen standpunten uit. Dat gold zeker voor Jaap van Praag, die zich onver-

anderlijk op Multatuli baseerde. In 1929 was hij nog zozeer van hem in de ban dat hij 

zijn zus het verhaal van Saïdjah en Adinda en de toespraak tot de hoofden van 

Lebak voorlas. Tevens maakte hij zijn neef zo enthousiast voor Multatuli dat Philip 

zelf tot de aanschaf van tien delen Multatuli besloot 17. De bijdragen aan het debat 
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van Jaap van Praag berustten onder meer op Multatuli's Ideeën, waaraan hij over-

denkingen wijdde. De jongen schreef ze met zijn keurig rechtopstaande schrift in 

kleine zwarte boekjes van ongeveer 10 bij 15 centimeter. Sommige daarvan vulden 

vijf boekjes; door zijn werklust leverde Jaap van Praag in het debat het leeuwenaan-

deel 18. De enorme werklust roept hier echter vragen op.  

Een verklaring zou kunnen zijn dat hij zijn ouders wilde behagen. De groei 

naar volwassenheid ging niet gepaard met een generatieconflict. Van enige opstan-

digheid jegens de ouders was geen sprake. De studies van de jongen lagen, geheel 

in de lijn van de opvoeding, op het vlak van kennisverwerving. De onderwerpen wij-

zen op een vroege diepzinnige en levensbeschouwelijke belangstelling. Zijn eerste 

beschouwingen wezen erop dat Jaap van Praag, hoewel hij zich op het standpunt 

van de vrijdenkerij stelde, geen rationalist was. Zij moeten het zijn, de dood en de 

liefde hebben betroffen 19. Uiterste emoties kunnen opnieuw verstandelijk zijn over-

wonnen. Philip herinnerde zich dat zijn neef in de wijsgerige sfeer veel over de liefde 

schreef, maar dat de praktijk buiten beschouwing bleef 20. Martha Bakker, een me-

deleerlinge, kreeg eens zo'n zwart glimmend boekje mee naar huis. De titel luidde: 

"Er bestaat geen God". Het hele boekje was gevuld met bewijzen dat God niet be-

stond. Daar waren haar vrijzinnige ouders niet gelukkig mee 21. 

 Het is denkbaar dat de worsteling om woorden over een ingewikkelde materie 

op papier te zetten diende om houvast te vinden. De onderwerpen doen vermoeden 

dat de moraal van zijn vader daarin onvoldoende voorzag. De jongen schreef behal-

ve over onsterfelijkheid, menselijke waardigheid, rechtvaardigheid, vrijheid en de 

principes van het socialisme ook over het humanisme 22. Blijkens de opsomming 

betroffen enkele onderwerpen de moraal. Men krijgt de indruk dat de moraal van zijn 

vader door "humanisme" werd vervangen. Een moeilijkheid is evenwel dat er wordt 

beweerd dat men zich niet voor beginselen interesseert. Zoals bekend werd Van 

Mierops visie binnen zijn eigen beweging nauwelijks gedeeld. Ter Braak stelde de 

vraag: "wat bekommert zich de gemiddelde aanhanger van een leer om haar intel-

lectuele houdbaarheid?" 23. Uitspraken werden niet wegens de juistheid onderschre-

ven 24. De sociaal-democratische dominee Willem Banning meende dat men het ge-

loof noch het socialisme kon afmeten naar wat de aanhangers er van maakten 25. 

Volgens de literatuur liet de aanhang zich door opportunisme leiden 26. Men had 
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slechts een vage notie van tradities 27. De inhoud van de leer vormde het probleem. 

In de antropologische literatuur werd de overdracht van wereldvisies beschreven. 

Deze ging ten koste van wezenlijke eigenschappen 28. Voor de leer zelf was men 

ongevoelig 29. Zo kenden rooms-katholieken, anglicanen en marxisten nauwelijks 

hun eigen uitgangspunten 30. Frank Knight zag de mens als een "rule making, rule 

breaking animal" 31. Het ging niet om de moraal als zodanig. Mogelijk wilde de jon-

gen indruk maken op Martje, die evenals Helen Roosenschoon haar bezwaren ken-

baar maakte. Deze verklaring is echter onbevredigend. Hoe het ook zij, zijn verliefd-

heid werd het geplaagde gevoel en de drijvende kracht achter het woord dat, onder 

invloed van Multatuli, een heilige verontwaardiging werd over wat krom was en recht 

moest worden gezet. Eenmaal in debat over het humanisme moet Jaap van Praag 

tientallen boekjes hebben volgeschreven. Een korte uiteenzetting over de leer is op 

haar plaats. 

 Weliswaar waren buitenkerkelijken in het humanisme geïnteresseerd. Atheïs-

ten zochten reeds in de 19e eeuw de grondslag van de moraal "in het algemeen ver-

band, in de mensenliefde". Naar verluidt was het atheïsme zeer moralistisch; ook 

daar raakte het woord "humanisme" in zwang 32. De Nederlandse geschiedenis van 

het humanisme gaat echter veel verder terug, namelijk tot 1475, toen rectoren een 

nieuw pedagogisch ideaal voorstonden 33. Humanisten streefden tevens eenheid 

binnen de godsdiensten na 34. Het humanisme had zowel rooms-katholieke als pro-

testantse aanhangers. In de Nederlands Hervormde kerk gold in de 19e eeuw het 

modernisme als godsdienstig humanisme. Het raakte echter in diskrediet. Dit bete-

kende allerminst dat men zich allerwegen uitsluitend met dogmatische bezinning be-

zighield. Modernistische dominees noemden zich later vrijzinnig 35. Vanaf 1840 ont-

wikkelde er zich ook een vrijzinnig-protestantse richting in humanistische geest 36. 

Na de eeuwwisseling was H.T. de Graaf een humanistische vrijzinnige theoloog. 

Ook Van Wijngaarden vertegenwoordigde deze richting. Andere vrijzinnig protes-

tanten hadden eveneens belangstelling voor het humanisme. De kolonie te Blaricum 

getuigde van een humanistische inslag, ofschoon tolstoiaanse idealen ook wel als 

"humanitair" werden bestempeld. 

 Men mag aannemen dat Martje en Jaap in het debat het humanisme gemeen 

hadden. Het bestaan van God kan daarentegen wel strijdpunt zijn geweest, maar dit 
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betekent nog niet dat het een fel debat was. Van Praag was aan het debat gehecht; 

de zwarte boekjes waren voor hem een kostbaar bezit. Frans Trieblinig herinnerde 

zich dat hij altijd wel zo'n boekje bij zich had 37. Tijdens vakanties schreef hij ’s mor-

gens terwijl de overige Van Praags zich aan het strand bevonden. 's Middags sloot 

hij zich bij hen aan. Misschien kon een productieve geest, die zich zelfs tijdens va-

kanties met levensbeschouwelijke onderwerpen bezighield, zich niet blijvend met 

Multatuli tevreden stellen. Zijn belangstelling verbreedde zich. Andere idealistische 

auteurs trokken in de ouderlijke boekenkast de aandacht. 

 

 

De wortels van het idealisme 

 In de kast bevonden zich werken van 19e eeuwse Amerikaanse vrijzinnig pro-

testantse auteurs als Ralph Waldo Emerson en zijn leerling Ralph Waldo Trine. 

Emersons werk wordt wel beschouwd als een romantische reactie op de Verlichting 

met zijn egoïsme en materialisme. Een andere mogelijkheid is dat de democratie 

Emerson, na de afschaffing van de slavernij in de Verenigde Staten in 1808, zorgen 

baarde 38. Hij stelde morele en ethische principes. Evenals Emerson wilde Trine zijn 

lezers een leidraad voor het leven bieden 39. Trine nam in tegenstelling tot zijn leer-

meester wèl nadrukkelijk een godsdienstig standpunt in 40. Zijn belangrijkste werk, 

"In harmonie met het oneindige", verscheen in 1897; het boek was een idealistische 

reactie op het socialisme. Al is onwaarschijnlijk dat Jaap van Praag zich de blijmoe-

dige levensinstelling eigen maakte die Trine bepleitte als middel om succes te krij-

gen, toch straalde hij op foto's uit die tijd zelfbewustzijn en optimisme uit. De indruk 

is dat de jongen de angsten uit zijn jeugd te boven was gekomen. 

 Hoe belangrijk angsten kunnen zijn bewees de idealistische literatuur rond de 

eeuwwisseling. Weliswaar werd beweerd dat de vrijzinnig protestanten zich afzetten 

tegen het materialisme van tijdgenoten. Zij zouden een 19e eeuws idealistisch ant-

woord geven op de verering van rede en wetenschap. De verering resulteerde in 

vooruitgangsoptimisme, gebaseerd op natuurwetenschappelijke ontdekkingen. Voor-

al de verstandelijkheid van het rationalisme viel in ongenade. Behalve voor 

Amerikaanse geloofsgenoten kregen vrijzinnig protestanten, in reactie op dit ver-

schijnsel, omstreeks de eeuwwisseling ook belangstelling voor oosterse en mystie-

ke werken 41. Onduidelijk blijft echter, waarom men zich hier pas rond de eeuwwis-
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seling over opwond. De historicus Jan Romein meende dat de geestelijke elite be-

ducht was voor het opkomende socialisme. Men wilde een tegenwicht bieden 42. 

Daarmee kan de belangstelling samenhangen. Tolstoi wilde door studie van de oos-

terse wijsbegeerte komen tot verzoening van leven, dood en eeuwigheid 43. 

Frederik van Eeden trachtte via het boeddhisme leven en lijden met elkaar te ver-

zoenen 44. De angst van de intellectuele elite, waartoe de auteurs behoorden, sprak 

ook uit het werk van de Nederlandse schrijver en criticus Henri Borel. Uit werkjes 

over China en de Chinese wijsbegeerte bleek zijn verlangen naar het mystieke. 

Daarbij hoorde ook de belangstelling voor de Tao te Tsjing, het werk van Lao Tse, 

een universalistische Chinese wijsgeer. Aangezien Jaap van Praag veel van deze 

werken las vraagt niet slechts de historische achtergrond, maar ook de aanwezig-

heid in de boekenkast om een verklaring. De belangstelling van zijn ouders doet niet 

vermoeden dat ze aan hen behoorden. Waarschijnlijk waren ze afkomstig van de in 

december 1927 overleden tante Juutje, die een zwak voor nieuwe gedachten en filo-

sofieën had. 

 De tweede oorzaak voor verbreding van zijn belangstelling lag op de Derde 

Vijf, waar inmiddels wat veranderingen waren aangebracht. Ze golden niet altijd als 

verbeteringen. In 1928 werd Gerrits tot nieuwe directeur benoemd. Zijn komst ver-

slechterde de sfeer. Het bord in de hal, waarop grote letters de nieuwe tijdgeest aan-

kondigden: "de pauze is ter recreatie ingesteld" leek onschuldig. De betekenis ervan 

was echter dat in de pauze geen studieboeken mochten worden doorgenomen. 

Onder toezicht van een leraar liepen leerlingen rondjes rondom de plataan. De be-

zigheid deed denken aan het luchten van gevangenen 45. De vervanging van 

Leviticus, de leraar Duits, door Groeneweg was daarentegen een verbetering. Deze 

droeg veel bij tot verbreding van de belangstelling bij de jongen. Naar verluidt ver-

telde de leraar over de Duitse filosofen Nietzsche, Schopenhauer en Kant. De 18e 

eeuwse idealistische filosoof Immanuel Kant zou voor het vrijzinnig protestantisme 

van grote betekenis zijn geweest 46. Hij ontdekte de autonome, wetgevende aard 

van de rede, werkzaam in kennen, handelen en scheppen. Door "het forum van de 

rede" viel de waarheid te ontdekken. Kant veronderstelde de vrijheid; zij was voor-

waarde voor de werking van de rede en verwerkelijking van de vrije wil 47.  

 Jaap van Praag wekte naderhand de indruk dat het hem mateloos interes-

seerde: hij bestudeerde de waarde van Kant voor de filosofie 48. Juist daar lag zijn 
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betekenis. Enerzijds rekende Kant af met de metafysica van tijdgenoten, waardoor 

hij een nieuwe basis legde. Anderzijds onderwierp hij de logische basis van de we-

tenschap aan strikte maatstaven. Indien de belangstelling van Jaap van Praag voor 

Kant reëel was, kan deze een andere oorzaak hebben. Kant is evenals Hegel te be-

schouwen als grondlegger van het idealisme als filosofische stroming. Dit betekende 

dat Kant tevens de filosofische achtergrond van het humanisme fundeerde. Toch 

kan worden betwijfeld of Jaap van Praag zich werkelijk in de wijsgeer verdiepte: zo’n 

studie behoort niet tot de middelbare schoolopleiding; bovendien waren de overpein-

zingen over Kant in de zwarte boekjes terecht gekomen. Dit is echter de vraag. Jaap 

van Praag las er zijn neef Philip later uit voor. De laatste herinnerde zich vooral be-

schouwingen over Hegel, Marx, Nietzsche en Schopenhauer 49. Of Groeneweg de 

jongen ook met eerstgenoemden in aanraking bracht is onbekend. Wèl maakte hij 

hem enthousiast voor Johann Wolfgang von Goethe, van wie hij de Faust voor het 

eindexamen las. De pantheïst Goethe wordt gezien als een allerminst kerkelijk, maar 

wèl godsdienstig denker 50. In zijn werk staat de tragische mens centraal, die aan 

tekortkomingen ten onder gaat. De Duitse Romantiek, waarvan Goethe een repre-

sentant was, verenigde lijden, dood en liefde 51. Tijdens het examen was Jaap van 

Praag zo begaan met het lot van Faust dat hij, toen men informeerde naar de ver-

houding tussen Faust en Gretchen, van naïviteit blijk gaf. Hij antwoordde dat de 

eerste de relatie serieus bedoeld had 52. 

 De helaas verloren geraakte zwarte boekjes hadden een volledig beeld van 

zijn belangstelling kunnen geven. Al wilde Jaap van Praag stellig indruk maken op 

Martje, toch blijft duister wat hij met zijn studies beoogde. Vooralsnog staat slechts 

vast dat hij belang stelde in verheven, idealistische denkers, die goeddeels met het 

vrijzinnig protestantisme in verband stonden en zich onderscheiden door oorspron-

kelijkheid en diepgang. Ze worstelden met vragen omtrent de mens, de werkelijkheid 

en de relatie tussen beide. Nu Jaap van Praag kennisnam van de denkbeelden van 

een elite die beducht was voor het socialisme, krijgt men de indruk dat Multatuli 

plaats maakte voor Kant, ofschoon deze er een merkwaardige vrijheidsopvatting op 

nahield. De vragen over de belangstelling voor Kant blijven nog even onbeantwoord; 

de jongen was niet uitsluitend bezig met theoretische aangelegenheden. 
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De UDI en de liefde 

 De leraar Engels, Van Heerikhuizen, werd door leerlingen "Hekkie" genoemd. 

Toen deze Jaap van Praag vroeg om voorzitter te worden van een groepje binnen 

de leerlingenvereniging dat zich in het bijzonder met toneel bezig hield, voelde deze 

zich vereerd. De jongen zat inmiddels in de derde klas, maar was geen lid. Het ver-

zoek om voorzitter te worden kwam dan ook als een volslagen verassing. Als een 

berg moet hij tegen het voorzitterschap hebben opgezien voor hij er uiteindelijk mee 

instemde. Daar inmenging in zaken van leerlingen nog gebruikelijk was, konden le-

raren de keuze op hem laten vallen 53. Eenmaal tot voorzitter gekozen hield hij voor 

de leerlingen een vlammend betoog. Het vertoonde sterke overeenkomsten met 

Multatuli's toespraak tot de hoofden van Lebak. Ofschoon de toespraak nooit in deze 

vorm is gehouden maakte de jongen op de aanwezigen diepe indruk 54. Hij bepleitte 

dat er gezamenlijk iets werd ondernomen. Hij zat lang genoeg op de Derde Vijf om 

te weten dat een goed verenigingsleven slechts mogelijk was, wanneer daartoe 

gezamenlijk inspanningen werden geleverd. 

 Deze noodzaak gold evenzeer voor de jonge voorzitter zelf. Er brak een bij-

zonder drukke tijd voor hem aan. In schooltijd organiseerde hij feestavonden. Het to-

neelgroepje studeerde daarvoor toneelstukken in. Hij ergerde zich wanneer leerlin-

gen van repetities wegbleven 55. De lerares Frans, juffrouw Timmer, die de stukken 

regisseerde, blonk daarin niet uit. In het vuur van een stuk veroorloofde de voorzitter 

zich opmerkingen over de regie. Dat nam de lerares niet. Op hoge poten stapte ze 

naar Gerrits, die op zijn beurt de jongen ontbood. Nadat hij had uiteengezet dat hij 

helemaal niet van zins was geweest het juffrouw Timmer onaangenaam te maken 

werd hijzelf met de regie belast 56. Onder leiding van Jaap van Praag werd onder 

meer "A quoi rêvent les jeunes filles" van Alfred de Musset opgevoerd. In dit werk 

verwerkte de romanticus zijn verliefdheid op zijn nichtje Clélie. De opvoering vond 

plaats in de gymzaal en de aanwezigen volgden het ademloos. Martje en Helen 

Roosenschoon waren de "jeunes filles" en de voorzitter vertolkte de vaderrol 57. De 

laatste hield van toneelspelen. Na het toneelstuk was er bal. Jaap van Praag, een 

donkere jongen met bruine ogen en borstelig haar, die er verzorgd uitzag en zelfs 

zwierig gekleed ging, danste met Martje. De band werd steeds inniger. 

 Behalve met toneel hield de voorzitter zich met rijmelarij bezig. Bij het af-

scheid van de aardrijkskunde leraar Castelein, vermoedelijk in juni 1928, schreef hij 
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een revue die, gezien diens afkomst, eindigde met het Friese volkslied. Ze was een 

mengeling van ernst, ballet en scherts met een voor die tijd revolutionair decor. 

Jaaps niet aflatende inzet kon niet verhinderen dat er iets mis ging. Publiek en spe-

lers werden tijdens de voorstelling opgeschrikt toen een niet goed aangebrachte 

schijnwerper naar beneden stortte. Het gevaarte kwam recht af op het hoofd van 

Helen Roosenschoon. Tot ieders opluchting liep het goed af 58. De jonge voorzitter 

hield zich niet alleen bezig met toneel en revue. Hij hield openingstoespraakjes, zet-

te medeleerlingen aan het werk en leidde vergaderingen. Hij was zelfbewuster ge-

worden, had een felle blik, sprak duidelijk en had er plezier in om dingen uit te leg-

gen. Hij zette graag zijn eigen ideeën door maar stond ook open voor nieuwe 

ideeën. Zo was hij, vermoedelijk in 1927, als voorzitter van de toneelvereniging aan-

wezig op een propaganda-avond van de jeugdbeweging Nederlandse Bond voor Ab-

stinent Studerenden (NBAS). Wil Molenaar, voorzitster van de Amsterdamse afde-

ling, wilde leerlingen voor haar vereniging werven. 

 Ze herinnerde zich hem later als "brave, nette jongen, een aardige jongen, 

echt iemand van een schoolvereniging" 59. Al legde hij het voorzitterschap in de 

examenklas met een voldaan gevoel neer, toch is de typering juist. In het nauw-

keurig bijgehouden strafregister van de Derde Vijf werd Martje bijna in iedere klas 

wel enige malen vermeld wegens "praten", waarvoor ze werd gestraft met extra ver-

talingen. Jaap van Praag kwam echter in het hele register niet voor 60. Deze braaf-

heid leek een duidelijke karaktertrek. Hij scheen net als zijn moeder harmonie en 

evenwicht en niet de confrontatie te zoeken. Hij leek, evenals dichter Jacques Perk, 

gedreven door een romantisch verlangen naar een onbereikbare liefde. In zijn son-

netten uitte Perk zijn diepste gevoelens en beschreef hij nauwkeurig de natuur. Jaap 

van Praag raakte er door geboeid en wijdde een praatje aan de dichter in een 

groepje dat lezingen hield, de UDI (Uitspanning door Inspanning). Hij uitte zijn ge-

voelens op een indirecte manier, waarbij hij nu van liefde voor de natuur blijk gaf. 

Ook bij een andere toespraak voor de UDI, deze maal over Multatuli, was sprake 

van bedwongen hartstochtelijke ontroering. Hij kaartte het verhaal van Saïdja en 

Adinda aan 61. Martje woonde de toespraak bij en raakte van de redenaar zo in ver-

voering, dat voorgoed vast stond: Jaap moest het worden 62. 

 Martje was een voorlijk meisje met een uitgesproken talenknobbel. Ze droeg 

het haar in lange vlechten en kleedde zich in wijde jurken. Martje was beweeglijk van 
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aard, opvallend en uitdagend. Het gezin waarin ze opgroeide was van Friese af-

komst. Haar vader was beroepsmilitair in Nederlands Indië geweest. Later aan-

vaardde hij op aandrang van zijn vrouw in Nederland een kantoorbaan. Hij was een 

kleine, opgewekte, vooruitstrevende man. Toch heerste er thuis een kleinburgerlijke 

en stijve sfeer 63. Weliswaar had haar moeder gezegd dat ze beter met een jood 

dan met een rooms-katholiek thuis kon komen, maar toen Martje dat deed was voor 

Jaap onduidelijk of dat op prijs werd gesteld. Haar ouders stonden ambivalent ten 

opzichte van hem en de NBAS, waar hij en Martje in 1929 lid van werden. Boven-

dien keurden ze als vrijzinnig democraten zijn sympathie voor de SDAP af waarvan 

Jaap, evenals zijn vader, op zijn 18e lid werd 64. Troelstra kan, met zijn oproep tot 

een revolutie, olie op het vuur hebben gegooid. Sindsdien waarde de vrees voor de 

revolutie meer rond dan de revolutie zelf 65. Dominee Banning, een leerling van De 

Graaf, kwam uit een milieu waar de spoorwegstaking van 1903 werd veroordeeld. 

Banning richtte in de "revolutie-week" een "Arbeiders Gemeenschap" op, de Vereni-

ging Woodbrookers in Holland 66. Troelstra kreeg het ook in de SDAP hard te verdu-

ren, maar de opstelling van Martjes ouders veranderde niet 67. 

 Hoezeer Jaap van Praag ook de politieke voorkeur met zijn vader deelde, 

toch gold dat niet op alle terreinen. Al kreeg hij voor lichamelijke oefening meestal 

een zeven of een acht op zijn rapport, hij hield niet van gymnastiek. Hij korfbalde met 

Martje op de sportvereniging van de school, de DDV (De Derde Vijf) Later ging Jaap, 

tot verbazing van zijn zus, tennissen. Volgens haar moeder hield dat verband met 

Martje 68. Nu er in de vierde klas tussen Martje en Jaap eenmaal van echte vriend-

schap sprake was lag voor de hand haar op de Rijnstraat te introduceren. Dat bete-

kende voor alles kennismaking met Van Praag senior. Naar verluidt bleef deze zijn 

vegetarische principes trouw. Met zijn indrukwekkende baard was hij een opvallende 

verschijning. Hij droeg sandalen zonder leer en een open hemd. Op een beminnelij-

ke manier was hij zelfbewust en zelfs ijdel, streng en moraliserend 69. Hij was trots 

op zijn kinderen aan wie hij hoge eisen stelde. Dat bleek bijvoorbeeld uit zijn stand-

punt over huiswerk, dat Philip typeerde als "er moest gestudeerd worden, geen ge-

zeur" 70. Wellicht wilde hij aan hen doorgeven dat studie voor hem profijtelijk was 

geweest. Hij gaf tevens aan dat de binding met het oude geloof nooit helemaal ver-

dween. Hoewel de kinderen naar school wilden vroeg vader Van Praag op joodse 
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feestdagen als Jom Kippoer (grote verzoendag) vrij voor hen. Om die reden ver-

zuimde Jaap op 24 september 1928 71. Veel joodse ouders hoopten dat hun zoon 

arts of advocaat werd. Jaap’s vader deelde die wens eveneens 72. 

 De moeder was de beminnelijke, vriendelijke en oprecht belangstellende te-

genhanger, die bij belangrijke beslissingen het laatste woord had. Toch waren veel i-

deeën van de vader afkomstig. Hij was streng waar het goede manieren betrof. Bij 

de Van Praags moest je netjes eten en met twee woorden spreken. Bovendien wilde 

hij dat zijn kinderen zich nuttig maakten in de samenleving. Van dit "heilig moeten", 

zou hij hen ten zeerste hebben doordrongen. Vader Van Praag bracht zijn ideeën 

vaak nadrukkelijk naar voren. Nu Jaap zijn meisje meebracht kreeg het Rein Leven-

ideaal pedagogische betekenis. De gedachtegang luidde: Jaap brengt een meisje 

mee naar huis en dat is dan ook de ware. Als het meer is dan een bezoekje loopt het 

op een huwelijk uit 73. Deze opvatting was het jonge stel misschien niet onwelkom. 

Ze stelde de relatie echter wel in een bepaald daglicht en zette haar onder druk. Een 

voordeel was dat Martje volkomen werd geaccepteerd. Toch was ze er niet op haar 

gemak. Ze werd soms geplaagd en maakte kennis met een heel ander gezinsleven. 

Vergeleken met de ingetogen en sobere verjaardagen thuis waren er de feestelijk-

heden heel uitbundig. Dit werd mede veroorzaakt doordat kinderen van tante Aal 

vaak aanwezig waren. Ze had zich inmiddels met vier ongehuwde kinderen ook in de 

Rijnstraat gevestigd. Vader Van Praag trok zich hun lot geweldig aan. Hier gaf hij het 

"heilig moeten" concreet vorm. Iedere avond placht hij te zeggen: ik ga even naar 

hiernaast, waar hij hen met raad en daad terzijde stond 74. Doordat beide gezinnen 

sterk op elkaar betrokken raakten, kreeg ook de viering van verjaardagen een im-

puls. Vooral Jaap en Esther hielden zich daarmee bezig. Philip herinnerde zich dat 

hij meedeed aan een schimmenspel achter een laken. Ook het uitbeelden en raden 

van spreekwoorden was een geliefde bezigheid tussen de schuifdeuren 75. Jaap 

van Praag zorgde voor rijmpjes. Bij een verjaardag van tante Aal luidde een deel van 

de tekst, naar aanleiding van de aanschaf van een radio: 

 

  "er is een tijd geweest, dat is al lang geleden,  

 dat rustig en bedaard, de dagen henen gleden.  

 't Was rustig toen in huis als men geen ruzie maakte,  

 als niemand sprak of zong en er geen deuren kraakten, (..)  
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 en toen kwam de radio, oh wat een lol,  

 Van spreken en zingen is het huis nu vol" 76. 

 

 Uit de ouderlijke opstelling vloeide voort dat de vader al snel kennis wilde ma-

ken met de ouders van Martje. Vanuit het vakantieadres trokken vader en zoon op 

de fiets door Nederland. Ze keerden terug via Ermelo, waar Martje met haar ouders 

logeerde. Beiden kwamen op theevisite. Haar ouders stonden toen nog ambivalent 

tegenover de verhouding van hun dochter 77. Desondanks werd ze voortgezet. 

Daarbij zette Martje haar vriend niet alleen op sportief gebied tot nieuwe dingen aan. 

Ze bracht hem ook in aanraking met de Vrije Gemeente en tijdens de kerst van 1928 

woonden beiden een preek van Van Wijngaarden bij 78. Hij las boeken van hem, 

voor wie hij ondanks de godsdienst veel waardering had 79. Belangrijker echter was 

de kennismaking met Albert Schweitzer. Binnen het zachtaardige christendom van 

de Vrije Gemeente stond deze vrijzinnige man in hoog aanzien. Banning achtte het 

vanzelfsprekend dat het religieus-socialistische tijdschrift "De Blijde Wereld", verbon- 

den met de Woodbrookers, over deze "grote Mens schreef met een innige eerbied" 

80. Vooral zijn ethiek van eerbied voor het leven zou op Jaap van Praag indruk heb-

ben gemaakt. Hij las veel van deze geniale en veelzijdige arts, geleerde en kunste-

naar die erin slaagde een mengvorm tussen humanisme en christendom te vinden. 

Schweitzer werd vooral bekend door zijn ethiek; hij breidde deze uit. Het bestaan 

noopte tot verantwoordelijkheid en dwong eerbied af voor alle leven. Deze ethiek 

zou Jaap van Praag hebben aangesproken. Hij begon over het religieus humanisme 

na te denken, waarover hij uiteraard een verhandeling voor Martje schreef 81. 

Het enthousiasme van Banning maakt onzeker of Jaap van Praag zich uitslui-

tend uit interesse in Schweitzer verdiepte. Schweitzer was in 1913 naar Afrika ver-

trokken; Banning schreef al in 1919 over religiositeit 82. Banning werd in april 1926 

redacteur van De Blijde Wereld en in 1929 directeur van het vrijzinnig protestants 

studiecentrum te Barchem. De parallel met Banning, hoe raadselachtig ook, valt ook 

te maken tussen de belangstelling voor Kant. Zo deze al bestond zal de interesse 

van Jaap van Praag van latere datum zijn en eveneens op Banning zijn terug te voe-

ren. Banning beriep zich op Kant en citeerde de humanistische vrijzinnige theoloog 

De Graaf. Vrijzinnig protestanten deelden nog steeds de belangstelling voor het hu-

manisme. Op het terrein van het humanisme mochten Jaap en Martje dezelfde inte-
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resse delen, maar zowel in literair als in muzikaal opzicht liepen hun voorkeuren 

uiteen. Samen gingen ze in 1928 naar "Das Lied von der Erde" van de in 1911 over-

leden componist Gustav Mahler. Martje vond dat geweldig, maar Jaap meende dat 

de mens erin werd veracht en was helemaal ontdaan. In een verhandeling, gericht 

aan Martje, drukte hij de onderlinge verschillen uit: "wij zijn onszelf bijna even 

vreemd als een ander en een ander net zo vreemd als de oneindigheid" 83. 

 Ook in aanleg voor wiskunde waren Martje en haar vriend verschillend. De 

eerste bleef in de zomer van 1928 zitten met vieren voor exacte vakken en een vijf 

voor staatsinrichting, maar Jaap van Praag werd met twee achten, een zeven en drie 

zessen bevorderd 84. Voor het debat was dit geen beletsel. Martje gaf haar brieven 

mee aan Helen Roosenschoon, die Jaaps klasgenoot bleef. In juli 1929 behaalde 

Jaap zijn HBS-diploma. Voor de meeste vakken kreeg hij een zeven of een acht; 

voor Engels, scheikunde en plant- en dierkunde een negen en voor Duits een tien. 

Alleen voor wiskunde had hij een zes. De hoge cijfers bevestigen een eerdere in-

druk: de braafste jongen was tevens de beste leerling van de klas 85. De vader 

sprak altijd van "meneer mijn zoon"; hij had opnieuw reden trots te zijn 86. Jaap 

stond echter voor een moeilijke keuze. Welke studierichting moest hij kiezen? Zijn 

vader wilde dat hij medicijnen ging studeren, maar daarvoor voelde hij niets. Een 

rechtenstudie leek waarschijnlijk. In februari 1929 ging zijn vader voor een ouderge-

sprek naar de Derde Vijf en opperde deze mogelijkheid. Deze studie zou Jaap ech-

ter zijn ontraden. Omdat de liefde voor het lesgeven zich bij hem al vroeg openbaar-

de, lag voor de hand dat hij leraar werd. Hij gaf Esther Franse les en huiswerk, 

waarbij hij ontstemd was wanneer het niet af was. Daardoor kon ze deze lessen op 

de lagere school verzuimen 87. Als tweede mogelijkheid noemde zijn vader tijdens 

het oudergesprek dan ook een letterenstudie. 

 Leraar worden, dat sprak de jongen aan. Na een tweede oudergesprek, in juli, 

werd besloten dat Jaap van Praag letteren ging studeren. Hij verwierf de vereiste 

kennis van Latijn en Grieks door twee jaar privé-lessen te volgen bij Takens, vanaf 

1928 leraar aan het Zaanse Gemeentelijke Lyceum. De jongen moest wekelijks met 

de trein naar Zaandam. Takens was een robuust ogende man met een ernstig en 

rond gezicht. Hij was een belezen, wat kalende veertiger met snor en baard, die 

boeiend kon vertellen en een gedreven socialist, maar niet in praktisch opzicht. Jaap 

van Praag raakte op de relativerende en boeiende man gesteld, die zijn interesse 
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voor klassieke cultuur wekte 88. Op andere momenten bleek eveneens dat de be-

langstelling voor de filosofie blijvend was. Ook na het eindexamen hield hij nog 

contact met Frans Trieblinig. Zijn ouders waren naar Groningen verhuisd, maar 

Frans bleef in Amsterdam. Hij ging naar de kweekschool voor de Zeevaart aan de 

Prins Hendrikkade, waaraan een internaat was verbonden. Hij mocht dat alleen op 

woensdag verlaten, op voorwaarde dat hij in een boekje bijhield waar hij was ge-

weest. Samen liepen ze dan langs de havens en vergaapten zich aan zeeschepen 

waar Jaap van Praag foto's van maakte. Terwijl deze hem terugbracht naar het inter-

naat praatte hij honderduit over Multatuli. Geleidelijk werden zijn beschouwingen filo-

sofischer. De naam "Schopenhauer" viel vaker. Frans kon de redeneertrant nauwe-

lijks volgen. Ze moeten samen eens een half uur onder een boom bij het internaat 

hebben gestaan, terwijl Jaap oreerde 89. 

 Nu Jaap van Praag, Frans Trieblinig en Helen Roosenschoon de Derde Vijf 

hadden verlaten vond de schriftelijke uitwisseling nog uitsluitend met Martje plaats. 

Wanneer ze in de drukke tijd voor haar examen de Van Praags bezocht bracht haar 

vriend haar terug naar de Watergraafsmeer, toen nog een zelfstandige gemeente 

90. Hij praatte over zijn lessen bij Takens, gaf beschouwingen ten beste of infor-

meerde met oprechte belangstelling naar schoolresultaten. Deze gaven echter wei-

nig reden tot ongerustheid. Martje deed op het eindexamen, afgezien van een vijf 

voor wiskunde, met achten, negens en een tien niet voor hem onder 91. Dat lag an-

ders bij zijn zus, die voor zijn beschouwingen nog te jong was. In haar kamertje was 

ze slechts door een dunne wand van haar broer gescheiden. Wèl werd zij door hem 

in de geheimen van ionen ingewijd. Wanneer één van de ouders kwam kijken of 

alles boven rustig was, werd het licht op de kamertjes bliksemsnel uitgedaan 92. 

Ook Philip, die na een onfortuinlijke start op de Eerste Vijf, een vijfjarige HBS op de 

Keizersgracht, op een driejarige HBS werd geplaatst, was nog niet rijp voor het de-

bat. Vader Van Praag maakte diepe indruk op hem met de woorden: "Philip, je moet 

veel leren jongen, want dan bereik je wat in het leven". Toen Jaap van Praag nog in 

de examenklas zat droeg deze daartoe werkelijk bij 93. Hij ontfermde zich over zijn 

neef en gaf bijlessen in vakken waarin deze een achterstand had, zoals wiskunde. 

Dat deed hij heel zorgvuldig. Toen Philip voldoende was bijgeschoold kwamen de 

zwarte boekjes te voorschijn. 
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 Jaap leek, met zijn vroege belezenheid, op een jonge volwassene. Hij liep ijs-

berend door zijn kamer, terwijl hij luidop uit zijn boekjes voorlas. De beweeglijkheid 

van de Van Praags had hij automatisch meegekregen. Zodra hij iets wilde vertellen 

stond hij op en ging heen en weer lopen. Philip volgde het betoog van zijn neef zit-

tend, kijkend en bewonderend. Af en toe dwaalden zijn ogen af naar de boekenkast 

met de kleurige ruggen van werken van onder meer Marx, Hegel, Nietzsche en 

Schopenhauer 94. Jaap voelde zich tegenover Philip een mentor. Hij was bezorgd 

om zijn neef en gaf Philip zoveel nieuwe ideeën en gedachten mee, dat zijn leven er 

door op een ander plan raakte. Over zichzelf sprak hij niet. In dat opzicht gedroeg 

Jaap van Praag zich meer als een meerderjarige dan als een jongen van zijn leeftijd. 

Met Esther kon Philip weleens stoeien, maar als Jaap er was paste dat niet. 

 Het geven van bijlessen sloot perfect aan op de wens van zijn vader. Het was 

echter niet zo dat het idealisme en humanisme, waarin Jaap van Praag zich in deze 

periode verdiepte, ook terug waren te voeren tot het milieu waarin hij opgroeide. De 

vele vervolgingen waaraan joden bloot stonden waren juist in strijd met de humanis-

tische verdraagzaamheid. Joden uit verschillende landen overleefden eeuwen gele-

den slechts bij de gratie van Nederlandse verdraagzaamheid. Niet de joden, maar 

het Nederlandse gezag kon bogen op een humanistische traditie, al was daar veel 

op af te dingen 95. Naar het schijnt betrof de belangstelling de vergeelde waarden, 

waarop de Nederlandse bourgeoisie zich nog in de 19e eeuw beriep 96. Het vrij-

heidsoptimisme vergt eveneens nader onderzoek. Jaap van Praag wilde eerst stu-

deren, dan tien jaar leraar zijn en vervolgens minister worden. Aan het einde van zijn 

loopbaan hoopte hij zich aan de wetenschap te wijden. Op die manier maakte hij een 

ontwerp voor zijn leven, bestaande uit vier tienjarenplannen 97. Blijkbaar hadden de 

vooringenomenheid met betrekking tot de partnerkeuze van zowel eigen ouders als 

die van zijn vriendin, noch de strenge moraal van zijn vader, het "heilig moeten" in-

cluis, het vrijheidsoptimisme geweld aangedaan. Het vrijheidsoptimisme van Kant 

kan dit echter niet verklaren. Dit optimisme wordt wel met liberale opvattingen ver-

eenzelvigd 98. Een verwantschap met elitaire joodse opvattingen is eveneens on-

waarschijnlijk 99. Bij Jaap van Praag blijft de herkomst van het vrijheidsoptimisme 

duister. Het voorbeeld van zijn vader kan hiertoe hebben bijgedragen. Daarbij springt 

in het oog dat Jaap van Praag weinig afstand van hem nam. Men mocht daarvoor bij 
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Jaap van Praag aan het verkeerde adres zijn, maar op andere terreinen leverde hij 

wèl kritiek. 

 

 

De Nederlandse bond voor Abstinent Studerenden 

 Al blijft Jaap van Praags belangstelling voor het humanisme raadselachtig, 

vaststaat dat vader Van Praag in zijn jeugd mogelijkheden zag om hogerop te ko-

men. Hij beoogde dit via een kleine moralistische beweging. De indruk is dat hij zijn 

zoon de vrije keus liet; de aansluiting bij de NBAS wijst evenwel op volgzaamheid. 

Deze jeugdbeweging zou, evenals de Rein Levenbeweging, tot stand zijn gekomen 

in de sfeer van pacifisme, humanisme, mystiek en messiaanse verwachtingen van 

de navolgers van Tolstoi. Er wordt beweerd dat de idealistische jeugd van zulke 

idealen, niet in de laatste plaats door de voorman van de Rein Levenbeweging Van 

Rees, voor de Eerste Wereldoorlog kennis nam. Van Rees had echter weinig contact 

met de NBAS 100. Vanaf 1922 plaatste de NBAS geheelonthouding in een breder 

streven naar humanitair idealisme. In de NBAS werd sinds 1924 vooral een gemeen-

schapsbesef aangemoedigd. Dit nam niet weg dat de hoogtijdagen van de geheel-

onthouding al lang voorbij waren. Banning, geboren in februari 1888, was actief lid 

geweest van de Kwekelingen Geheel Onthouders Bond en de blauwe NV. Opnieuw 

stuit men hier op Banning, die een "gemeenschapsstichtend levensbeginsel" gebo-

den achtte 101. Hij verklaarde dat de lezers van "De Blijde Wereld" ook "maar spoe-

dig" geheelonthouders moesten worden 102. In dit tijdschrift werd het lidmaatschap 

bepleit van de vrije jeugdbeweging, die geen "sociaal-demokraatje kwekerij" was 

103. 

 De NBAS, tot stand gekomen in 1918, behoorde tot de zogenaamde vrije of 

ongeleide jeugdbeweging 104. De Amsterdamse afdeling van deze vereniging telde 

zo'n honderd leden 105. Hans Achttienribbe, waarmee Martje in de hoogste klas van 

de Derde Vijf zat, maakte Martje enthousiast voor de NBAS. Martje inde contributie 

en werd geestdriftig over de liederen, kampvuren en volksdansen. Ook in dit opzicht 

verschilden de smaken van Martje en haar vriend. Hoewel de laatste op zijn beurt 

weer zijn neef enthousiast moet hebben gemaakt, sprak hem de vereniging van mid-

delbare scholieren absoluut niet aan. Toch was de NBAS voor Martje en haar vriend 

in twee opzichten waardevol. In de eerste plaats bracht ze hen in contact met Wil 
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Molenaar, Wim Thomassen en de zachtaardige en vriendelijke Jan Brandt Corstius, 

de landelijk secretaris van de NBAS. Hij woonde in Hilversum en studeerde in 

Utrecht Nederlands. Hij was op een aangename manier kritisch, zelfs enigszins aris-

tocratisch en afkomstig uit een nette, religieus-socialistische familie 106. Jaap raakte 

hevig met hem bevriend. In de tweede plaats kwamen ze met nieuwe ideeën in aan-

raking, hoewel daar iets op was af te dingen. In ieder geval waren binnen de idealis-

tische NBAS geheelonthouding en vegetarisme vanzelfsprekendheden waaraan ze 

zich niet wilden onttrekken. Met Wim Thomassen, landelijk voorzitter van de NBAS, 

voerde Jaap van Praag een uitgebreide discussie. In de winter van 1930 hield Jaap 

van Praag volgens Thomassen een "proagnostisch verhaal" om hem van de gods-

dienst af te houden waarop hij zich toen oriënteerde 107. Het zou Jaap van Praag 

hebben verbaasd dat hij catechisatie volgde. 

 De jongen moet echter ongerust zijn geweest over een geheel andere stro-

ming. Binnen de beweging diende zich na 1926 de Vrije-Lichaams-Kultuur (VLK) 

aan. Ze verbond naakt lopen met verheerlijking van het eigen lichaam. Volgens his-

toricus Ger Harmsen sloot deze stroming met het propageren van vergeestelijkte ka-

meraadschap tussen de seksen aan bij de Rein Levenbeweging 108. Ze streefde 

rond 1930 echter een "rasbepaalde" cultuur na 109. Jaap van Praag had er genoeg 

van en wilde niet meer naar de bijeenkomsten die de NBAS iedere zaterdagavond 

op de Polderweg hield. Daarmee verdween meteen een mooie aanleiding om Martje 

naar huis te brengen. Op zulke avonden kon hij lang in een portiek bij haar staan als 

ze al lang thuis moest zijn en haar ouders zich in bed over haar late thuiskomst la-

gen op te winden 110. 

 De NBAS betekende voor Jaap van Praag een eerste confrontatie met de 

maatschappelijke actualiteit. Hij werd er geconfronteerd met het failliet van het “vre-

desoptimisme”. Dat leefde vooral sterk in de "jaren van hoop" die Europa van 1924 

tot 1929 zou hebben beleefd. Hoogtepunt was het in 1928 door 15 staten onder-

tekende Briand Kellogg pact. Het droeg de namen van Aristide Briand en Frank 

Billings Kellogg, ministers van buitenlandse zaken van respectievelijk Frankrijk en de 

Verenigde Staten. Tot de ondertekenaars behoorden Duitsland, Japan, Italië en 

Frankrijk. Uiteindelijk ondertekenden 54 landen het verdrag en zagen daarmee van 

oorlog af. Het vormde de bekroning van een streven, vanaf het verdrag van Locarno 

van 1925, om ontwapening serieus aan te pakken. Men slaagde er echter niet in een 
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formule te vinden die veiligheid en ontwapening waarborgden. De hoop dat ze ge-

vonden zou worden was gevoed door toenadering tussen Briand en Gustav 

Stresemann, minister van buitenlandse zaken van Duitsland. Even had een duurza-

me vrede mogelijk geleken tussen Frankrijk en Duitsland, die met elkaar op gespan-

nen voet stonden. Het onderlinge wantrouwen sloot dit echter uit. 

 Ook in Nederland leek pacifisme slechts tot teleurstelling te leiden. Naar aan-

leiding van de Vlootwet die verbetering van de maritieme verdediging tot doel had, 

brak in de sociaal-democratie in 1923 hevige beroering uit. De SDAP, die zich in 

1921 voor het eerst voor volledige ontwapening had uitgesproken, wilde door het an-

timilitarisme een bredere basis verwerven 111. In 1930 werd opnieuw een wetsvoor-

stel ingediend. In verschillende grote steden werd in september gedemonstreerd te-

gen de Vlootwet. Jaap en Martje namen deel aan de afsluitende Haagse betoging en 

beluisterden toespraken in de Haagse dierentuin. Martjes ouders waren er fel op te-

gen geweest. Ze hadden gedreigd hun dochter niet meer binnen te laten. Jaap had 

zich tijdens de verregende demonstratieve tocht geërgerd. Hij keurde de route af. 

Bovendien werd niet voorkomen dat de wet werd aangenomen. 

 Al met al krijgt men de indruk dat "de jaren van hoop" snel vervlogen. Over 

Jaap van Praag zegt dit echter weinig. Wellicht zat hij door zijn vriendin bij de NBAS, 

maar hierop is iets af te dingen. Wenste Banning niet dat men "maar spoedig" ge-

heelonthouders werd? Jaap van Praags meest in het oog springende bezigheden, 

bestudering van religiositeit en zich maatschappelijk engageren, kunnen ook op 

Banning worden teruggevoerd, die tot 1931 het religieus en maatschappelijk bewust-

zijn wilde stimuleren 112. Nu had Jaap van Praag echter genoeg van de NBAS.



                 H 2 Ontdekking van eigen mogelijkheden 45 

 

 
                                            
1A.Bartels, Een Eeuw Middelbaar Onderwijs 1863-1963, 17, 32 e.v., 43 en 47 e.v. 
2Gemeentelijk Voorbereidend Hooger en Middelbaar Onderwijs Amsterdam, brochure. Amsterdam, 
1939. 
3Versl. v. Interv. III, 225. 
4Ibid., 222. 
5Versl. v. Interv. II, 113 en III, 220. 
6R. Casimir, De Gouden Poort, 312 e.v. 
7Versl. v. Interv. II, 263. 
8Archief Derde Vijfschool, leerlingenkaart nummer 1630. 
9Versl. v. Interv. II, 262 en III, 252. 
10Versl. v. Interv. I, 4.6-4.7. 
11Programma van de Muziekvereeniging "Apollo", 20 oktober 1928. 
12Idee 345 in: G. Stuiveling, red., Multatuli, 141. 
13O. Noordenbos en P. Spigt, Atheïsme en vrijdenken in Nederland, 50. 
14Op de Hervormingsdag van 1877 hadden twee predikanten, de gebroeders Hugenholtz, hun ont-
slag bij de Hervormde kerkenraad ingediend. Dat werd hen, door toedoen van Kuyper, "niet eervol" 
verleend. Daarop stichtten de broers de Vrije Gemeente. De broers riepen, evenals Kuyper voor hen 
had gedaan, gelijkgezinde predikanten op zich eveneens aan het hogere gezag te onttrekken. Men 
bleek daartoe niet bereid, zodat de Vrije Gemeente in Amsterdam de enige bleef (A.J. Rasker, De 
Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795, 217). 
15J. Lindeboom, Geschiedenis van het vrijzinnig protestantisme III, 45 en P. van Overzee, Het 
humanisme als levensbeschouwing in de Nederlanden, 154. Veelzeggend is dat Ph. R. Hugenholtz 
zou zijn beïnvloed door Hoekstra, die een soort humanistische religiositeit voorstond, maar ook door 
Theodore Parker, die meende dat men via een "natural-religious view" tot het geloof kwam 
(Lindeboom, Geschiedenis, deel II, 105 en 177 e.v.). 
16H.G. van Wijngaarden, 's Levens Opbouw. 
17Versl. v. Interv. II, 263 en III, 244. 
18Versl. v. Interv. I, 4.9. 
19Ibid., 5. Helaas zijn deze boekjes verloren gegaan. 
20Versl. v. Interv. III, 244. 
21Ibid.,225-226. 
22Versl. v. Interv. III, 244 en 247. 
23M. ter Braak, Van oude en nieuwe christenen, 193. 
24P. Boyer, Tradition as Truth and Communication, 118. 
25W.B., Gemakkelik. In: De Blijde Wereld, 14-9-1929. 
26Shils, Tradition, 307. 
27Ibid., 265. 
28Boyer, Tradition as Truth and Communication, 108. 
29J. Keenan, The Tuareg, People of Ahaggar, 236-257. 
30Shils, Tradition, 265. 
31Geciteerd in: Shils, Tradition, 308. 
32Noordenbos en Spigt, Atheïsme en vrijdenken, 131. 
33O.J. de Jong, Nederlandse Kerkgeschiedenis, 79. 
34S. Dresden, Het humanistische denken, 37 en 138. 
35Zunneberg, Banning, 7. 



Het grondsop voor de goddelozen 46 

                                                                                                                                        
36Met name Opzoomer, een leerling van Thorbecke, verbond het vrijzinnig protestantisme met het 
humanisme (Lindeboom, Geschiedenis II, 87 en 91). Na 1870 noemden "afvallige broeders", zich 
"vrijzinnig" (Roessingh, Het modernisme, 37-39). 
37Versl. v. Interv. II, 119. 
38M. Cunliffe, The Literature of the United States, 96-97. 
39Emerson was de "groote scheppende leider". Trine werd vereenzelvigd met een vlak evolutionisme 
en een positivistische, natuurwetenschappelijke richting met een naturalistisch-pantheïstische inslag 
(Lindeboom, Geschiedenis III, 187 en 193). 
40R.W. Trine, In Harmonie met het Oneindige, 170-171. 
41Lindeboom, Geschiedenis II, 19 en 21 en Rasker, De Nederlandse Hervormde Kerk, 215. 
42Romein stelde dat de bourgeoisie zeer beducht was voor het opkomende socialisme sinds het ver-
bod van vereniging voor het proletariaat was opgeheven. "Onzekerheid" was het gevolg (Romein, Op 
het breukvlak I, 42 en 50). Ook Wallraff zou deze “klasse” als "onzeker" hebben gekenschetst (Ibid., 
270). Tegen deze psychologische verklaring valt in te brengen dat weinig aannemelijk is dat "onze-
kerheden" een hele “klasse” betroffen. Onder een “klasse” werden leden van de maatschappij ver-
staan, die een overeenkomstige plaats in het productieproces innamen. 
43M.A. Lathouwers, Leo Tolstoi, 53. 
44Fontijn, Tweespalt, 309. 
45Versl. v. Interv.II, 166. 
46Lindeboom, Geschiedenis II, 37. 
47H.J. Pos, Immanuel Kant. In: Keur uit de verspreide geschriften van dr. H.J. Pos, 131-163. 
48Versl. v. Interv. I, 4.12 en II, 170. 
49Versl. v. Interv. III, 244. 
50Lindeboom, Geschiedenis II, 36 en 37. 
51Fontijn, Tweespalt, 311. 
52Versl. v. Interv. I, 4.11. 
53ibid., 4.13. 
54G. Stuiveling, Multatuli en de Welsprekendheid, 4. 
55Versl. v. Interv. I, 8. 
56Juffrouw Timmer kon geen orde houden en werd in april 1929 ontslagen (Schrijven Gerrits aan B. 
en W. d.d. 9 april 1929, archief Derde Vijf). 
57Versl. v. Interv. I, 4.15. 
58Ibid. 
59Versl. v. Interv. I, 166. 
60Volgens eigen zeggen heeft Jaap van Praag één keer, tijdens de boekhoudles, straf gekregen 
(Ibid., 5.16). Bij Zwier moet hij eens de klas zijn uitgestuurd ( Ibid., 5.15). Het strafregister Derde Vijf 
vermeldt daarover niets. Toch werden er gemiddeld ruim 40 leerlingen per maand in de 13 klassen 
tellende school wegens wangedrag genoteerd. 
61Ibid., 4.17 en schrijven Martje aan auteur d.d. 30-7-1992. 
62Versl. v. Interv. I, 20. 
63Ibid., 5.10-5.11. 
64Versl. v. Interv. II, 172-173. 
65Er vond een massale betoging in Den Haag plaats. Het betrof een aanhankelijkheidsbetuiging je-
gens het koningshuis, toen er werd gesproken van de "bibberende" liberale bourgeoisie (Harmsen, 
Perry en Van Gelder, Mensenwerk, 93). "De verbijstering en de angst waren algemeen, zakenlieden 
en winkeliers in Rotterdam, Amsterdam en enkele andere steden barrikadeerden hun bedrijven, velen 
durfden alleen op straat te komen als ze daar het Limburgs volkslied hoorden" aldus een rooms-
katholieke vakbondsman (Geciteerd in: Harmsen, Perry en Van Gelder, Mensenwerk, 85-86). 
66W.B., Toen en nu. In: Tijd en Taak, 25-4-1959, 2. 
67Troelstra werd vooral door eigen partij en NVV op de vingers getikt. Vliegen verklaarde niet 25 jaar 
voor het kiesrecht te hebben gevochten, om het enkele maanden na invoering weer af te schaffen 



                 H 2 Ontdekking van eigen mogelijkheden 47 

                                                                                                                                        
(Harmsen, Perry en Van Gelder, Mensenwerk, 86). Ook Schaper en Bonger namen Troelstra zijn op-
roep kwalijk (P.J. Troelstra, Gedenkschriften III, 247-248). Troelstra trok zijn woorden in. Hij verklaar-
de: "Het woord staatsgreep is door mij in het geheel niet gebruikt" (Harmsen, Perry en Van Gelder, 
Mensenwerk, 216). 
68Versl. v. Interv. II, 262. 
69Versl. v. Interv. III, 264. 
70Versl. v. Interv. II, 262. 
71Archief Derde Vijfschool, Verzuimschrift v.a. 1-1-1928, klas 5A. Een ouder exemplaar was helaas 
afwezig. 
72Versl. v. Interv. II, 256. 
73Versl. v. Interv. I, 1.10. 
74Versl. v. Interv. II, 174. 
75Versl. v. Interv. III, 257. 
76Versl. v. Interv. II, 259. 
77Er is reden om aan te nemen dat dit bezoek in de zomer van 1930 is afgelegd. Volgens Jaap van 
Praag was zijn vader toen leraar op het Vossius-gymnasium. Dat werd deze met ingang van 26 fe-
bruari 1930 (Versl. v. Interv. I, 4.12 en 5.13). 
78Uitzending Humanistisch Verbond d.d. 5-9-1982. 
79Versl. v. Interv. II, 171. 
80W.B., Socialistische gezindheid. In: De Blijde Wereld, 19-5-1928. 
81Versl. v. Interv. II, 222. 
82W. Banning, Sociale Idealen in een religieuze levensbeschouwing, brochure. 
83Versl. v. Interv. I, 6. 
84Archief Derde Vijf. Rapportcijfers leerling nr. 1624, Martje Harmanna (Martha) Hoff en leerling nr. 
1630, J. Ph. van Praag. 
85Ibid. 
86L. de Jong, Herinneringen I, 26-27. 
87Versl. v. Interv. II, 257. 
88Gesprek met Zr S.M. Titia Takens d.d. 30-6-1988, haar schrijven aan de auteur d.d. 3-7-1988 en 
Versl. v. Interv. I, 6.1 en ibid. II, 181. 
89Versl. v. Interv. II, 112. 
90Ibid., 221 en 165. 
91Archief Derde Vijf. Rapportcijfers leerling nr 1624, Martje Harmanna (Martha) Hoff van juni 1930. 
92Versl. v. Interv. II, 262. 
93Versl. v. Interv. III, 242. 
94Ibid., 242, 254 en 255. 
95De "verdraagzaamheid" gold niet iedere bevolkingsgroep, zodat er bezwaren tegen deze aandui-
ding zijn aan te voeren. Toen in 1796 de joden volledig werden gelijkgesteld aan andere Nederlan-
ders, zal dat de joodse elite niet onwelkom zijn geweest. Voor de meerderheid, de paupers, golden 
echter andere regels. Twee jaar na de gelijkstelling stelde artikel 47 van de Constitutie bedelarij en 
landloperij gelijk aan "misdaden tegen de openbare orde". Wie daarop werd betrapt wachtte vanaf 
1819 verbanning naar de Ommerschans, een dwangkolonie, bewaakt door militairen (W.H. Nagel, 
Het werkschuwe tuig, 14-17). 
96Al leefde de humanistische traditie van oudsher onder vrijdenkers, toch was deze in eerste instan-
tie deïstisch van aard. Aanvankelijk zou er sprake zijn geweest van een deïsme, dat de wetenschap 
aan het christendom wilde aanpassen en een deïsme, dat omgekeerd het christendom aan de weten-
schap wilde aanpassen. Toen dit niet langer mogelijk bleek liet "men het Christendom, de godsdienst, 
varen ter wille van het behoud van de wetenschap" (Noordenbos en Spigt, Atheïsme en vrijdenken, 
28 en 36). Hoe het ook zij, aangenomen mag worden dat de bourgeoisie, de Nederlandse heersende 
klasse, in de 19e eeuw humanistisch was ingesteld (Van Overzee, Het moderne humanisme, 151). 
Vanaf de 18e eeuw stond vooral de Nederlands Hervormde Kerk onder invloed van de leer. Koning 



Het grondsop voor de goddelozen 48 

                                                                                                                                        
Willem I wilde in 1816 de "proponentsformule" aanpassen aan humanistische opvattingen. Aan het 
eind van de 19e eeuw raakte het humanistische volksdeel echter los van de "moederkerk". Toch 
wordt beweerd dat juist daar het humanistische element werd versterkt (Ibid., Het humanisme als 
levensbeschouwing in de Nederlanden, 140, 142, 143 en 157 e.v.). 
97Versl. v. Interv. I, 5.4. 
98Ter Braak sprak van een vrijheid, "waarmee idealisten zich in hun ledige uren bezighouden". Hij 
stelde: "Absolute vrijheid is nergens ooit gedemonstreerd". Marxisten associeerden de vrijheid van de 
Franse Revolutie met het opkomende burgerdom en het particuliere eigendom; burgerlijke democra-
ten zagen deze als de ware vrijheid. In de liberale betekenis gold zij slechts voor zover het individu 
"naar behoren en op zijn gestelde plaats" functioneerde (Menno ter Braak, Van oude en nieuwe 
christenen, 137, 158 en 253). 
99De joodse elite kende, bijvoorbeeld in Winschoten, een beschavingsideaal dat sterk met het 
liberalisme verwant was. Een bijzonderheid van liberalen van de generatie-Van Houten was, dat deze 
de vrijheid als natuurlijke menselijke eigenschap beschouwden. Volgens Romein werd het moder-
nisme gekenmerkt door "vooruitgangsoptimisme" (Romein, Op het breukvlak II, 207). Ook 
Amsterdamse liberale joden hingen dit aan (Van Miert, Wars van clubgeest, 111 en 163). 
100Van Rees was vooral actief rond de eeuwwisseling. Toen richtte hij zowel de "Goede Tempe-
lieren" als de Algemene Nederlandse Geheel Onthouders Bond op. De in 1912 opgerichte Jonge-
lieden Geheel onthouders Bond met zijn tolstoiaanse doelstellingen was Van Rees bijzonder lief. Ook 
de NBAS genoot zijn belangstelling. Zo woonde hij nog in 1921 het NBAS-congres bij (Harmsen, 
Rode en Blauwe Jeugd, 105-114 en 229). Ofschoon er bijvoorbeeld in het NBAS-orgaan wel waar-
dering was voor Van Rees, was de belangstelling voor hem incidenteel. 
101W. Banning, De religieuze vraag, brochure. Arnhem, 1924, 55. 
102Ibid., Socialistiese gezindheid. In: De Blijde Wereld, 19-5-1928. 
103V.d.H., Jeugdbeweging. In: De Blijde Wereld, 25-1-1929. 
104Toen Martje en Jaap lid werden van de NBAS was de bloeitijd van deze vereniging al voorbij. 
Harmsen constateerde vanaf 1918 een wildgroei aan "vrije jeugdbewegingen", maar kon deze niet 
verklaren. Waarschijnlijk hield deze verband met de verwachtingen, gewekt in de oktoberrevolutie. De 
jeugdbeweging diende vermoedelijk om de jeugd daarvan af te leiden. Ook het aanmoedigen van een 
"gemeenschapsbesef" zal onderdeel van deze opzet zijn geweest. De beweging verliep toen de prole-
tarische jeugd niet eenvoudig te organiseren bleek. In de jaren 30 liep het ledental van de NBAS te-
rug tot één derde van dat in de jaren 20 (Harmsen, Blauwe en Rode Jeugd, 227 e.v.). 
105In december 1930 telde de de NBAS 1196 leden. NBAS-archief I.I.S.G., 1929-1930 (1930). 
106Versl. v. Interv. II, 210. 
107Telefonisch onderhoud auteur met Wim Thomassen d.d. 17-12-1987. Proagnostisch wil zeggen: 
geen uitspraak willen doen over het fundamenteel onkenbare, zoals het bestaan van een God, zonder 
deze mogelijkheid uit of in te willen sluiten. 
108Harmsen, Wij zijn jong, de aard' ligt open, 126. 
109Versl. v. Interv. I, 6.6 en II, 177 en Harmsen, Wij zijn jong, 129. 
110Versl. v. Interv. II, 177. 
111P.J. Knegtmans, Socialisme en democratie, 32 en H.J.G. Beunders, "Weg met de Vlootwet!", 152 
e.v. 
112P.Zunneberg, Banning, 12. 



Hoofdstuk III 
Eerste stappen 

 

 

 De deelname van Jaap van Praag aan de demonstratie van 1930 was slechts 

één van de vele tekenen van zijn betrokkenheid bij het bewapeningsvraagstuk. Ook 

in de zwarte boekjes werd het gebruik van geweld aan de orde gesteld 1. Daarbij 

stond verantwoordelijkheid voorop. Wanneer Philip zijn neef bezocht, praatte hij daar 

uitgebreid over. Wie vlees at hield driften in stand. Slechts een verantwoorde le-

venshouding, waarvan het vegetarisme onderdeel was, beteugelde het geweld. Ook 

uit geheelonthouding bleek maatschappelijke verantwoordelijkheid. De maatschappij 

werd volgens Jaap van Praag verpest door alcoholgebruik; geheelonthouding kon 

hier een eind aan maken 2. Banning prees in De Blijde Wereld drankbestrijding aan 

als "praktisch idealisme van hoog gehalte". Men kon via de drankbestrijding socialist 

worden. Banning veronderstelde een dieper motief dat zich uitte in de "persoonlijke, 

innerlijke strijd om loutering van het mensenleven in alle openbaringen" 3.  

Het optimistisch idealisme heerste meer in bepaalde kringen. Zo streefden 

tolstoianen omstreeks de eeuwwisseling al naar internationale samenwerking 4. Van 

Eeden beoogde, nadat zijn Walden-experiment rond 1907 mislukte, een internatio-

naal geestelijk leiderschap 5. In oktober 1907 richtten SDAP-opposanten het tijd-

schrift de "Tribune" op 6. Of het hier louter idealisme betrof mag worden betwijfeld. 

De tolerantie jegens allerlei splintergroeperingen nam toe in de SDAP 7. Misschien 

wilde Van Eeden eveneens van dat veranderende klimaat profiteren. Het optimisme 

lag mogelijk aan het tijdsgewricht; het sprak ook uit de vredesinitiatieven. Ze zouden 

bezield zijn geweest door een Europese geest. De initiatieven van Briand maakten 

een verenigd Europa volgens sommigen meer dan ooit mogelijk. Zijn plan voor een 

Verenigde Staten van Europa, het Pan-Europaplan, leed echter schipbreuk. Al is on-

bekend of dit de aandacht van Jaap van Praag trok, het thema sprak wèl tot de ver-

beelding. Zijn vriend Jan Brandt Corstius interesseerde zich in ieder geval voor dit 

optimisme. Volgens Brandt Corstius werd het "optimisme" in de jaren 20, afgezien 

van het Paneuropese idee en de toenadering tussen Briand en Stresemann, gevoed 

door het in de verdediging gedrongen militarisme, groei van de Volkenbond, gunsti-

ge economische vooruitzichten in Nederland en toenemende socialistische parle-
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mentaire invloed 8. Er valt op deze visie wat af te dingen. Weliswaar steeg in 1913 

het aantal zetels van de socialisten van zeven naar achttien, maar daarna bleef de 

groei uit 9. De Volkenbond groeide evenmin 10. Ook de stelling dat het militarisme in 

de verdediging werd gedrongen is onhoudbaar 11. 

 Aangezien de typering de jaren twintig betrof werd de uitbreiding van het kies-

recht niet vermeld. In 1913 kreeg het overgrote deel van de mannen stemrecht en in 

1918 kwam er algemeen mannenkiesrecht 12. De kiesrechtuitbreiding van 1918 gaf 

aanleiding tot "nobele dromen van wereldvrede en wereldbroederschap" 13. De his-

toricus Jan Romein meende dat het proletariaat "in één proces met de gedeeltelijke 

verwerkelijking der menselijke waardigheid in de burgerlijke democratie was opge-

komen" 14. Voortaan zou het proletariaat zijn doeleinden op democratische wijze po-

gen te bereiken. Er sloot zich echter slechts een gering deel van het proletariaat aan 

bij de sociaal-democraten. De opname in de burgerlijke democratie bleek uit de be-

trokkenheid van sociaal-democraten bij de voedselvoorziening tijdens de Eerste We-

reldoorlog. Doordat de werklozenkassen van de vakbonden het tijdens de Eerste 

Wereldoorlog niet aankonden schoot de regering te hulp. Werklozen kregen via hun 

bonden ondersteuning. Tevens waren de bonden vertegenwoordigd in de "Perma-

nente Commissie inzake crisismaatregelen". Bij de voedselvoorziening werkte minis-

ter Posthumus samen met de drie centrales die de voedselvoorziening wilden ver-

beteren 15. Men kan tegenwerpen dat dit geen erkenning inhield van het proleta-

riaat, maar van een intellectuele elite die vanaf de Eerste Wereldoorlog deel uit-

maakte van allerlei organen 16. Het was een stap in de richting van haar integratie. 

De stap werd gezet, dat moet worden toegegeven, onder een sociaal-democrati-

sche banier. 

 Er mocht op de geschetste vooruitgang van het proletariaat wat af te dingen 

zijn, maar buitenkerkelijken boekten evenmin vooruitgang. Integendeel, het confes-

sionele kamp ging de "christelijke norm" verdedigen. Volgens de historicus Stuurman 

ontbrandde tegen de achtergrond van de ellendige situatie van met name het arme 

deel van het proletariaat een strijd rondom de schoolkwestie en zedelijkheid, waarbij 

deze "norm" centraal stond 17. De schoolstrijd werd in het voordeel van het confes-

sionele kamp beslecht, maar de strijd voor de "christelijke norm" ging onverminderd 

voort. Controversen waren de emancipatie van de vrouw, erkenning van de maat-
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schappelijke en psychische gelijkwaardigheid van de ongehuwde vrouw, en omvang 

en kwaliteit van het gezin. Naar wordt beweerd bleek uit de opkomst van liberalisme, 

socialisme en feminisme een "morele crisis" 18. Niet het feminisme en liberalisme, 

maar alleen het socialisme werd echter voor de "crisis" verantwoordelijk gehouden 

en met "moreel verval" vereenzelvigd. De groei van de socialistische aanhang 

baarde vanaf 1910 velen zorgen 19. De Nederlandse Vereniging tot Afschaffing van 

Alcoholhoudende Dranken, de zogenaamde "Blauwe NV", werd in 1915 erkend als 

reclasseringsinstelling. De socialistische voogdijvereniging "Eigen Gezin" kwam tot 

stand In 1929, een jaar later gevolgd door de Vereniging van Modern Georganiseer-

de Gezinsvoogden en in 1934 werd de Sociaal-democratische vereniging tot Bevor-

dering van Reclassering en Kinderbescherming opgericht 20. 

 De regulering van de seksualiteit, waarmee de zedelijkheidswetten van 1911 

verbonden waren, nam een aanvang 21. Zorg voor de "christelijke norm" sprak ook 

uit de aanstelling van een katholieke zielzorger, naast een vlootpredikant, bij de ma-

rine 22. Al eerder wilde het christelijke kabinet Heemskerk de "zedeloosheid" met 

een veldprediker bestrijden 23. Naar verluidt stond al vanaf 1903 bescherming tegen 

het socialisme voorop. De confessionele vakbonden streefden dit na 24. Men moest, 

zeker na de oproep van Troelstra, van "andere invloeden" worden gevrijwaard 25. 

Veelzeggend is dat de ARP in 1917 verwerping van de klassenstrijd in haar begin-

selprogramma opnam 26. Al bleven ingrijpende hervormingen uit, er werd wel een 

kentering in de houding van de bourgeoisie waargenomen 27. Deze was stellig het 

gevolg van de problemen van de liberale partijen. Hun macht brokkelde af, zodat ze 

tot concessies werden gedwongen. Tegen deze achtergrond kwam de sociale wet-

geving tot stand. De ongevallenwet, het verbod op kinderarbeid, de woningwet en de 

leerplichtwet waren van 1901. De achturendag werd een feit in 1911 28. De meeste 

hervormingen kwamen onder liberale bewindslieden tot stand 29. De liberalen leden 

in 1913 zware verliezen 30. In dat jaar bezetten de sociaal-democraten een sleutel-

positie in het parlement; nu kwamen de ziekte- en invaliditeitswet tot stand en werd 

het ouderdomspensioen verhoogd. Het vrouwenkiesrecht werd een feit in 1917. Er 

wordt beweerd dat het kiesrecht en de sociale wetgeving betekenis hadden voor de 

"integratie" van het proletariaat in de natie. Op deze wijze werden de verschillende 

delen van het proletariaat met de natie verbonden 31. 
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 Wat gericht leek op integratie van het proletariaat was in feite een poging om 

het liberale tij te keren. Ook op economisch terrein kon men zich op verschijnselen 

verkijken. De hoop bleef gevestigd op herstel, hoewel de eerste tekenen van econo-

mische teruggang zich al in 1920 aandienden. Toen waren er al aanwijzingen dat de 

hausse niet voortduurde. Prijzen en lonen begonnen te dalen en de werkloosheid 

nam toe 32. Blijkbaar had Jan Brandt Corstius daarvoor evenmin oog als voor het 

feit dat confessionele kabinetten vrijwel onophoudelijk de dienst uitmaakten 33. Het 

lijkt erop dat Jaap van Praag eveneens een gekleurd beeld van de werkelijkheid had. 

Hij droeg de opbouw van Rusland namelijk een warm hart toe. Voor de vijf-jaren-

plannen stelde hij zich, weliswaar tijdelijk, achter de Russische revolutie. Hij ver-

klaarde later zich "te hebben laten paaien" door verhalen over Rusland tussen 1917 

en 1927 34. Waardoor distantieerde hij zich naderhand? Misschien hield dat verband 

met het geweldsvraagstuk. Dat was het werkterrein van de Jongeren Vredes Actie. 

 

 

De Jongeren Vredes Actie (JVA) 
 De SDAP sprak zich in 1921 voor het eerst uit voor volledige ontwapening. Na 

de Eerste Wereldoorlog werd ontwapening één van de belangrijkste eisen van deze 

partij 35. De nieuwe SDAP-opstelling deed het antimilitarisme geen goed. Antimilita-

risten bestonden nog voornamelijk op papier 36. Merkwaardig is dat de JVA sinds 

1930 wèl aantrekkelijk was. De eindredacteur van De Blijde Wereld, J.A. Bruins, 

drong in 1929 aan op een antimilitaristische jeugdbeweging 37. De JVA was echter 

van oudere datum. Ze werd opgericht in 1924, evenals “Kerk en Vrede” en de “Nooit 

Meer Oorlog Federatie”. Ze telde aan het begin van de jaren 30 zo'n 900 leden 38. 

De in politiek opzicht neutrale JVA was een vereniging van jongeren van 18 tot 35 

jaar die hun antimilitarisme baseerden op humanisme, evangelie of socialisme. In 

het pacifisme van onder andere de JVA zag men een uiting van de "humanistische 

gedachte" 39. Onder de term humanisme verstond men een waardering van de 

mens als zodanig. Dat maakte een realistischer indruk dan de humanistische uit-

gangspunten van een organisatie van jonge geheelonthouders, opgericht in 1912. Zij 

zagen de jeugdbeweging als "humanitaire beweging, die (..) bezig is de Mensheid 

opwaarts te voeren en te brengen tot meer werkelijke beschaving, geluk, liefde!" 40. 
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Hier bestond de overeenkomst met het modernisme uit een uitgesproken optimisme. 

Terwijl het modernisme zich wilde baseren op natuurwetenschappelijke ontwikkelin-

gen, werd hier een "nieuwe religie" beoogd die de godsdienst moest vervangen 41. 

Daarbij dacht men aan "nieuwe mensen" met een "nieuwe mentaliteit". Dit moet ken-

merkend zijn geweest voor het ultramodernisme van Meyer c.s. 42. Daarmee kan 

verband houden dat Banning meende dat in de 19e eeuw de idee van de "nieuwe 

mens" baanbrak 43. De indruk bestaat dat de JVA belang stelde in het humanisme 

nadat deze antimilitarist en leerling van H.T. de Graaf in 1931 in het partijbestuur van 

de SDAP kwam. Blijkens zijn kerstboodschap van 1930 achtte Banning "de waarde-

ring van de mens" basis van het socialisme 44. 

 Aanvankelijk combineerde de JVA ideeën over de nieuwe mens met het vre-

desoptimisme van de jaren 20. Het aankweken van een nieuwe gezindheid stond 

echter voorop. Deze moest blijken uit een nieuwe levensstijl, een humanistische in-

stelling, een streven naar eenheid, internationalisme en antimilitarisme. Daarmee 

wilde de JVA mens en maatschappij vernieuwen. De humanisten in de JVA stelden 

niet God of maatschappij, maar de mens in het middelpunt en daaruit vloeide hun 

antimilitarisme voort. Alvorens in te gaan op de opvattingen van Jaap van Praag 

moet worden vermeld dat in De Blijde Wereld werd aangenomen dat de jeugd be-

hoefte had "om iets te doen" 45. Jaap van Praag placht te zeggen: "we moeten het 

doen", waarmee hij concretisering van het idealisme bedoelde 46. Banning achtte 

geheelonthouding "een stuk praktisch idealisme van hoog gehalte" 47. De indruk is 

dat Jaap van Praag deze zienswijze ook op andere terreinen van toepassing achtte. 

Het socialisme was de operationalisering, de praktische consequentie, van zijn idea-

lisme. In die zin was de uitspraak: "we moeten het doen" bedoeld 48. 

 Er waren ook antimilitaristen die zich op het evangelie baseerden. "Ons paci-

fisme is onvoorwaardelijk zoals het evangelie onvoorwaardelijk is" gold er als hoog-

ste waarheid 49. De vrijzinnig-protestantse belangstelling voor het antimilitarisme 

kwam omstreeks de Eerste Wereldoorlog plotseling op, toen de SDAP de defensie 

"blindweg" aanvaardde 50. De predikant A.R. de Jong hield in 1914 een preek die 

het militair gezag hem niet in dank afnam, zodat hij werd verbannen; Bart de Ligt trof 

in 1915 in Eindhoven hetzelfde lot 51. Wegens hun antimilitarisme werden vrijzinnige 

godsdienstonderwijzeressen in de jaren 1915-1916 soms eveneens als "opruiers" 
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gezien 52. Ook de tolstoianen waren antimilitaristisch. Het "beginsel van weerloos-

heid" had al in 1901 hun belangstelling 53. Van Mierop liet zich nog in 1928 in anti-

militaristische zin uit 54. 

 De vrijzinnig protestanten waren, zowel binnen als buiten de JVA, in veel ge-

vallen lid van de SDAP. Toch wordt beweerd dat de Eerste Wereldoorlog, de 

Russische revolutie en de Volkenbond de JVA voor de keuze stelden tussen totale 

verwerping van antimilitarisme en pacifisme of totale verwerping van geweld 55. Vol-

gens een andere verklaring werd het geweld, in de gedaanten die nieuwe vindingen 

het verleende, een gevaar, zodat men zich daar tegen verzette 56. Onbevredigend  

is dat de verklaringen niet het twistpunt, antimilitarisme of geweldloosheid betroffen. 

Bovendien wortelde het verzet tegen geweld niet diep. Geen concrete daden, maar 

ethische motieven voerden de boventoon. Zo waren er nauwelijks dienstweigeraars 

in de JVA. Het bleef, evenals bij de redactie van De Blijde Wereld, bij het bewonde-

ren van hun "heldhaftigheid" 57. Ook Van Praag weigerde geen dienst. Hij werd we-

gens platvoeten afgekeurd. Het twistpunt moet met Banning verband houden. In 

1930 toonde hij zich een felle antimilitarist. Hij hoopte dat het volk in opstand kwam 

en de regering duidelijk maakte: "wij zeggen u in het uur van oorlogsgevaar de ge-

hoorzaamheid op" 58. Hij citeerde de inmiddels uit zijn ambt gezette en in 1925 naar 

Zwitserland vertrokken predikant Bart de Ligt. De JVA verdiepte zich meteen in het 

antimilitarisme. Na een fel debat over eenzijdige ontwapening sprak ze zich in 1931 

uit tegen iedere oorlogsvoorbereiding. Ze verlangde naar vrede en verzette zich te-

gen bedreigingen daarvan. Bovendien wilde ze krachten achter de oorlog bestude-

ren 59. 

 Deze eensgezindheidheid kwam bij de pluriforme JVA weinig voor. Een een-

duidige politieke stellingname viel al helemaal niet te verwachten. Er werd wel actie 

gevoerd tegen het Rode Kruis, waartegen pamfletten werden verspreid die de ver-

binding met het militarisme aan de kaak stelden. Daarnaast was er belangstelling 

voor wat militanter pacifisme, zoals zich dat uitte in het vanaf 1931 door Jonge Gids-

redacteuren, in het bijzonder door Chris Blom, genomen initiatief tot uitgifte van het 

manifest "Mobilisatie voor de Vrede" 60. Het initiatief werd genomen nadat Blijde 

Wereldredacteur Bruins verklaarde dat de regering al mobilisatieplannen gereed 

had. Het werd tijd voor een "organisatie, die in tijd van nood een parool kan uitge-
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ven" 61. De JVA raakte sterk bij het initiatief van Blom betrokken. De mening van 

Banning was echter belangrijker. Banning had meer noten op zijn zang: alle geweld 

baarde hem zorgen. Dit kwam aan het licht tijdens het derde religieus-socialistische 

congres, waar ook Banning het woord voerde. Geweld kon "zedelijke waarden" be-

dreigen 62. Zowel de JVA als het blad “De Jonge Gids”, dat vanaf juni 1927 in de 

idealistische jeugdbeweging verscheen, wezen nu alle geweld af 63. Ook de dichte-

res Henriëtte Roland Holst stelde zich dit ten doel. Ze gaf hoog op over de Italiaanse 

jeugdbeweging, die "de anti-oorlogsagitatie" tijdens de Eerste Wereldoorlog tot in het 

leger verspreidde. Ze kan in de JVA goedkope propagandisten van haar ideeën heb-

ben gezien. Ze wilde dat de keuze tussen antimilitarisme en pacifisme in het voor-

deel van het laatste uitviel: ieder geweld moest worden afgewezen 64. Niet haar pa-

cifisme, maar het standpunt van Banning gaf de doorslag. Nu deze alle geweld af-

zwoer verbond Henriëtte Roland Holst zich met de JVA. De in de beweging vereerde 

dichteres schreef in 1932 een JVA-brochure 65. 

 Nu de "vredesstrijd" eenmaal van start was gegaan wilde de JVA kennis ne-

men van de bewapeningsproblematiek. Toen hij met de JVA in aanraking kwam zou 

ook Jaap van Praag zich daarin verdiepen. Andere NBAS-leden, zoals Brandt 

Corstius, sloten zich eveneens aan bij de JVA. Achter deze eensgezindheid stond 

Bannings afschuw van de wapenindustrie. Men wilde blijkbaar de aandacht van de 

SDAP-leiding op zich vestigen. In de zomer van 1931 ambieerde een ander antimili-

taristisch groepje met een eigen tijdschrift al een plaats binnen de partij 66. Op een 

congres van De Jonge Gids in 1931 zag men dit met lede ogen aan. Jongeren bui-

ten de jeugdbeweging kregen meer invloed op de gang van zaken "dan zij, die het 

zich juist ten doel hadden gesteld" 67. 

 Het pacifisme van Jaap van Praag werd pas vanaf 1931 merkbaar. Eerst 

schreef hij zich op 23 september 1931 bij de Gemeentelijke Universiteit in voor de 

studie Nederlands 68. Hij aarzelde nog tussen de sinds tien jaar gescheiden studie-

richtingen Geschiedenis en Nederlandse letteren. Het betere vooruitzicht op een 

baan als leraar Nederlands gaf uiteindelijk de doorslag. Jaap van Praag leek vaak 

moeite te hebben met het nemen van beslissingen. Onder zijn medestudenten wa-

ren Henk Bonger en Hans Bovenkerk. Vooral met de laatste raakte Jaap van Praag 

bevriend. Ook Bovenkerk had twee jaar voor het staatsexamen moeten blokken en 
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beiden deelden een vurig idealisme. Ze wilden dat via socialisme en antimilitarisme 

in praktijk brengen. De Studenten Vredes Actie (SVA), een in maart 1931 in 

Amsterdam opgerichte idealistische vereniging, leek de meest aangewezen plaats 

voor antimilitarisme. Omdat idealisten niet op grond van hun belang standpunten le-

ken in te nemen lag ook hier, evenals bij de JVA, de nadruk op gezindheid en ver-

antwoordelijkheid. Misschien hield de afwijzing van de Russische revolutie daarmee 

verband. Een uiteenzetting over de SVA biedt wellicht duidelijkheid. 

 

 

De Studenten Vredes Actie 

 Wanneer Bovenkerk en Van Praag zich erbij aansloten is onbekend. De ver-

eniging telde maar weinig Amsterdamse studentenleden. Hoewel een half jaar later 

aan de universiteiten van Utrecht, Groningen en Leiden eveneens afdelingen tot 

stand kwamen, bedroeg het ledental van de SVA in maart 1933 300 69. Bij deze 

vereniging kwam voor het eerst studentenantimilitarisme tot uitdrukking. Weliswaar 

wenste De Ligt dat intellectuele antimilitaristen zich verenigden, maar of dat de aan-

leiding was voor de oprichting is onzeker. Toen Banning in 1930 speculeerde over 

een opstand tegen regeringen, hoopte hij dat intellectuelen dit voorbeeld volgden 

"omdat zij hun geesteskracht niet willen stellen in dienst van georganiseerde men-

senmoord" 70. De SVA riep in oktober 1931 studenten op iedere medewerking aan 

de oorlog af te wijzen 71. Banning laakte vooral de oorlogsindustrie. De wijze waar-

op deze zich in Vlaanderen verrijkte tartte iedere beschrijving, zo verklaarde hij in 

1933 72. De SVA hield zich toen al met Vlaanderen bezig. Ze gaf in 1931 blijk van 

betrokkenheid bij het Vlaamse anti-militarisme. Met de "Vereeniging voor Volken-

bond en Wereldvrede van Vlaamsche Hoogstudenten" gaf ze de brochure "De stu-

dent voor de Vrede" uit 73. De wortels van het opbloeiend Vlaamse nationalisme en 

antimilitarisme lagen in de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog. Daar kreeg de 

solidariteit onder Vlamingen, onderdrukt door Franstaligen, een nieuwe impuls. Dat 

de spanning nog niet was geweken bleek tijdens de IJzerbedevaart in augustus 

1931. De in grote getale aanwezige bereden politie hield zes machinegeweren 

achter de hand. In contrast daarmee stond de afspraak in kleine kring, dat de wa-

pens tegen elkaar noch tegen anderen werden opgenomen 74. Dit idealisme verried 

de aanwezigheid van JVA-ers en SVA-ers. Merkwaardig is dat Jaap van Praag ont-
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brak, ofschoon hij In de zomer van 1931 met Martje een trektocht door Vlaanderen 

maakte. 

 De belangstelling voor het Vlaamse antimilitarisme stond niet los van afkeer 

van geweld. Dat gold, blijkens de in 1932 opnieuw gehouden IJzerbedevaart, ook 

voor Jaap van Praag. Hij voerde er maar liefst drie en een half uur onafgebroken het 

woord, waarbij hij gaf blijk van interesse voor het Vlaamse antimilitarisme. Ongeveer 

100 Nederlandse geestverwanten woonden zijn toespraak bij. Zijn gehoor bestond 

bovendien uit Vlaamse medestanders en rechtse nationalisten. Jaap van Praag 

sprak over geweldloosheid, dat uitging van eerbiediging van het leven. Zonder 

Schweitzers uitgangspunt nader uit te werken gaf hij blijk van bezorgdheid over oor-

logsslachtoffers. Via geweldloosheid wilde hij hun immense leed voorkomen. Hij ont-

vouwde een plan om Vlaanderen geweldloos te verzelfstandigen. Men was enthou-

siast over zijn toespraak. JVA-lid Jacques Heijmans sprak van "een knap stuk werk" 

75. Het enthousiasme was ongetwijfeld terug te voeren op de poging een eigen ant-

woord te formuleren, ook al betekende geweldloosheid een breuk met de in de 

SDAP heersende en op het marxisme gebaseerde opvatting van een revolutie op 

basis van de klassenstrijd. Sinds Troelstra in november 1918 het proletariaat opriep 

tot een machtsgreep zonder anarchie werd zij echter steeds minder gehoord. Toch 

wordt beweerd dat velen in deze partij ook daarna een revolutionaire omwenteling 

die het proletariaat aan de macht hielp allerminst uitsloten 76. Na de toespraak 

kwam deze mogelijkheid ter sprake. Jaap van Praag schreef over deze kwestie in 

januari 1932 het artikel "Revolutie...Ja!". In een van morele verontwaardiging door-

trokken betoog stelde hij "geestelijke weerbaarheid" tegenover "de wapens der bar-

baren" 77. Jaap van Praag verwees naar de Franse revolutie. Hier bleek dat geweld 

met de revolutie in strijd was. Hij verwierp de gedachte dat geweld voor de laatste 

maal werd gebruikt om een samenleving op basis van solidariteit tot stand te bren-

gen. De SDAP distantieerde zich na de uitspraak van Troelstra van als niet-demo-

cratisch beschouwde methodes. Het "eenheidscongres" sloeg in 1919 de wettelijke 

en "democratische" weg in 78. 

 Banning hoopte in 1931 op de val van de Russische "tyrannie" 79. Jaap van 

Praag stelde menselijkheid tegenover het gewelddadige karakter van de Russische 

revolutie. Een minderheid die de voorkeur gaf aan geweld mocht niet de meerder-

heid haar wil opleggen. Wanneer de menselijke waardigheid werd bedreigd, dan zou 
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men zich geweldloos verzetten: "pas wanneer de gemeenschap prinsipiële waarden 

in 't gedrang brengt, pas dàn zal er bij de minderheid sprake zijn van bewuste, gees-

telijke weerbaarheid" 80. Jaap van Praag verbond de afwijzing van geweld met 

geestelijke weerbaarheid. Later gebruikte ook Banning deze term. Banning hoopte in 

juli 1932 op een socialisme dat besefte wat "geestelijke weerbaarheid" inhield 81. 

Men krijgt de indruk dat Banning vooral intellectuelen op het oog had. Banning wilde 

dat ze geestelijke waarden verdedigden. Al overdreven ze hun moeilijkheden "in be-

denkelijke mate", ze moesten wel met de arbeidersbeweging optrekken 82. Opval-

lend is dat Jaap van Praag uithaalde naar intellectuelen: "We hebben de massa 

vergiftigd met onze ingewikkelde fantasieën. (..) We hebben 't ideaal begraven onder 

ons geweld. Wij intellektuelen! Ja, want we moeten 't weten en aanvaarden. Er is 

geen geweld zonder intellektuelen" 83. Banning stemde gedeeltelijk in met de visie. 

De intellectuele jeugd smoorde het opkomend idealisme in zakelijk cynisme 84. 

 Jaap van Praag nam de oproep om met de arbeidersbeweging op te trekken 

serieus. Hij vestigde zijn hoop op het proletariaat. Hij stelde: "de massa is van nature 

geweldloos" 85. Het gebruik van het begrip "massa" is merkwaardig. De term werd 

meestal gebruikt om de meerderheid als gewelddadig of minderwaardig te ken-

schetsen 86. Het begrip "massa" was van godsdienstige oorsprong. St. Augustinus 

schreef over een "massa damnata" (vervloekte massa) en doelde daarbij op de ge-

hele mensheid, behalve degenen die door God waren uitverkoren 87. Jaap van 

Praag duidde daarentegen met deze term het proletariaat aan. Men stelde deze 

klasse wel meer gelijk aan de "massa" 88. Belangrijk is dat Banning de arbeidersbe-

weging als "volksmassa" betitelde. Zonder haar was geen "scheppende arbeid voor 

volkskultuur mogelijk" 89. De SDAP hechtte betekenis aan het georganiseerde deel 

van het proletariaat. Hoewel in het socialisatierapport van de partij in 1920 werd ge-

steld dat ook technici en bedrijfsleiders voor het socialisme moesten worden gewon-

nen, gold socialisatie allereerst als zaak van het proletariaat 90. Jaap van Praag 

meende dat deze klasse voor een betere wereld streed. Hij noemde haar "drager der 

gerechtigheid". Toen de SDAP in 1934 niet langer ontwapening voorop stelde, ver-

vreemdde ze "de massa" van zich 91. 

 Jaap van Praag maakte zich in 1932 vooral druk over geweldloosheid. Hij 

wierp met onder andere de radicale rechtenstudent Hein van Wijk, die vanaf 1934 
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voorzitter was van de JVA, de vraag op of geweld niet als principieel ongeoorloofd 

moest worden beschouwd 92. Deze vraag stond centraal in een artikel getiteld "Ge-

weld of geweldloosheid". Het werd voorafgegaan door een verslag van Brandt 

Corstius over een conferentie ter beperking van bewapening, waaruit weinig vertrou-

wen in de oudere generatie bleek. De auteurs meenden dat ze de wereld had be-

dorven. De jeugd wilde een betere wereld bouwen en was ervan overtuigd dat men 

daarin wèl kon slagen 93. Banning hoonde met name de "laffe vertoning" in de Vol-

kenbond. Het daar heersende "cynisme" inspireerde de jeugd niet 94. De auteurs 

meenden dat jongeren beter dan de oudere garde het geweld konden beteugelen. In 

vier vragen vatten ze het eerdere artikel samen: 1) betekende het gebruik van ge-

weld ten behoeve van een menselijker samenleving niet allereerst de voorbereiding 

op geweld? 2) werd de maatschappij niet beïnvloed door de voorbereiding op ge-

weld? 3) was er verschil tussen geweld en terreur en was geweld binnen de perken 

te houden? 4) hoe bereikte men zonder geweld een menselijker samenleving? Verg-

de zo'n alternatief geen doelbewuste organisatie, voorbereiding en studie 95? 

Banning vatte ze op eigen wijze samen. Het ging erom of een socialistische maat-

schappij zonder geweld tot stand kon komen en of het geen zaak was alle voorstan-

ders te verenigen. Hij merkte op dat "in deze vragen het antwoord reeds valt te le-

zen". De kwestie was van "buitengewoon grote betekenis" 96. De auteurs stelden 

meteen de vragen bij. De geweldsvraag was "de brandende vraag van het socialis-

me èn de vredesbeweging" 97. Er werd in juni 1932 een weekend aan gewijd. Daar 

is geen verslag van gepubliceerd 98. 

 Voor Jaap van Praag betrof "de brandende vraag" niet het socialisme, maar 

menselijkheid. Oorlog en onderdrukking brachten volgens hem de menselijkheid in 

het gedrang. Deze gedachte stond centraal in "Vlaanderen". In dit artikel ging hij in 

op de taak die hij voor Vlaanderen zag weggelegd. Centraal stond de gedachte van 

Banning dat ook het proletariaat nationale gevoelens koesterde; de Internationale 

bracht daarin geen verandering 99. De Socialistische Internationale sloot het natio-

nale niet uit, zo betoogde Van Praag. Het snel aan populariteit winnende rechtse 

Vlaamse nationalisme, later fascisme, maakte de kwestie van nationaliteit en natie 

actueel. Banning meende in 1931 dat de sociaal-democratie weleens weinig oog had 

voor het "nationale" 100. De SVA organiseerde in maart 1932 een bijeenkomst over 
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"nationalisme en oorlog" 101. Jaap van Praag verwees in zijn artikel met een citaat 

van De Man, "in elk nationalistisch streven ligt een kritisch keerpunt" naar fascis-

tische tendensen binnen de Vlaamse nationalistische beweging. Hij riep geestver-

wanten op een tegenwicht te vormen: "zorgen we dat op dat kritische moment ook 

onze stem gehoord wordt. Zouden wij gebaat zijn bij een zelfstandig fascistisch 

Vlaanderen?" 102 

 Hij wilde Vlaanderen winnen voor een ideaal waarvoor het, zoals het verslag 

van zijn toespraak uitwees, nog niet warm liep. Toch overwogen zelfs nationalisten 

geweldloze strijd. Chris Blom ving een gesprek op "tussen rechts-nationalen, waaruit 

bleek dat dezen de door Jaap van Praag op uitstekende wijze aangetoonde moge-

lijkheid van het toepassen van geweldlooze middelen in de dagelijksche strijd vol-

mondig erkenden en deze vraagstukken zouden gaan bestudeeren en toepassen!" 

103. Daarin kan echter hoogstens een blijk van hun verdeeldheid worden gezien. 

Hoewel Jaap van Praag een "zelfstandig fascistisch Vlaanderen" voor onwenselijk 

hield, realiseerde hij zich nog niet het gevaar ervan. Dit bleek uit zijn verklaring van 

de ongemakkelijke sfeer op de bijeenkomst. Hij verklaarde de moeilijkheden uit een 

verschil in levensstijl tussen studenten en leden van de jeugdbeweging 104. Daar-

entegen interesseerde Jaap van Praag vooral de geweldloosheid. Hij hield zijn eer-

ste lezing in maart 1932. Hij sprak tijdens een bijeenkomst van de Haarlemse afde-

ling van de JVA over "de geestelijke grondslagen der vredesbeweging" 105. De 

toespraak moet zo'n drie uur hebben geduurd. Hij was er achteraf ontevreden over. 

Hij typeerde haar als een "gortdroog verhaal", dat hij hield voor een overwegend 

ouder gehoor. Doordat men weetgierig was had zijn gehoor geduld, al "vielen die 

mensen zo geleidelijk aan in slaap" 106. Jaap van Praag speelde pas een rol in de 

JVA en SVA nadat Banning in het partijbestuur kwam. Banning achtte een "waarde-

ring van de mens" belangrijk; intellectuelen moesten geestelijke waarden verdedi-

gen. De overdenkingen van Jaap van Praag sloten aan op Bannings opvattingen. 

Men mag uit zijn spreekbeurten opmaken dat hij in de SVA furore maakte. Banning 

gaf hoog op van Henriëtte Roland Holst; ook voor Jaap van Praag werd zij 

belangrijk. 
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Henriëtte Roland Holst 
 Henriëtte Roland Holst  gold in de jeugdbeweging als een charismatische per-

soonlijkheid, als een wijze die wegen kon wijzen, zoals Henk Brugmans het uitdrukte 

107. De waardering voor de veelzijdige dichteres was niet algemeen. Banning stelde 

vast dat de SDAP-top geen aandacht besteedde aan kwesties, aangesneden in haar 

bundel "De weg tot eenheid" 108. Zelf was hij er wèl enthousiast over. Banning 

waardeerde haar religieus socialisme en haar ethische benadering. De dichteres 

was echter vooral pacifist. Het proletariaat moest zich onthouden "van alle wreedhe-

den en excessen". Hoe meer het zich aan deze regel hield, "hoe sterker de opinie 

der middenklasse zich tegen het grootkapitaal en zijn trawanten zal keren" 109. Ze 

stelde strijdmiddelen centraal waarbij geestelijke kracht rechtstreeks werd toegepast. 

In haar lijvige studie "De revolutionaire Massa-actie" en haar brochure "De strijdmid-

delen der sociale Revolutie", beide verschenen in 1918, behandelde ze het gewelds-

vraagstuk op twee verschillende manieren. Het eerste werk bood een overzicht van 

massale acties van de middeleeuwen tot 1917. Het geweldloze verzet had echter al-

lerminst meer kans van slagen. Weliswaar liepen leger en politie in maart 1917 over 

naar het morrende Russische volk, maar in het algemeen werd er tegen het onge-

wapende proletariaat ongemeen hard opgetreden 110. Een probleemloos verloop 

sprak bij revoluties allerminst vanzelf. Toch verdedigde ze in de brochure het stand-

punt dat geweld zich minder en massale actie zich beter voor de strijd leende 111. Al 

gaf de dichteres toe dat met "zedelijke krachten" nog geen heersers ten val werden 

gebracht, toch bleef ze afkerig van geweld 112. 

 Ook de Russische revolutie passeerde de revue, maar Jaap van Praag zal er 

zijn afwijzing van deze revolutie niet op hebben gebaseerd. Onder revolutionairen 

bleef het geweld volgens de dichteres beperkt 113. Het tijdperk van "straatgevecht 

en barricade", waarmee de Parijse Commune bekend was geworden, achtte ze 

voorgoed voorbij. Daarvoor bood "de hedendaagse werkelijkheid niet langer moge-

lijkheden". Voor het proletariaat was de tijd rijp voor "revolutionaire massa-actie" 

114. Het proletariaat moest strijdmiddelen kiezen die met het doel overeenstemden 

115. Geweldloosheid mocht een illusie zijn, toch bleef ze het nastreven waard: "De 

absoluut vreedzame, dat is geheel zonder bloedig geweld verlopende revolutionaire 

massa-staking of liever stakingsbeweging, is natuurlijk een ideaal" 116. De dichteres 



Het grondsop voor de goddelozen 62 

bepleitte hartstochtelijk geweldloze actievormen als stakingen, demonstraties en bur-

gerlijke ongehoorzaamheid. Geweld paste niet bij de proletarische revolutie 117. 

 Henriëtte Roland Holst  behandelde een soortgelijk thema in enkele "lekestuk-

ken", toneelstukken met symbolische figuren en spreekkoren, die op middeleeuwse 

mysteriespelen leken. Banning was meteen enthousiast. Hij vond er zijn eigen "ge-

loven en willen" in terug 118. De vredesbeweging voerde "Wij willen niet" op. Vol-

gens JVA-lid Jacques Engels had de dichteres gevraagd of "de Jonge-Gidsers" kans 

zagen het in de winter van 1931-1932 op te voeren 119. De redactie van "De Jonge 

Gids" besloot het jongeren uit de gehele jeugdbeweging te laten opvoeren. In "Wij 

willen niet" stonden socialisten tegenover communisten. De eersten, die geweldloos 

verzet tegen de oorlogsindustrie voorstonden, wonnen het pleit. Het stuk werd ook in 

Amsterdam opgevoerd 120. Voor het zover was lichtte de dichteres het toneelstuk 

persoonlijk toe voor ongeveer dertig Amsterdamse amateurtoneelspelers. Dit ge-

beurde, vermoedelijk in december 1931, in een schoolgebouw bij de Schinkelhaven. 

Ook Brandt Corstius  en Van Praag woonden de bijeenkomst bij. De eerste bezocht 

haar eerder te Noordwijk, maar Van Praag zag haar voor het eerst. Hij moest wen-

nen aan haar stem. Ze was een rijzige, hoekige en besliste vrouw, die de samenle-

ving met miljoenen werklozen en koloniale uitbuiting onvoorwaardelijk afwees. Jaap 

van Praag voelde zich persoonlijk aangesproken: "wat ze daar zei weet ik niet meer, 

maar wel dat daar in het matte licht, ergens om die grijze vrouw een vuur begon te 

branden. Henriëtte Roland Holst  sprak tot óns, tot ieder van ons, dat beseften we" 

121. 

 Meestal werden de repetities gehouden in de woning aan de Amstellaan van 

Brandt Corstius en Wil, die inmiddels gehuwd waren. Wil deed, ondanks haar passie 

voor toneelspelen, niet mee. Haar communistische sympathieën zouden de oorzaak 

zijn 122. Banning keurde het "geweld-radicalisme van het bolsjewisme" af 123. Jaap 

en Martje kregen wel een rol. Martje was enthousiast over het echtpaar, vooral over 

Wil, een lange, magere, stoere roodharige vrouw in een knal-blauwe trui 124. Brandt 

Corstius vervulde bij de voorstelling in Amsterdam de hoofdrol. De band tussen hem 

en Van Praag werd in deze tijd hechter. "Wij willen niet" werd ook bij Daan 

d'Angremond ingestudeerd. d'Angremond was een beminnelijke antimilitarist met 

een brede kennis en zachtzinnige anarchistische trekjes. Hij werkte in een kleding-

zaak. Hij en de negen jaar jongere Van Praag werden eveneens bevriend. Samen 



              H 3 Eerste stappen 63 

maakten ze lange wandelingen, waarbij hevig werd gedebatteerd 125. De opvoering 

van "Wij willen niet" vond in Amsterdam plaats in april 1932. Het stuk werd fel 

bekritiseerd. JVA-lid Garmt Stuiveling zag er een poging in om Gandhi’s geweld-

loosheid in de jeugdbeweging te bevorderen, waarvoor het te laat was en zelfs 

Brandt Corstius  vond het krachteloos 126. Banning liet niets van zich horen. De re-

censent die het in zijn plaats besprak achtte het stuk het "eenvoudigste en soberste" 

dat dichteres ooit produceerde 127. 

 De opvoering van "Wij willen niet" kwam tot stand door samenwerking met 

andere met de JVA verwante organisaties. Ook op andere terreinen kwam zij 

schoorvoetend op gang. 

 

 

SVA-voorzitter  
 Banning zag degenen die een socialistische samenleving zonder geweld tot 

stand wilden brengen graag verenigd. Nu kreeg de samenwerking tussen JVA en 

SVA een kans. Daarmee is verklaard waardoor ongeveer gelijktijdig met de opvoe-

ring van "Wij willen niet" de Amsterdamse JVA nauwe betrekkingen aanknoopte met 

de SVA. Er vond in mei 1932 een bijeenkomst plaats waar de leider van het 

"Landesverband der Deutsche Friedens Gesellschaft", Willy Decker, de ellende on-

der de Duitse jeugd besprak 128. Ze werd georganiseerd door de JVA, de SVA en 

de Amsterdamse afdeling van de (als protest tegen de Vlootwet in 1923 tot stand ge-

komen) Sociaal-Democratische Studenten Club. De Onafhankelijke Socialistische 

Partij (OSP) maakte eveneens deel uit van de organisatie. Deze partij had zich in 

1932 van de SDAP afgescheiden. Ook op andere terreinen werd samengewerkt. 

"Vredesstrijd", het in 1924 verschenen eigen JVA-orgaan, plaatste vanaf oktober 

1932 mededelingen van de SVA 129. Men meende dat samenwerking tussen beide 

verenigingen de verschillen niet wegnam 130. Deze waren, zoals bekend, echter ge-

ring. 

 Vanaf 1933, toen de SVA besloot zich actiever op intellectuelen te richten, 

werden ze snel groter. Jaap van Praag zette uiteen dat het SVA-congres in februari 

besloot om intellectuelen te benaderen. Het besluit werd genomen nadat de officiële 

ontwapeningspogingen waren mislukt; nu kon Duitsland herbewapenen. Sinds bij 

verkiezingen ruim 13 miljoen stemmen op Hitler waren uitgebracht, leek de kans op 
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ontwapening kleiner dan ooit 131. Henriëtte Roland Holst  had de middenklasse nog 

als geweldloos gezien, maar in de SDAP gold de middenklasse in de gedaante van 

het nationaal-socialisme ineens als een geducht gevaar 132. De artikelen van Jaap 

van Praag getuigden van een ondergangsstemming. Misschien drong tot hem door 

dat het fascisme allerminst zachtzinnig met tegenstanders omging 133. Zijn reactie 

op het Vlaamse nationalisme doet dit niet vermoeden. Mogelijk verklaren de eind 

1933 in "Vredesstrijd" verschenen reacties vanuit de SDAP de stemming. Men acht-

te de vredesbeweging onverenigbaar met de opvattingen van de partij 134. De 

SDAP incasseerde echter in 1933 een verkiezingsnederlaag. De partijleiding zocht 

aansluiting bij jonge intellectuelen uit SDSC en AJC die concrete oplossingen voor 

bestaande problemen konden aandragen 135. 

 De vredesactivisten hadden echter vooral oog voor Banning. Banning wees 

onverkort de oorlog af. Banning vreesde dat de pacifisten het militarisme niet in gro-

tere samenhang zagen 136. Dat verklaart de stemming van Jaap van Praag. Hij was 

bezorgd over de productie van gifgas. Daarbij konden intellectuelen niet gemist wor-

den. Evenmin was dat het geval bij het Rode Kruis, waar medici hun menselijkheid 

verloochenden door zwaargewonden te laten liggen en lichtgewonden op te kalefate-

ren tot nieuw kanonnenvlees, zoals hij het uitdrukte 137. De SVA sloot zich op het 

congres van 1933 geheel aan bij de lijn die De Ligt voorstond. De Ligt, die ook op 

het congres aanwezig was, sloot elke medewerking aan oorlog en oorlogsvoorberei-

ding uit. Men roerde zich ook internationaal. De Amerikaanse zusterorganisatie van 

de SVA, de "Oxford Union Society" verklaarde in geen geval tegen buitenlandse 

vrienden te zullen strijden. Tijdens de ontwapeningsconferentie vroeg het hoofd van 

de Amerikaanse studentendelegatie zich af of Nederlandse intellectuelen achter ble-

ven 138. Eigenlijk werd de vraag aan Jaap van Praag gesteld. Hij kwam in november 

1932 samen met Bovenkerk in het bestuur van de Amsterdamse afdeling en was in-

middels voorzitter van de landelijke SVA 139. Er brak een drukke tijd aan waarin hij 

zijn studie, het geven van bijlessen en het voorzitterschap combineerde met het hou-

den van lezingen. Hij hield in november 1932 een inleiding onder de titel: "Ge-

weld..of niet?". Daarna volgden tot maart nog vier lezingen voor verschillende SVA- 

en JVA-afdelingen, waarin hij geweldloosheid tegenover de dreiging van oorlog en 

fascisme stelde. 
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 Er waren evenwel ook andere geluiden te beluisteren. De film "Morgenrood" 

maakte bijvoorbeeld propaganda voor het nazidom. Het betrof de eerste Duitse film 

met een duidelijke nazitendens. De vertoning in het Rembrandttheater veroorzaakte 

grote opschudding 140. De Amsterdamse SVA-afdeling stelde een petitie op tegen 

de vertoning en Jaap van Praag verklaarde naderhand dat hij haar in een grimmige 

sfeer, temidden van groepjes belangstellende en verontwaardigde mensen en 

rechercheurs aan de theaterdirecteur overhandigde. Daarbij hield hij een praatje. Op 

één van de avonden waarop de film werd vertoond kwam de voorzitter voor de keu-

ze te staan: wel of niet meedoen? Leden van de vredesbeweging, waaronder Brandt 

Corstius, gingen om zo weinig mogelijk uit de pas te lopen in nette kleding naar het 

theater. Ze sloten zich aan in de rij om een kaartje te bemachtigen terwijl ze zagen 

hoe de politie mensen verwijderde waarvan werd vermoed dat ze moeilijkheden 

zouden veroorzaken. Eenmaal binnen, haalden ze flesjes te voorschijn waarvan de 

inhoud enorme stank verspreidde. Ze werden opgepakt en moesten mee naar het 

bureau. Men had overigens succes, want de film werd uit de roulatie genomen 141. 

 De voorzitter had niet meegedaan. Dit hing mogelijk samen met het verslech-

terende politieke klimaat. Confessionele kabinetten legden zich zowel toe op bezui-

nigingen als op wat als een beperking van de bewegingsvrijheid kon worden gezien. 

Ze hield in het verbieden en onmogelijk maken van de overheid onwelgevallige 

vergaderingen, tentoonstellingen, radio-uitzendingen (onder meer van de vrijden-

kersvereniging "De Dageraad") en toneelstukken 142. In 1933 nam het kabinet Ruys 

de Beerenbrouck in het ambtenarenreglement de bepaling op dat ambtenaren geen 

lid mochten worden van door de regering aan te wijzen verenigingen. Ook "revolu-

tionaire gezindheid" was reden voor ontslag 143. Het in mei 1933 aangetreden kabi-

net-Colijn voerde dit "ambtenarenverbod" nauwgezet uit 144. In november werd een 

wetsontwerp ingediend met als doel bescherming van de openbare orde door 

"misdrijven" ruimer te omschrijven. Publieke beledigingen van openbare instellingen 

en het openbaar gezag werden strafbaar. Door het "ambtenarenverbod" kreeg 

Brandt Corstius grote moeilijkheden bij het vinden van een baan 145. Misschien ver-

klaart dit waarom Van Praag de actie in het theater aan anderen overliet. Zelf kwam 

hij met een andere verklaring: actievoeren lag hem niet 146. 

Door de nieuwe wetgeving zou, zoals een anonieme auteur het in Vredesstrijd 

uitdrukte, "het laatste restje meningsuiting, die tegengesteld is aan de van hoger-
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hand voorgeschrevene" verdwijnen. Het geringe verzet werd aan groeiende onver-

schilligheid geweten. De crisis had de geestelijke weerstand verzwakt. Nu kregen 

voorstanders van bewapening en onderdrukking een kans 147. De antimilitaris-

tische strijd boette sterk aan populariteit in nadat Hitler aan de macht kwam 148. 

Men kan hier tegenin brengen dat de beweging zich uitsluitend iets aan Banning ge-

legen liet liggen. Om geen aanstelling als leraar te verspelen was echter wel noodza-

kelijk anoniem te blijven of zich van pseudoniemen te bedienen. Van de laatste mo-

gelijkheid maakte ook Jaap van Praag gebruik. In het pseudoniem "Erik Martens" 

drukte hij zijn verlangen naar een zoon van Martje uit. Hij hield zielsveel van zijn 

trouwe, meelevende en spontane vriendin. Een enkele keer kortte hij het pseudo-

niem af tot E.M. Samen met Jan Brandt Corstius  schreef hij onder het pseudoniem 

H. Sterk, soms afgekort tot H.S. Vanaf 1939 gebruikte Jaap van Praag in “Funda-

ment” het pseudoniem J.Sterk (of J.S.) of Erik Martens. Binnen de vredesbeweging 

schreef hij vooral onder de pseudoniemen J. Sterk, Jaap Franke(n) en Jaap Bauer. 

 Ondanks de "groeiende onverschilligheid" vermeerderde de SVA haar activi-

teiten. Toen Banning hoopte dat intellectuelen in opstand kwamen "omdat zij hun 

geesteskracht niet willen stellen in dienst van georganiseerde mensenmoord" dacht 

hij aan "ingenieurs en bedrijfsleiders, machinebouwers en scheikundigen, schrijvers 

en denkers" 149. Het SVA-congres wilde een enquête houden om het ledenbestand 

te onderzoeken, maar de uitvoering liet door geldgebrek op zich wachten. SVA-ers 

werden opgeroepen ƒ0,50 over te maken 150. Toen de uitkomsten bekend werden 

bleken de meeste leden medicijnen of Nederlands te studeren 151. Al waren de 

technische richtingen niet vertegenwoordigd en verklaarde Jaap van Praag eerder 

dat intellectuelen geweld in de hand werkten, toch deed hij juist op hen een beroep. 

 
 
Het Intellectuelen Manifest 

De SVA vormde in februari 1933 een comité dat een manifest opstelde over 

de vraag of de wetenschap aan defensie mocht meewerken. Jaap van Praag was de 

secretaris. Hij publiceerde er gedeelten van in januari 1934. De oorlogsdreiging 

baarde hem zorgen. Oorlogen golden als georganiseerde zinloze en waanzinnige 

vernietiging die de bevolking onvermijdelijk dupeerden, zonder dat maatschappe-

lijke problemen werden opgelost. Ook een oorlog tegen Hitler-Duitsland bood geen 



              H 3 Eerste stappen 67 

uitkomst. Daarmee werd het "nationaal-socialistisch militarisme" niet bestreden, 

zoals de Eerste Wereldoorlog zou hebben bewezen. Jaap van Praag vereenzel-

vigde het nationaal-socialisme met een bepaalde vorm van militarisme en absolutis-

me. Oorlogen versterkten slechts het Duitse militarisme. Bovendien konden legers 

geen annexaties voorkomen. Op grond van zulke overwegingen konden onderteke-

naars van het “intellectuelenmanifest” beloven nooit aan oorlog en oorlogsvoorbe-

reiding mee te werken. Het zou naar docenten en studenten worden verstuurd, maar 

door financiële problemen trad vertraging op. Een schenking van ƒ25,- maakte 

verzending toch mogelijk. 

 De problemen vormden een contrast met het rustige verloop van het SVA-

congres van februari 1934. Jaap van Praag hield als congresvoorzitter een inleiding 

over "nationaal-socialisme en oorlog". Hij benadrukte, nadat hij een psychologische, 

sociologische en cultuurhistorische verklaring van het fascisme gaf, de rol van de 

middenstand. Jaap van Praag achtte een militante opstelling jegens iedere overheer-

sing geboden. Hij riep zijn gehoor op zich niet te laten beïnvloeden door tegenstan-

ders, maar het antimilitarisme te blijven verdedigen 152. Zelf liet hij het niet bij woor-

den. Na een oproep van JVA-voorzitter Bas Harmsen om de Duitse pacifisten te 

steunen, die sinds de machtsovername in moeilijkheden verkeerden, stortte hij ƒ1,-. 

De schenking was een bijzonderheid. Men ontving in één maand slechts drie giften 

153. Dat het congres militaire defensie afwees zal niemand verbazen. Volgens 

Banning bracht geweld geen cultuur voort 154. Nu stelde de SVA tevens "cultuurbe-

houd" voorop. Nationale ontwapening zou resulteren in zelfbewustzijn, waarbij men 

zichzelf kon verdedigen met middelen die de cultuur niet vernietigden maar ver-

sterkten. De SVA wilde daartoe bijdragen door "de kultuurbasis (..) zo hecht en 

breed mogelijk te maken". Op grond daarvan verzette men zich niet alleen tegen 

oorlogsinspanningen van de wetenschap. Ook de inperking van grondrechten en vrij-

heden moest worden tegengegaan en de oorzaken van oorlogen onderzocht. In het 

uiterste geval wilde de SVA zelfs burgerlijke ongehoorzaamheid bevorderen. Ook 

Jaap van Praag wees op deze mogelijkheid. In zijn artikel van januari 1934 onder-

scheidde hij militaire ontwapening van weerloosheid. Men moest burgerlijke onge-

hoorzaamheid richten tegen zowel het militaire apparaat als tegen verbindingen met 

het Rode Kruis. Dat dit tot verlies van koloniën kon leiden achtte hij overkomelijk 

155. 
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 Jaap van Praag trad in oktober 1933 af als bestuurslid van de Amsterdamse 

afdeling 156. Op het congres droeg hij de voorzittershamer van de landelijke SVA 

over. Kees de Groot volgde hem op 157. De Groot bedankte de scheidende voor-

zitter die de "centrale en leidende figuur in de SVA geweest is" 158. Jaap van Praag 

benadrukte dat ieder lid zijn verantwoordelijkheid moest beseffen. Tevens beklem-

toonde hij dat men het antimilitarisme trouw moest blijven en wetenschappelijk ver-

antwoord verder diende te gaan. Behalve planmatige arbeid bepleitte hij "kernvor-

ming". Daarmee doelde hij, blijkens zijn artikel van januari 1934, op vorming van ker-

nen "van opstandigheid en menselijkheid in een vermilitariseerde veroveraarsstaat". 

Banning vroeg zich in december 1933 af of het mogelijk was een "breed antifascis-

tisch front" te vormen, dat heil verwachtte van de democratie 159. De scheidende 

voorzitter had het intellectuelenmanifest in gedachten. De eerste "kern" bestond uit 

negen professoren. Ze ondertekenden in mei een concept van het manifest en vorm-

den een comité van aanbeveling. Niet alles verliep naar wens. In Vredesstrijd van 22 

februari 1934 stond een onopvallend oproepje van Jaap van Praag. Hij vroeg om 

reacties uit de pers 160. Blijkbaar was er reden voor ongerustheid. Rond de Eerste 

Wereldoorlog verzetten socialisten zich nog tegen de defensie; de katholieken en de 

liberalen waren verdeeld. Conservatief-liberalen waren voorstanders van defensie, 

terwijl links-liberalen hoogstens een volksleger wensten. De protestanten waren voor 

een krachtige defensie 161. In de jaren 20 hielden socialisten, samen met links-libe-

ralen en een deel van de katholieken, de Vlootwet tegen. Alleen de protestanten 

waren er vierkant voor 162. Toen men de wet in 1931 opnieuw in stemming bracht, 

was de liberale meerderheid er voor 163. 

 Voorlopig mocht de Vlootwet het opvallendste bewijs van de weliswaar gerin-

ge bereidheid tot bewapening zijn geweest; dat betekende nog niet dat het intellec-

tuelenmanifest onopgemerkt bleef. Het anti-revolutionaire Eerste Kamerlid S. van 

Citters vroeg interpellatie aan. Nadat deze tweemaal werd uitgesteld vond deze zo 

uitgebreid plaats dat Eerste Kamerleden geïrriteerd raakten. Aanleiding voor de in-

terpellatie was vooral de ondertekening door Heering, oprichter van de antimilitaris-

tische vereniging "Kerk en Vrede", waarvan de leden geen toegang tot kazernes kre-

gen. Blijkbaar hield Van Citters de vredesbeweging goed in de gaten 164. Van 

Citters vroeg aan de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, de vrij-
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zinnig democraat H.P. Marchant, of docenten die hadden ondertekend geen "sabo-

tage" pleegden. Hij bepleitte disciplinaire maatregelen. De betreffende docenten rea-

geerden geschokt. Vier van hen verklaarden dat ze niet tot onwettige daden wilden 

aansporen. Het ging om "de zedelijke taak van de wetenschap" 165. Eén van de 

ondertekenaars, professor Stomps, trok zijn handtekening overhaast terug. De pro-

fessor dacht dat het een internationale actie betrof: "ik heb mij toen gaarne bij het 

m.i. volkomen onschuldige idee neergelegd, vóór alles in de veronderstelling dat 

men een uitgebreide internationale actie op het oog had" 166. Jaap van Praag ver-

klaarde dat de actie samenviel met "soortgelijke aksies in het buitenland". De Duitse 

professor Banse kwam met een soortgelijk initiatief. Zijn initiatief betrof het gebruik 

van "bacterie wapens" 167. Wat in Duitsland begrijpelijk leek, deed echter in Neder-

land stof opwaaien, zodat ook professor Van Maurik Broekman zijn handtekening in-

trok. 

 Hoewel het comité pas halverwege was gevorderd met de verspreiding van 

het manifest staakte het, in afwachting van het antwoord van de minister, onmiddel-

lijk alle activiteiten. Marchant was daarentegen door de kwestie allerminst van zijn 

stuk gebracht 168. Hij beraadde zich een week, maar zag geen reden om maatre-

gelen te nemen tegen de in hoofdzaak bijzondere hoogleraren, die niet in over-

heidsdienst waren. Van Holk was een uitzondering 169. Volgens de minister betrof 

de verklaring geen overheidsopdrachten; van sabotage was geen sprake. Wèl 

meende hij dat de "daad van idealisme" van de ondertekenaars een ongewenste in-

druk maakte 170. Ontevreden over dit antwoord vroeg Van Citters op 14 maart inter-

pellatie aan. Hij stelde dat het manifest intellectuelen aanzette tot dienstweigering. 

De vrijzinnig democraat en staatsrechtgeleerde Kranenburg vond de zaak opgebla-

zen. Hij meende dat Van Holk een waarschuwing moest krijgen en de "raad" zijn 

handtekening terug te trekken 171. Desondanks wist Marchant maar met moeite 

maatregelen tegen Van Holk te voorkomen. Al hadden de andere ondertekenaars 

niets te duchten, toch trokken ook zij hun handtekeningen terug. Ze schreven dat ze 

het initiatief hadden gesteund omdat wetenschap aan menselijkheid ondergeschikt 

moest blijven. Op de vraag of hen dat niet in moeilijkheden bracht wanneer ze zich 

toch eens aan defensie moesten wijden, antwoordden ze dat deze gewetensvraag 

ook zonder het manifest bestond 172. 
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 Ook buiten de kring van ondertekenaars groeide begin 1934 ongerustheid. 

Enkele SVA-ers verklaarden het met het manifest oneens te zijn. Er verschenen ar-

tikelen in de pers, waarin met instemming op het manifest werd gereageerd of op de 

gevaren ervan werd gewezen 173. In maart werd het studentencomité ontbonden. 

Het dagelijks bestuur betreurde dat Jaap van Praag de ondertekenaars geen beves-

tiging van hun handtekeningen had gevraagd. Dat lag echter niet voor de hand, 

aangezien niet was te voorzien dat het "nooit" van de professoren slechts enkele 

maanden geldig bleef. Het bestuur noemde de gebeurtenissen een "ongehoorde bla-

mage" 174. De SVA voer er niet wel bij. Ingezonden stukken over de beginselen van 

de SVA volgden elkaar in snel tempo op. Jaap van Praag zweeg echter maanden 

lang, voor hij reageerde op de stroom ingezonden brieven waarin op bezinning over 

uitgangspunten van de SVA werd aangedrongen. Hij verwees naar een resolutie, 

aangenomen tijdens het congres van februari 1934. Van het streven naar nationale 

ontwapening op basis van "verantwoorde volksweerbaarheid" en "werkelijke cultuur-

opbouw" mocht niet worden afgeweken. Uit ingezonden brieven sprak echter de 

angst dat de SVA zich door haar radicalisme van de aanhang vervreemdde. Jaap 

van Praag gaf geen krimp. Het ging om de verdediging van volk en cultuur met eigen 

middelen en doeleinden 175. Dit bekoelde de gemoederen geenszins. De discussie 

kwam nu pas goed op gang waarbij men zich afvroeg of de SVA iedere oorlog van 

de hand moest wijzen. Bovendien rees de vraag of, gezien de ingrijpendheid van 

deze beslissing, de minimum leeftijd voor het lidmaatschap wel kon worden gehand-

haafd. Het SVA-bestuur maakte een eind aan de discussie. Het antimilitarisme was 

zo belangrijk dat over onderlinge meningsverschillen moest worden heengestapt 

176. Hoe belangrijk het antimilitarisme ook mocht zijn, volgens Martje was haar 

vriend niet erg onder de indruk van de mislukking van het manifest. Banning moet de 

oorzaak zijn. Al erkende Banning dat het manifest "misverstanden" kon wekken, toch 

was hij lovend over het initiatief dat hij als een "gewetenskreet" beschouwde 177. Hij 

hekelde de "tekstuitpluizerij, juristerij, kruideniersgeest" in de Eerste Kamer, waar de 

tekst te breed werd uitgemeten 178. 

 Deze affaire maakte duidelijk dat in plaats van de ethische, verheven idealen 

van de vroegere jeugdbeweging, de SVA zich concrete, maatschappelijke doelein-

den stelde. Al mag men hieruit nog niet concluderen dat het idealisme terugviel op 

de kantiaanse voedingsbodem, toch is de parallel vermeldenswaard: ook Kant was 
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tegenstander van staande legers 179. De SVA verwachtte echter alle heil van 

Banning. Het manifest was tot Banning herleidbaar die zeer van Gandhi onder de in-

druk was. Het intellectuelen manifest mocht op een mislukking zijn uitgelopen; voor 

Jaap van Praag woog stellig zwaarder dat Banning ermee instemde. Jaap van Praag 

wilde nog meer denkbeelden van Banning uitwerken. 
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Hoofdstuk IV 
Om een Fundament  
 

 

 "Ik wilde een artikel van Bart de Ligt over geweldloosheid hebben in Funda-

ment. De Ligt woonde in Genève. Ik had hem geschreven maar kreeg geen ant-

woord. We gingen met vakantie naar Texel (..). Daar heb ik weer geschreven dat ik 

maar niks hoorde en gevraagd of er nog wat van kwam. Toen kreeg ik een brief uit 

Genève, waarin stond dat hij met vakantie was (..). Als hij van Texel terugkwam zou 

hij meteen reageren. Maar ik zat op Texel. Tenslotte bleek dat we 200 meter van el-

kaar zaten. Toen ben ik uiteraard naar hem toe gegaan. We hebben een hele dag 

heel intensief gepraat. Het is een interview geworden, waar ik ook een artikel van 

gemaakt heb" 1.Van Praag dacht aan zijn artikel voor Het Fundament, een onafhan-

kelijk tijdschrift waaraan hij meewerkte. Nu oude herinneringen boven kwamen, wer-

den gedachten aan het intellectuelenmanifest door andere verdrongen. Op jonge 

Gidscongressen ontmoette hij geestverwanten. De vrij ongebonden en revolutionai-

re groep zou Jaap van Praag niet hebben gelegen. Aanvankelijk zou hij er onwen-

nig tegenover hebben gestaan 2. Hij kwam er in aanraking met het marxisme. 

 

 

Marxisme 

 Hoewel dat een objectieve en wetenschappelijke verklaring bood voor onrecht 

en onderdrukking, had Jaap van Praag bedenkingen. Het marxisme verkondigde de 

klassenstrijd. Na omverwerping van bestaande bezitsverhoudingen moest een klas-

senloze maatschappij met economische gelijkheid worden bereikt. Dit voltrok zich 

niet zonder geweld en daarvoor schrok Jaap van Praag terug. Dat bleek opnieuw uit 

de bespreking in Het Fundament van de Weense opstand van 1934. In februari 1934 

werd harde strijd geleverd tussen bewapende socialistische milities en de gehate 

Dollfussregering. Oostenrijkse sociaal-democraten weigerden in juli het bevel van de 

rooms-katholieke regering op te volgen om hun paramilitaire zelfverdedigingsorgani-

satie te ontwapenen. De opstand werd neergesabeld en de fascistisch ogende orde 

werd hersteld. Banning keurde af dat de Oostenrijkse zusterpartij naar de wapens 

greep. Al waardeerde hij de "offerbereidheid", de methode was "in beginsel onjuist" 
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3. Jaap van Praags visie sloot aan op de mening van Banning. Ook hij keurde het 

geweld af. Banning achtte een opstand alleen zinvol als leger en politie bereid waren 

de regering af te vallen; volgens Jaap van Praag bewees het Weense verzet dat een 

gewapende opstand alleen zin had wanneer het leger niet langer gezagsgetrouw 

was. De achterliggende idee bleef echter waardevol: "uw daad, uw moed, uw offer 

zijn de bodem waarop wij staan. Uw vormen geven we op, maar niet uw geest". Men 

was rijp voor andere strijdvormen 4. 

 Belangrijker evenwel was de verwerping van het gewelddadig geachte 

marxisme. Het marxisme ging uit van klassenstrijd die het proletariaat aan de macht 

bracht. De daarop volgende periode werd met de term "dictatuur van het proleta-

riaat" aangeduid. Marx vatte iedere staatsmacht op als dictatuur van de ene klasse 

over één of meerdere andere; hij beschouwde de dictatuur van het proletariaat als 

regering van een meerderheid. Er is naderhand beweerd dat het de meest demo-

cratische dictatuur werd uit de geschiedenis, temeer daar deze als doel had zichzelf 

op te heffen 5. Jaap van Praag had de zienswijze niet gedeeld. Hij zag in de demo-

cratie een alternatief voor deze dictatuur waarvan hij niets moest hebben. Mogelijk 

was de voorkeur voor democratie tot Banning herleidbaar. De democratie veronder-

stelde volgens Banning de "wezensgelijkheid der mensen" 6. Marx dacht hier anders 

over. Via de democratie kon de bezittende klasse heerschappij uitoefenen 7. Jaap 

van Praag meende daarentegen dat de democratie allerminst met kapitalistische be-

langen overeenstemde 8. 

 Volgens Banning kon men de economische theorieën van Marx afwijzen en 

toch marxist zijn 9. Ook Jaap van Praag stond tweeslachtig tegenover het marxisme. 

Zijn besef van menselijke waardigheid verdroeg zich niet met de dictatuur van het 

proletariaat. Men kan zich afvragen of een idealist echt marxist kon zijn. Jaap van 

Praag zette in Het Fundament uiteen dat hij meer de man van het compromis was. 

Dat achtte hij slechts verwerpelijk als het als compromitterend werd ervaren 10. Ook 

Banning was voor het compromis, zolang dat niet het geweten afstompte 11. Men 

kan tegenwerpen dat de invloed van Banning wel erg groot wordt geacht. Lag niet 

meer voor de hand dat een jongeman die in 1929 lid van de SDAP werd, zich met 

zijn partij identificeerde? Daar wonnen reformisten terrein. Uit angst door het fascis-

me te worden weggevaagd besloot de partij in 1937 het marxisme vaarwel te zeg-



                 H 4 Om een fundament 81 

gen. Hoe Jaap van Praag zich ten opzichte van haar verhield valt aan de hand van 

“Het Fundament” te verduidelijken. 

 
 
Het Fundament 
 In augustus 1933 hield Jaap van Praag een toespraak tijdens het vierde en 

tevens laatste congres van de Jonge Gids te Soest. Men beraadde zich daar over 

democratie, dictatuur, socialisme, socialistische planhuishouding en voorkoming van 

oorlog. Jaap van Praag sprak over "democratie of dictatuur" 12. Banning hield zich 

eveneens met deze materie bezig. De democratie veronderstelde volgens hem de 

"wezensgelijkheid der mensen". Hij vreesde daarentegen de dictatuur 13. 

 Hoewel de jeugdbeweging nog bruiste van de activiteiten kwam op 18 januari 

1934 het laatste nummer van De Jonge Gids uit, gemerkt met een zwart kruis. Jaap 

van Praag herinnerde zich dat hij deel van de redactie uitmaakte, maar dit moet on-

juist zijn. Chris Blom, Jan Brandt Corstius en Jacques Engels stelden het laatste 

nummer van de Jonge Gids samen. Ook in eerdere nummers werd Jaap van Praag 

niet als redactielid vermeld 14. In dezelfde maand verscheen het eerste nummer van 

"Het Fundament". De redactie bestond uit Chris Blom, Wolfgang Cordan en Van 

Garderen. Over deze samenstelling zijn misverstanden gerezen 15. Chris Blom was 

de inmiddels als assistent-accountant werkzame antimilitarist. Cordan was de zoon 

van een Duitse generaal. Hij week als sociaal-democraat naar Nederland uit. 

Nederland was voor gevluchte Duitse antifascisten echter zeer ongastvrij. Regelma-

tig werden vluchtelingen aan de nazi’s uitgeleverd. Zelfs Duitsers, ontsnapt uit nazi-

concentratiekampen, werden over de grens gezet. Zo werd in 1934, om slechts één 

schrijnend voorbeeld te noemen, de onderwijzer Franz Bobzien over de Duitse grens 

gezet waarna hij in Berlijn tot vier jaar tuchthuis werd veroordeeld. Hij overleed in 

een Hamburgse gevangenis 16. De toestand van Cordan was, vermoedelijk door 

contacten in hoge kringen, minder hachelijk 17. Via Contact, waar zijn boek "De wij-

zen van Zion" in Nederlandse vertaling verscheen, kwam hij bij Het Fundament te-

recht 18. Van Garderen was naar verluidt het pseudoniem van Gilles Pieter de Neve, 

redacteur van uitgeverij Servire, sociaal-democraat en Indoloog, die in oktober 1933 

uitgeverij Contact oprichtte. 
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 De redactie wilde, onafhankelijk van bestaande socialistische partijen en zon-

der in extreme oplossingen te vervallen, lezers van een kritisch oordeel voorzien 19. 

Volgens redacteur Henk Brugmans kregen socialisten van diverse pluimage de kans 

gedachten over het socialisme, mits serieus beargumenteerd, op papier te zetten 20.  

Intellecuelen die, met behoud van onafhankelijkheid, blijk gaven van maatschappe-

lijke betrokkenheid zouden in de jaren 30 een unicum zijn geweest 21. Misschien 

verklaart het onafhankelijke karakter waarom Jaap van Praag zich aansloot bij Het 

Fundament. Men stuit dan al meteen op de moeilijkheid dat standpunten van Jaap 

van Praag weinig van die van Banning verschilden. Een andere verklaring zou kun-

nen zijn dat Jaap van Praag pacifisme en socialisme wilde verenigen. Banning hoop-

te "om meer dan een reden" op een ontmoeting tussen pacifisme en socialisme 22. 

Op zichzelf is deze verklaring aannemelijk, al kan men tegenwerpen dat Jaap van 

Praag zo’n ontmoeting ook in zijn partij had kunnen arrangeren. De gezamenlijk ge-

deelde principes maken waarschijnlijk dat hij zich in de redactie als een vis in het 

water voelde. Het karakter van het tijdschrift en vriendschappen met andere redac-

teuren hadden tot gevolg dat hij zich er sterk mee identificeerde. Hij nam het redac-

tiesecretariaat voor zijn rekening, zodat hij invloed had op de inhoud. Brandt Corstius 

werkte eveneens mee aan Het Fundament omdat hij zo op achtergronden en pro-

blemen kon ingaan 23. Daar stond een grote werkdruk tegenover. In het eerste jaar 

verschenen 15 nummers van Het Fundament, dat daarna als maandblad verder 

ging. Philip herinnerde zich dat Jaap er druk mee in de weer was. Als hij bij zijn neef 

op bezoek kwam lagen er allerlei papieren op zijn bureau. Deze was overigens heel 

ordelijk. Hij hield er keurige opbergsystemen op na 24. Zijn werkzaamheden beston-

den onder meer uit het bijwonen van redactievergaderingen, waar zwaarwichtig werd 

gedebatteerd. Daar bewaarde hij met de mildheid die hem eigen leek de eenheid 

wanneer tegenstellingen te hoog opliepen. Hij onderscheidde zich tevens door zijn 

behoefte aan abstractie. Zelfs alledaagse vraagstukken benaderde hij op academi-

sche wijze. Jaap van Praag had heel uitgesproken meningen, waarvan hij niet zon-

der meer afstand deed. Daardoor wekte hij soms onbehagen 25. Hoewel hij de ziel 

van het geheel vormde hield hij zich meestal op de achtergrond. Op onopvallende 

wijze had hij de touwtjes in handen 26. Ook Martje droeg daartoe bij. Ze nam het ad-

ministratieve werk voor haar rekening en Jaap dicteerde brieven aan haar. 
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 Het meeste werk bestond uit het zoeken naar auteurs. Al even inspannend 

was het om hen te bewegen artikelen tijdig in te leveren. Daarna overlegde men over 

de inhoud en werd het blad in elkaar gezet. Soms voelde Jaap van Praag zich niet 

gemachtigd artikelen in te korten waardoor enkele nummers erg dik werden. 

Banning schreef meestal het openingsartikel in "Tijd en Taak", de voortzetting van 

"De Blijde Wereld" (de naam was afkomstig van "een van de medewerkers, Garmt 

Stuiveling") 27. Jaap van Praag voorzag Het Fundament in veel gevallen van een 

voorwoord 28. Het bedenken van thema's geschiedde in overleg met Jan Brandt 

Corstius en Arie Treurniet, een intelligente zoon van een Haagse sigarenfabrikant. 

Treurniet had sociale geografie gestudeerd. Er waren meer overeenkomsten tussen 

"Tijd en Taak" en Het Fundament. Beide organiseerden conferenties die mogelijk-

heden boden voor inhoudelijke verdieping. Van Praag en Treurniet organiseerden en 

coördineerden de conferenties van Het Fundament 29. Dit werk lag Van Praag beter 

dan Brandt Corstius. Ingesponnen in een organisatie voelde hij zich thuis, zeker als 

hij er wat te zeggen had. Naar wordt beweerd kon hij ervan genieten als hij dingen 

voor elkaar kreeg 30. Onbevredigend is dat alleen het persoonlijke element wordt 

belicht en andere aspecten aan de aandacht ontsnappen. Zo roept het tijdstip waar-

op het initiatief tot het nieuwe blad werd genomen vragen op: dit vond plaats in 1933, 

toen de SDAP-leiding zich ging oriënteren op intellectuelen met concrete oplos-

singen voor de problemen 31. 

De conferenties werden, evenals de vroegere van de Jonge Gids, gehouden 

in een dependance van de jeugdherberg te Soest, die werd beheerd door de familie 

Van den Muijzenberg 32. Hier werden jonge socialisten geschoold in fundamentele 

socialistische vraagstukken. Jaap van Praag sprak bijvoorbeeld op de zomerconfe-

rentie van 1935 voor 120 toehoorders over "crisis psychologie en socialisme". Eén 

van de aanwezigen herinnerde zich: "wij zaten met zijn allen in een kring op het 

grasveld bij het kamphuis en in het midden stond Jaap, in plusfour. Druk gebarend 

hield hij een inleiding" 33. Hij droeg tevens gedichten voor van literaire medewerkers 

aan het blad. Vanaf het begin besteedde Het Fundament, in 1935 in "Fundament" 

omgedoopt, veel aandacht aan geëngageerde dichters. De literaire bijdragen ver-

schenen sinds 1937 in "Critisch Fundament", een afzonderlijke bijlage onder redactie 

van Garmt Stuiveling en David de Jong. Men wilde een zelfstandig cultureel tijd-

schrift laten verschijnen, maar dat bleek niet levensvatbaar. Treurniet zag de bijlage 
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als een vorm van werkverschaffing 34. De culturele bijdragen verschenen in Het 

Fundament nadat Banning in maart 1934 in de "democratische gedachte" het huma-

nisme herkende; ondergraving van het humanisme kwam neer op de ondergang van 

de cultuur 35. Het lijkt wat gezocht om ze te associëren met de sympathie van 

Banning voor humanisme en cultuur. Op het vlak van de geweldloosheid stemden de 

standpunten van Jaap van Praag en Banning echter wèl overeen. Banning achtte 

bestrijding van het militarisme zinloos als men niet tevens de geheime diplomatie 

bestreed 36. Het tweede nummer van Het Fundament handelde over bewapening en 

sloeg in als een bom. Het bevatte de tekst van de eerder bij Contact verschenen 

brochure "Hoge Hoeden en Pantserplaten" van Den Doolaard 37. 

 Banning meende dat er van deze brochure honderdduizenden exemplaren 

het land doormoesten 38. De brochure behandelde de verwevenheid tussen politie-

ke besluitvorming en industrieel wapenkapitaal. Aan deze belangenverstrengeling 

werd de Eerste Wereldoorlog geweten. Met het nummer werd druk gecolporteerd. 

Het was binnen vier dagen volledig uitverkocht. Naar verluidt vond het met name bij 

het proletariaat gretig aftrek. Het werd in één jaar tien maal herdrukt. Er waren in fe-

bruari 1935 30.000 exemplaren van verkocht. De gemiddelde oplage van Het Funda-

ment van zo'n 1200 exemplaren viel daarbij volkomen in het niet 39. De uitgave was 

in het gunstigste geval kostendekkend 40. JVA-lid John Pront liet in juli in een lovend 

artikel weten dat het blad inmiddels bestaansrecht had verworven 41. Ook tijdens de 

lezersconferentie van 1936 kwam het antimilitarisme aan bod. Naar verluidt liet het 

politieke klimaat daarna zulke bijeenkomsten niet langer toe. De laatste bijeenkomst, 

waar volgens Treurniet flinke herrie is geweest, werd in juli gehouden 42. Van Praag 

en Stuiveling voerden het woord. De eerste sprak over "Volksverdediging en pacifis-

me". Banning bepaalde ook hier de thematiek. "Het alles beheersende vraagstuk" 

achtte Banning "het zoeken naar bovengewelddadige strijdmiddelen om eindelijk los 

te komen van de burgerlijke geweldsideologie" 43. 

 De afwijzing van geweld, die Jaap van Praag scheidde van de marxistische 

SDAP-ers, ging gepaard met een streven naar concrete oplossingen. Jaap van 

Praag zocht het alternatief voor de groeiende bereidheid tot bewapening in "boven-

gewelddadige strijdmiddelen". Daar diende zich een nieuwe theoreticus aan. 
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Bart de Ligt 
 Van De Ligt  verscheen in 1933 het tweede deel van zijn belangrijkste anti-

militaristische werk, "Vrede als daad". De Ligt  beschreef aan de hand van vooral re-

ligieuze groeperingen de geschiedenis van dienstweigering, stakingen, economi-

sche boycot, demonstraties en burgerlijke ongehoorzaamheid. De Ligt's overzicht 

van geweldloze acties was gebaseerd op idealistische motieven. De Ligt maakte 

evenmin als Henriëtte Roland Holst aannemelijk dat de strategie levensvatbaar was. 

Wèl maakte De Ligt duidelijk dat humanisten wars waren van militarisme en oorlog 

44. Van "bovengewelddadige strijdwijzen", zoals De Ligt ze noemde, nam Jaap van 

Praag belangstellend kennis 45. Jaap van Praag besprak zijn vrijwel gelijktijdig met 

"Vrede als Daad" verschenen brochure "De overwinning van het geweld". Omdat er 

steeds meer voorstanders van defensie waren was de brochure hem zeer welkom. 

De strategie moest echter verder worden uitgewerkt. Ze vergde bovendien tech-

nisch-organisatorische voorbereiding 46. Het ging Jaap van Praag niet om een vrij-

blijvende opsomming van geweldloze acties. Hij wilde een programma dat meer in-

hield dan alleen een bezetter machteloos maken. 

 Dit standpunt lag ver verwijderd van dat van de SDAP sinds de koerswijziging 

met betrekking tot het bewapeningsvraagstuk in 1933. Het opstappen van Duitsland 

bij de Ontwapeningsconferentie van de Volkenbond (in september 1932) en de 

machtsovername, een jaar later, noopten de SDAP haar koers te herzien. Weliswaar 

bleef het streven naar nationale ontwapening gehandhaafd. De SDAP liet echter de 

gedachte van een nationaal en internationaal verzet tegen de mobilisatie varen. Men 

overwoog een "mobilisatie van beperkte omvang op den voet van een veiligheids-

wacht". Partijvoorzitter Vliegen noemde op het congres van 1934 het ontwapenings-

ideaal "een gevaarlijke illusie" 47. De SDAP wierp zich vanaf 1933 op als verdediger 

van de parlementaire democratie 48. Banning meende in dat jaar dat democratie de 

grondslag van de cultuur kon zijn 49. Een gevolg van het nieuwe defensiestandpunt 

van de SDAP was volgens Brugmans dat populaire thema's en aanknopingspunten 

voor morele vernieuwing verdwenen 50. De visie roept associaties op met de wens 

van de partijleiding om steun te vinden bij jonge intellectuelen die de problemen het 

hoofd konden bieden. Hoezeer dit misschien ook tot de verbeelding sprak, het 

verklaart nog niet de oprichting van een tijdschrift waarin eigen denkbeelden werden 

geëtaleerd. De verschijning van Fundament hield geen verband met de SDAP en 



Het grondsop voor de goddelozen 86 

evenmin met veranderingen bij "De Blijde Wereld", waarvan Banning redacteur was. 

Dat dit tijdschrift anders werd opgezet was al in juni 1932 bekend. Banning wilde via 

het blad marxistische lezers en jongeren bereiken 51. De late verschijning van Het 

Fundament, vanaf januari 1934, maakt twijfelachtig of het initiatief daarmee verband 

hield. 

 De plannen om De Jonge Gids op te heffen stammen evenwel van eerdere 

datum. Vermoedelijk werd hierover gesproken tijdens het Jonge Gidscongres van 

augustus 1933. Een belangrijke rol hierbij vervulde De Neve. Ook Chris Blom en 

Jaap van Praag waren bij de besprekingen aanwezig. Naar verluidt werd de laatste 

er op initiatief van Blom bij betrokken 52. De Jonge Gids kampte vanaf 1932 met een 

teruglopend aantal abonnees. Geldgebrek maakte het voortbestaan eenvoudig on-

mogelijk 53. Dat nam niet weg dat er onder JVA-ers, die anti-militarisme en socialis-

me wilden verenigen, overeenstemming bestond over de noodzaak van een nieuw 

tijdschrift. De Neve wilde De Jonge Gids, in een andere vorm, voortzetten als uitgave 

van Contact 54. De initiatiefnemers wilden een concreter idealisme in plaats van het 

oude en verheven jeugdbondidealisme55. Alleen Banning verklaart het streven naar 

een concreter idealisme. Het feit dat de redacteuren van Fundament pacifisme en 

socialisme verbonden hield eveneens met Banning verband, die "om meer dan een 

reden" een ontmoeting tussen pacifisme en socialisme wenste. Tevens wilde hij 

"bovengewelddadige strijdmiddelen" toepassen met "de bestaande socialistische 

massa's" 56. Van Praag hield zijn standpunten scherp in de gaten. Dit bleek uit de 

bespreking van Van Praag met De Ligt in de warme zomer van 1934. Toen werd de 

geweldloosheid besproken. India, waar de hervormingsge-zinde Gandhi op geweld-

loze wijze de Britse bezetter trotseerde, was gespreksonderwerp. Volgens Banning, 

die ook was van hem was gecharmeerd, leidde demethode van Gandhi tot "be-

langrijke resultaten". Het wachten was op een leider "die haar met volledige over-

gave weet toe te passen in onze verhoudingen" 57. In tegenstelling tot De Ligt wilde 

Banning de "bovengewelddadige strijdmiddelen" combineren met politieke activi-

teiten 58. Dit betekende dat politieke partijen deze methodes moesten steunen. Nu 

werd De Ligt’s anarchisme voor Van Praag een struikelblok. 

 De redactie van Het Fundament wees eveneens het anarchisme af. Hein van 

Wijk stelde de politieke koers van de redactie vast. Men moest zich bedienen van 
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een ethische benadering en nieuwe economische theorieën en zich baseren op de 

jeugdgeschriften van Marx 59. Treurniet, die zelf de invalshoek van de SDAP verte-

genwoordigde, typeerde de redactie als "OSP-ers uit ongerustheid", omdat ze zich 

niet thuis voelden binnen de burgerlijke SDAP 60. De redactie stond een idealisme 

voor, dat niet alleen concreter was dan het oude jeugdbondidealisme. Het ging, 

zoals in het eerste nummer werd verklaard, om socialistische opbouw van de maat-

schappij: "wij willen (..) een geordende samenleving op socialistische grondslag.(..) 

Daarbij zal eerst moeten worden afgebroken, maar tevens onderzocht bij het slopen, 

welke grondstoffen voor de opbouw te gebruiken zijn". Men zocht de concrete oplos-

singen in reformistische richting waarbij zuivering van het marxisme werd nage-

streefd. Banning wilde in 1933 een socialistische gedachte ontwikkelen "waartegen 

de bezwaren die tegen het marxisme terecht zijn aangevoerd, niet gelden, terwijl wij 

de waardevolle elementen van het marxisme kunnen opnemen" 61. 

 Het versterkt de indruk dat ook Jaap van Praag reformist was. Het gesprek 

met De Ligt bood aanknopingspunten voor een nummer van Het Fundament over 

India. Jaap van Praag ging hier in op de politieke koers van Gandhi en zijn gedood-

verfde opvolger, Nehroe. Volgens Nehroe streden vooral twee krachten, communis-

me en fascisme, om wereldmacht. Hij meende dat alleen mondiale strijd tegen on-

derdrukking en uitbuiting uitkomst bood 62. Ook Jaap van Praag had oog voor de 

uitbuiting van India. De onafhankelijkheidsstrijd was een reactie op een internatio-

naal gevecht om afzetgebieden. Dat was een van de thema's waar Van Praag en 

Brandt Corstius gezamenlijk een Fundamentnummer aan wijdden, getiteld: "Natio-

nale ontwapening en socialisme". De auteurs keurden de kapitalistische productie-

wijze af en stonden een omkering van machtsverhoudingen voor. "Wij zoeken ons 

fundament in de op het socialisme gerichte houding. Een houding, die in grote trek-

ken marxistisch is" verklaarden ze. Ze stelden niet op anarchisme of religie, maar op 

het socialisme te vertrouwen. De vrienden riepen echter meer vragen op dan ze 

beantwoordden. Volgens Pront waren anarchisme, religie of socialisme verenigbaar 

met het humanisme: "Er is een humanistisch levensbeginsel, dat o.i. aan al deze drie 

(..) verwant is (..). En wij geloven in alle bescheidenheid dat dit ons fundament is" 63. 

Misschien moeten ze, in strijd met hun bewering, wel als reformisten worden be-

schouwd. De door hen voorgestane revolutionaire situatie mocht namelijk niet in ge-
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wapende strijd ontaarden. Met zorg constateerden ze het afglijden naar militarisme, 

waarbij de gedachte aan een "rechtvaardige oorlog" steeds meer veld won 64. 

 Dat deze benadering Jaap van Praag zorgen baarde bleek tijdens een kam-

peertocht in de paasvakantie van 1935. Jaap en Martje kwamen in de jeugdherberg 

te Oldebroek in contact met twee jongens, Theo van Riemsdijk en Fenco van den 

Berkhof, die zich op het eindexamen HBS voorbereidden. Het viertal wandelde door 

de bossen en praatte veel, onder andere over het een jaar eerder verschenen Fun-

damentnummer van Den Doolaard, dat nog steeds de aandacht trok. Jaap van 

Praag maakte op Van den Berkhof een geëngageerde indruk, die respect afdwong. 

Ondanks de oorlogsdreiging, waarmee hij zeer was begaan, had hij het erg druk met 

het antimilitarisme. Van Praag vond dat men tegenover de dreiging te passief bleef, 

wat hem verontrustte 65. Ook Banning beklaagde zich over de ongevoeligheid te-

genover oorlog en oorlogsgevaar 66. Banning vreesde in 1934 een nieuwe wereld-

oorlog 67. In het in 1934 gezamenlijk geschreven artikel stelden Van Praag en 

Brandt Corstius vast dat de oorlog voor de deur stond. Oorlog zou, zoals ook marxis-

ten meenden, het onvermijdelijk gevolg zijn van het kapitalisme en de daarbij beho-

rende concurrentie om afzetgebieden. Hij kon een impuls geven aan het in de war 

geraakte economische leven. Ze verklaarden de oorlog ook in psychologisch op-

zicht. Banning achtte het gemoedsleven der "moderne massa's een belangrijk ding"; 

de Eerste Wereldoorlog riep "geweldige psychische en andere krachten" op 68. Vol-

gens de auteurs boden oorlogen slachtoffers van crises mogelijkheden om opge-

kropte onlustgevoelens te botvieren. Dat maakte de apathie voor zowel Van Praag 

als Brandt Corstius niet begrijpelijk. Ze poogden de bewegingloosheid te verklaren 

vanuit een behoefte aan houvast. Men was geneigd eenmaal verkregen zekerheden 

te behouden tot andere waren verworven. De apathie, die daaruit kon voortkomen 

en een productiesysteem dat oorlogen nodig had, bemoeilijkte de bestrijding van 

oorlog 69. 

 Dat de bestrijding van de oorlog allereerst in Duitsland diende aan te vangen 

ligt  voor de hand. Vaststaat dat de roerloosheid van Duitsers tegenover het triomfe-

rende fascisme voor Jaap van Praag, die eerder een alternatief zocht voor het 

Vlaamse nationalisme, een probleem was. Het fascisme, waartoe zich delen van de 

middenklasse aangetrokken voelden, maakte "de massa" gevaarlijk. In het eerste 

nummer van Het Fundament werd de aanhang onderzocht. De Nederlandse mid-
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denstand werd vergeleken met de Duitse. De Man schetste de tweeslachtigheid: als 

gevolg van toenemende afhankelijkheid van financierskapitaal ging deze klasse pro-

letarische belangen delen. Voor socialistische idealen moest men nog worden ge-

wonnen. De situatie was allerminst geruststellend maar de redactie verwachtte, 

mede doordat de kleinere Nederlandse middenstand politiek ongevaarlijker was dan 

de Duitse, geen ontwikkeling als in Duitsland na de machtsovername 70. Vanaf de 

brand in de Rijksdag (27 februari 1933) groeide in de SDAP de vrees voor fascisme 

71. Tevens was men beducht voor het oprollen van de eigen beweging 72. De partij 

verdedigde zich vanaf 1933 steeds meer tegen aanvallen van rechts 73. In Neder-

land bleken met name keuterboertjes gevoelig voor het fascisme 74. De SDAP was 

echter vooral in intellectuelen geïnteresseerd 75. Banning bepleitte evenwel solida-

riteit met allen, die onder het kapitalisme leden. Hij dacht daarbij aan het proletariaat, 

boeren en tuinders, middenstanders en intellectuelen 76. Nu het besef baanbrak dat 

de middenklasse in de gedaante van het fascisme een geducht gevaar vormde, 

overwoog de SDAP maatregelen. De middenstand zou voor de fascistische propa-

ganda het meest ontvankelijk zijn zodat de partij juist ten behoeve van hem iets 

wilde ondernemen 77. 

 In het pessimistisch getoonzette artikel "De geestelijke achtergrond van het 

fascisme" bracht Van Praag dezelfde beperking aan. Ondanks plotselinge sympathie 

van boeren ervoor gold zijn ongerustheid niet het ruimere begrip middenklasse, 

maar de middenstand. Het artikel doet de vraag rijzen of zijn begrip van het fascisme 

sinds de machtsovername en de komst van Duitse vluchtelingen was gegroeid 78. In 

zijn ogen was de middenstand erop uit om sociale verworvenheden terug te dringen 

en het kapitalisme zeker te stellen. Banning signaleerde in 1934 een "kultus van het 

eigen volk, het eigen ras" 79. Jaap van Praag meende dat er vanaf de Renaissance 

sprake was van zelfbewustzijn. Daarmee werd bedoeld dat men zich sinds dit tijd-

perk minder liet gezeggen 80. Hiertegenover stelde de middenstand een primitief ge-

meenschapsgevoel. Van Praag achtte vooral het "hypernationalisme" in het fascis-

me, dat de natie als heiligdom voorstelde, verontrustend. Deze eigenschap van het 

fascisme leidde tot oorlogen 81. Voor het eerst gebruikte hij de naam Renaissance, 

waarin "opbouwende en cultuurscheppende" idealen waren verenigd. Deze periode 

sprak Van Praag zozeer aan dat hij zelfs Italiaans als bijvak moet hebben gevolgd. 
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Van Praag meende dat de Renaissance als overgangstijd vergelijkbaar was met de 

jaren 30. Daarin waren behalve krachten die het ontwakend zelfbewustzijn voorop 

stelden, ook krachten werkzaam, gericht tegen de menselijkheid. 

Al doet de term “hypernationalisme” dit niet vermoeden, toch zijn er aanwij-

zingen dat zijn inzicht in het fascisme weldegelijk groeide. In het juni-nummer van 

1935 werd "Het lied van de Veensoldaten" afgedrukt. Het was overgenomen uit het 

boek "De Veensoldaten" van Wolfgang Langhoff die in het Duitse concentratiekamp 

te Lichtenburg gevangen had gezeten. Langhoff beschreef voor het eerst het leven 

in het kamp. Jaap van Praag maakte zich geen illusies meer over de behandeling 

van politieke tegenstanders 82. Dat de ontwikkelingen in Duitsland Van Praag zor-

gen baarden kan worden opgemaakt uit de benadering vanuit diverse invalshoeken, 

maar ook uit het leggen van steeds andere accenten. In hun gezamenlijke artikel 

poogden Van Praag en Brandt Corstius de onverschilligheid te verklaren aan de 

hand van ideeën van Marx en de psychologie. Banning stemde ermee in dat het 

marxisme kennis nam van de inzichten van de moderne "zielkunde" 83. Volgens de 

vrienden hing de massa nooit enig "idee" aan. Ze werd beheerst door het materiële 

en alledaagse 84. Het economisch leven bond mensen zo sterk dat ze zich precies 

zo gedroegen als op grond van hun positie verwacht kon worden. Daarmee, en nu 

maakte het marxisme plaats voor de psychologie, hing een onkritische levenshou-

ding samen. Pront liet in Vredesstrijd weten dat hij de psychologische verklaringen 

op prijs stelde 85. De onkritische levenshouding betekende niet dat Van Praag en 

Brandt Corstius het proletariaat afschreven. Beiden zagen nog mogelijkheden om 

deze klasse voor zich te winnen. Ook Kant achtte de wil onafhankelijk van de werke-

lijkheid. Al schreef deze niet bepaald handboeken voor antimilitaristen, toch lag deze 

zienswijze vooral in de lijn van Kants postulaat van de autonome rede als hoogste 

toetssteen. Banning was namelijk kantiaan 86. De rede lag volgens Van Praag en 

Brandt Corstius besloten in de herkenning van de eigen situatie in die van de ander, 

al was deze dan bewapend: "talloos zijn de manieren om ons tot binnentrekkende 

proletariërs te wenden, om een beroep te doen op hun solidariteit en antikapitalisme" 

87. Banning herkende in leger en politie "kinderen uit het arbeidersvolk als wij" 88. 

 Ook in andere artikelen wekte Jaap van Praag de indruk op deze klasse te 

vertrouwen. Hij meende dat socialistische geweldloze acties, voorbereid door een 

kleine groep voortrekkers, aansloten op onbewuste verlangens naar ordening en vrij-
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heid. Minder geruststellend was echter dat zulke verlangens ook bleken uit belang-

stelling voor het fascisme. Men liep massaal achter het fascisme aan omdat men 

hoopte op bevrijding en wezenlijke vrede. Bovendien zou "het onderbewustzijn" roe-

pen om vrijheid, leven en eerbiediging 89. Daarmee was nog niet gezegd dat men 

ordening voorstond. Ze kreeg vorm in de "New Deal"-politiek van de in 1932 tot 

Amerikaanse president gekozen democraat Roosevelt. Van Praag wilde dat de el-

lende, veroorzaakt door de crisis, in socialistisch bewustzijn werd omgezet. Hij sprak 

van "martelende, verdierlijkte mensenmassa's" die "eindeloos opgekropte instincten" 

botvierden. Maatschappelijke ontwrichting was het gevolg, maar ook socialische rijp-

heid 90. Van Praag baseerde zich op uitspraken van Banning. Banning meende dat 

het socialisme uit de "Europese geest der eeuwen" voortkwam 91. Volgens Van 

Praag leefden onder de massa "de grote gedachten van het socialisme" voort. 

Banning was afkerig van marxistische en fascistische leuzen 92. Toch wilde Jaap 

van Praag "zo nodig met inzet van ons leven", een aantal "klare leuzen" hoog 

houden, namelijk "vrede en wereldsocialisme, werk en vrijheid" 93. Volgens Banning 

hadden "de besten" onder de jeugd behoefte aan waarden waarvoor ze "het leven" 

wilden inzetten 94. Van Praag en Brandt Corstius verzuchtten in 1934, toen men het 

verzet tegen mobilisatie opgaf: "Waarom dan, waarom zwerven de mensen mee met 

de stroom van het gebeuren? (..). Hier wreekt zich het gemis aan een fundament. 

Hier wreekt zich het feit dat ze stonden op de basis van deze maatschappij, die de 

oorlog in zich draagt" 95. Banning meende dat "innerlijke kracht" de "geweldskultus" 

kon beëindigen 96. Volgens Van Praag en Brandt Corstius was het "gemis aan een 

fundament" bij de "massa" gevaarlijk. Wie meedreef met maatschappelijke ontwik-

kelingen verloor "hoger gelegen doeleinden" uit het oog 97. Aan het slot van hun 

artikel noemden de vrienden mogelijkheden om de komst van indringers te be-

moeilijken. Vormen van burgerlijke ongehoorzaamheid, grotendeels aan De Ligt ont-

leend, konden deel uitmaken van een strijd voor cultuurbehoud. Er was nog hoop, 

want de "massa" kon nog in gunstige zin worden beïnvloed. Men liet zich echter niet  

op stel en sprong organiseren. Eerst was een sterke en bezielende beweging nodig 

98. Jaap van Praag had niet de SDAP in gedachten. 
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Sociaal Democratische Studenten Club (SDSC) 
 In 1927 verenigde de Sociaal Democratische Studenten Club zich met So-

ciaal Democratische Studenten Clubs uit andere steden in een bond, in de wande-

ling SDSC genoemd. De SDSC had in 1931 215 leden 99. De SDSC wilde zowel 

theoretische verdieping als contacten met socialistische organisaties. Jaap van 

Praag werd lid, maar vervulde geen rol van betekenis. Misschien meende hij dat hij 

slechts lid behoefde te zijn om voor de SDAP-leiding interessant te worden 100. Tijd-

gebrek wegens zijn studie zal niet de oorzaak zijn. Brandt Corstius zou in 1934 op 

de socialistische dichter Herman Gorter promoveren; in hetzelfde jaar behaalde Van 

Praag op 16 november zijn kandidaatsexamen 101. Treurniet, die in deze tijd Van 

Praag bezocht, trof op de deur van zijn kamer een kaartje aan met het opschrift: 

"kandidaat-litt. (literator)". In een ander handschrift, mogelijk dat van Esther, was er 

bijgeschreven: "cum laude, maar dat wil hij niet weten" 102. Uit de eerste tekst blijkt 

de trots van Jaap van Praag over het bereikte resultaat. Hij was ambitieus genoeg 

om cum laude zijn kandidaats te halen, maar wilde daar vooral niet de aandacht op 

vestigen. Wellicht achtte hij belangrijker dat Martjes ouders hun reserves jegens hem 

lieten varen. Hij maakte dankbaar gebruik van de uittreksels van zijn vriendin, toen 

hij voor zijn kandidaats 200 literaire werken moest lezen. Gelukkig deelde professor 

Prinsen zijn liefde voor Multatuli. Naar verluidt viel de lange lijst werken van deze 

auteur in goede aarde 103. 

 Dat Van Praag gebruik maakte van aantekeningen van zijn vriendin kan met 

werkzaamheden ten behoeve van Het Fundament en antimilitarisme verband hou-

den. Hoewel deze veel tijd namen is een ongerijmdheid dat hij de discussies binnen 

de SDSC over het socialisme volgde. Centraal daarin stond het in 1927 verschenen 

werk van De Man, "De psychologie van het socialisme", waar Banning de "grote ze-

delijke en religieuze kracht" van waardeerde 104. Banning was "weken gelukkig" met 

het boek 105. De Man zette uiteen dat een groot gedeelte van Marx' profetie niet uit-

kwam. De strijd van een bezitloos proletariaat dat het kapitalisme moest omverwer-

pen was, met name door een groeiende middenklasse, uitgebleven. Niet in de laat-

ste plaats door socialistische partijen zelf waren bezitloosheid en verpaupering, vol-

gens De Man marxistische voorwaarden voor een revolutie, niet toegenomen. De 

verbinding met de bestaande orde leidde tot uitstel van revolutionaire veranderingen. 

De Man sprak van een "verschuiving van motieven" die hij nader onderzocht. Het so-
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cialisme werd niet uitsluitend om economische redenen aangehangen. De Man acht-

te de socialistische overtuiging allereerst een "gevoelscomplex", voortvloeiend uit 

chronische belemmeringen van het instinct tot zelfwaardering. Economische motie-

ven waren herleidbaar tot gelijkheidsbeginselen van vóór het kapitalisme 106. De 

Man bepleitte gezamenlijke strijd van het proletariaat en intellectuelen tegen het 

grootkapitaal. 

 Over De Man's aanval op het marxisme en vooral op de praktische uitwerking 

daarvan werd in de idealistische SDSC rond 1930 voortdurend gediscussieerd 107. 

Ook Jaap van Praag nam hier kennis van zijn visie. De Man bood nieuwe perspec-

tieven. In "De Socialistische Idee" herleidde hij de waarden, die in het socialisme 

nieuwe vorm moesten krijgen, tot religie en humanisme. Wilde de vernieuwing sla-

gen, dan moest men het leiderschap aanvaarden van degenen die deze waarden in 

werkelijkheid wisten om te zetten. Hoewel dit stellig tot de verbeelding sprak ver-

diepte de SDSC zich niet slechts in De Man. Ze onderhield ook contact met de 

SDAP. Ofschoon de partij haar, zoals men zal begrijpen, niet geheel onverschillig 

liet, zou er sprake zijn van een haat-liefde verhouding. Wellicht hangt dat samen met 

de zelfstandige politiek van de SDSC. In haar orgaan “Kentering”, dat geruime tijd 

onder redactie stond van Hilda Jonker, de theologiestudent Bart Ruitenberg en de 

chemiestudent Evert Verweij, werd bijvoorbeeld gedebatteerd tussen religieus-socia-

listen en marxisten 108. Blijkbaar hield men van het debat, want Jaap moet om-

streeks 1937 aanwezig zijn geweest op een verkiezingsbijeenkomst van de Vrijzinnig 

Democratische Bond, waar de liberale econoom De Vries sprak. Hij werd zo vaak 

door SDSC-ers geïnterrumpeerd, dat zijn betoog er onder leed. Achteraf zou Jaap 

van Praag de actie hebben afgekeurd omdat het debat geweld was aangedaan 109. 

De interrupties kunnen verband hebben gehouden met het uitgangspunt van de 

SDSC, dat het kapitalisme door socialisme moest worden vervangen. Daarover be-

stond geen verschil van mening onder mensen die Jaap van Praag daar leerde ken-

nen, zoals Hein van Wijk en latere reformisten binnen de SDAP. Daartoe behoorden  

Bart Ruitenberg, Hilda Jonker, Evert Verweij, Henk Brugmans, de medicijnenstudent 

en latere voorzitter van de Amsterdamse afdeling Jan Heroma en de economiestu-

dent Gerard Nederhorst 110. Het waren goeddeels degenen die in de zomer van 

1931 de SDAP-leiding benaderden: Ruitenberg, Jonker, Verweij en Brugmans 111. 
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 Tegenover deze, misschien betrekkelijke, eensgezindheid stonden diepgaan-

de meningsverschillen met de leiding van de SDAP. Volgens Jaap van Praag had de 

SDSC voor de oudere generatie geen goed woord over. Naar het schijnt waren de 

SDSC-ers met Banning van mening dat de "arrivés, zij die opgeklommen zijn tot de 

gezeten heersersposities" voor de jeugd hun tijd hadden gehad. De SDAP was niet 

langer "het ideaal van de voortstuwende jeugd" 112. Toch schreef de SDSC de 

SDAP niet af 113. Zoals de relatie tussen SDSC en SDAP een haat-liefde verhou-

ding leek, gold dat ook voor Van Praags verhouding met zijn partij. Ondanks de pro-

blematische verhouding werden SDSC-ers, voor zover ze het nog niet waren, mees-

tal na verloop van tijd lid van de SDAP 114. De partijleiding die delen van de mid-

denklasse voor de partij wilde interesseren had, zoals bekend, intellectuelen op het 

oog. Josine Meyer, een volgelinge van Jacques de Kadt, signaleerde later een "ruk 

naar rechts", die ze toeschreef aan de invloed van intellectuelen in de SDAP 115. 

Naar het schijnt bestond hun taak eruit om wegens de geringe groei van de kiezers 

te zoeken naar mogelijkheden om het proletariaat uit andere "zuilen" aan te trekken. 

Daaronder leden het enthousiasme en de interne samenhang 116. Ook hiermee zou 

het gebrek aan bezieling samenhangen. 

Men stuit hier op de paradox dat in de partij al eerder een gebrek aan bezie-

ling werd gesignaleerd. Jaap van Praag achtte een gebrek aan wilskracht de oor-

zaak. Blijkens een bespreking van "Kapitaal en Arbeid" van Henriëtte Roland Holst 

trok hij zich dit tekort al vroeg aan. In 1932 verscheen van dit werk de vierde druk. 

De eerste druk rolde 30 jaar eerder van de persen. Daarin betoogde de dichteres dat 

het proletariaat zwak en verdeeld bleef. Het was een gebroken klasse zonder klas-

sebewustzijn, dat als het ellendigste en achterlijkste van heel Europa het kapitalis-

me tegemoet trad 117. In het tweede deel, in 1932 voor het eerst samen met het 

eerste uitgegeven, ging ze in op ontwikkelingen van de laatste 30 jaar. Tevens ver-

werkte ze haar maatschappijbeschouwing. Ondanks bezwaren zag de dichteres al-

leen heil in het socialisme. Op grond van haar gewijzigde opvattingen daarover zou 

ze het manuscript vanaf 1926 onafgewerkt hebben laten liggen 118. De dichteres 

was een exponent geweest van de marxisten binnen de SDAP. Nu verwierp ze, 

evenals De Ligt, alle geweld wegens het "gewelddadige" karakter van de Russische 

Revolutie 119. Belangrijk is dat de dichteres, toen ze het werk schreef, het marxisme 
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verwierp. Banning waardeerde haar zoektocht naar een nieuwe levensvisie zeer; 

ook Van Praag gaf blijk van groot ontzag voor haar. Banning achtte de jeugd "mach-

teloos" en "stuurloos" 120. Jaap van Praag beschouwde de zoektocht naar een nieu-

we levensvisie als de zorg van zijn generatie: "hier dient alles te zwijgen, wat niet be-

reid is het socialisme te zien als de bijna bovenmenselike taak van onze generatie, 

een taak waarvan niemand de oplossing in zijn zak heeft" 121. 

 De studie zou Jaap van Praag geschiedenis en tekortkomingen van het socia-

lisme duidelijk hebben gemaakt 122. Hij noemde het werk "misschien daarom zo 

aantrekkelik", "omdat het in zijn veelvoudigheid van weergave, (..)het beeld geeft 

van onze om bewustwording worstelende generatie" 123. Ondanks bezwaren van de 

dichteres wilde Jaap van Praag het marxisme niet overboord gooien. Evenals bij De 

Man gold de kritiek een mechanistisch geloof in vooruitgang, gebaseerd op een ver-

simpeling van het marxisme. Banning hechtte evenmin geloof aan de "natuurnood-

wendige" komst van het socialisme 124. Van Praag scherpte dit punt aan: "alleen via 

de strevende en willende mens gebeurt het, niet door onontwijkbare noodzakelijk-

heid" 125. Al schreef hij deze woorden kort na de machtsovername in Duitsland, 

toch achtte Van Praag de gedachte dat men zich in de greep van omstandigheden 

bevond onacceptabel. Van Praags verwijt gold het marxistische deel van de SDAP, 

maar de hoofdmoot van de aanhang bestond uit het geschoolde proletariaat 126. 

Het zag er niet naar uit dat dit marxistisch was; bij een tussentijdse verkiezing be-

haalde Banning de meeste stemmen 127. Toch bood de SDAP volgens Van Praag 

geestelijke steun doordat het marxisme houvast bood. Het was niet slechts een poli-

tieke richting, een economische theorie of een maatschappijbeschouwing, maar een 

heilsleer 128. Banning meende dat de marxistische "heilsleer" de religie verving 129. 

 Een planmatige aanpak kon volgens Banning daarentegen "een duw vooruit" 

betekenen 130. Ook Jaap van Praag wilde zo'n concrete aanpak. Zo'n overeen-

stemming sprak niet vanzelf. De speculaties over het "onbewuste" doen vermoeden 

dat de eigen argumenten eveneens gewicht moesten krijgen. Ook in politiek opzicht 

sloeg Jaap van Praag nieuwe wegen in. 
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Onafhankelijke Socialistische Partij 
 Bij Jaap van Praag zou vooral het autoritaire beleid van de SDAP in ongena-

de zijn gevallen. Vóór het partijcongres van 1932 nam de partij het initiatief tot een 

onderhoud met haar critici. Deze opzet mislukte door ondoordringbaar wantrouwen. 

Jaap van Praag benadrukte daar zijn solidariteit met de SDAP. Dat hij de tegenpartij 

kwetste leek niet bij hem op te komen. Brugmans, die eveneens aan het gesprek 

deelnam, dacht dat de breuk daarmee volledig werd 131.  Door kritiek af te wijzen 

vervreemdde de partij zich volgens Jaap van Praag van de realiteit. Naderhand weet 

hij de "geestdodende werking van het partijleven" aan de "massapsychologisch be-

paalde neiging om iedere afwijkende mening als "oppositie" te doodverven" 132. 

Volgens Banning nam de jeugd aanstoot aan "arrivés" in de partij die prat gingen op 

beproefde paden en versleten frases 133. 

 De OSP was op verzoek van de SDAP-er Wibaut tot stand gekomen 134. De 

verwijdering kan een andere oorzaak hebben. Ondanks het voorop stellen van de 

onafhankelijkheid van Nederlands-Indië in het beginselprogramma van 1930 be-

kreunde de partij zich nauwelijks om de realisatie. Sinds een kleine communistische 

opstand op West-Java was het onrustig in de kolonie. Een nieuwe partij, de Partai 

Nasional Indonesia, eiste bij monde van Soekarno onafhankelijkheid. Banning was 

voorstander van onafhankelijkheid, maar de SDAP zette zich er niet voor in 135. De 

radicale OSP bepleitte wèl onafhankelijkheid van Nederlands Indië. "Indië los nu" 

luidde de leus van de OSP 136. Het had er alle schijn van dat de OSP als voor-

naamste functie had opposanten van de SDAP te verenigen. Dit verklaart het OSP-

lidmaatschap van Van Praag en Bovenkerk. Wilden ze als voorstanders van ge-

weldloosheid voor Banning geloofwaardig blijven, dan moesten ze zich wel afschei-

den nu de SDAP zich niet meer tegen mobilisatie verzette 137. De jeugd in de OSP 

werd volgens Banning gekenmerkt door een "prachtige socialistische solidariteit" 

138. Banning herzag echter zijn mening. "Kritiserende en hoogmoedig zich afschei-

dende groepen" konden "de massa" niet opvoeden 139. Banning associeerde de 

OSP met onderlinge "verbittering en verachting" 140. 

 Deze kwalificatie kon niet op Jaap van Praag betrekking hebben. Binnen de 

OSP was Jacques de Kadt een centrale figuur. Hij wilde een revolutionaire volksbe-

weging tegen de regeringspolitiek. Voor de regering waren de gave gulden en een 
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sluitende begroting heilig. De Kadt meende dat de crisis een permanent karakter 

aannam. Alleen felle klassenstrijd bood uitkomst 141. Hier is interessant dat Banning 

de klassenstrijd als gegevenheid aanvaardde 142. Jaap van Praag maakte evenmin 

bezwaar. De geweldloze revolutie kon worden gerealiseerd op de manier waarop 

men in India resultaat boekte 143. Ook in een artikel over Rusland volhardde Van 

Praag in zijn afwijzing van gewapende strijd. Wellicht werd het geschreven naar 

aanleiding van Pront’s bespreking van "Nationale ontwapening en Socialisme". 

Daarin liet deze weten het standpunt van Van Praag en Brandt Corstius over 

Rusland te willen vernemen. Van Praag, zoals bekend tijdelijk voorstander van de 

Russische revolutie, zag in het Russische systeem tekortkomingen als de sterke po-

sitie van het leger en bureaucratisering. Van een door revolutionairen gevoerde oor-

log verwachtte hij uiteraard geen heil. Het proletariaat kon zich volgens Jaap van 

Praag slechts bevrijden met internationale steun, maar zonder militarisme. 

 Rusland trok in de crisisjaren de aandacht met een grote mate van staatsin-

grijpen. Er werden vanaf 1928 Vijfjarenplannen ten uitvoer gebracht. Banning was 

voorstander van planning; de OSP deelde dit standpunt. De revolutionaire partij 

verlangde bovendien socialisatie. Er was een radicaal programma opgesteld dat de 

problemen het hoofd moest bieden. Men kan zich echter afvragen of Jaap van Praag 

in de OSP thuis hoorde. Hij verwierp niet alleen een gewelddadige revolutie; ook op 

socialisatie had hij het niet begrepen. Hij betoogde dat het in het SDAP-beginselpro-

gram van 1937 allereerst ging om de feitelijke beschikkingsmacht over productie-

middelen, ook al behoorden deze toe aan particulieren 144. 

 Niettegenstaande de meningsverschillen bleef Jaap van Praag bij de OSP na 

de verkiezingsuitslag van 1933 toen de OSP bijna 28.000 stemmen, te weinig voor 

een zetel, verwierf en het aantal leden sterk slonk 145. Hij woonde bij de leraar Duits 

Louis Beem en zijn echtgenote Lena nog discussieavonden bij van OSP-sympathi-

santen. Piet Schmidt, de secretaris van de OSP, hield er een lezing, waarin hij onaf-

hankelijkheid van Indonesië bepleitte. Van de heftige debatten herinnerde Beem zich 

Jaap van Praag als een onrustige jongeman die ze trouw bijwoonde. Hij dacht lang 

over woordkeuze na en kwam in een geladenheid, die hij voor rusteloosheid hield, 

ijsberend en gebarend tot een woordenstroom. In de meeslependheid van zijn be-

toog wekte hij de indruk tevergeefs te pogen zichzelf te beheersen. Hij liet de woor- 

denstroom in zijn gedrevenheid gaan 146. 
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De aanwezigheid van Van Praag zal verband houden met Banning die in de-

cember 1933 een “breed antifascistisch front” wenste dat heil verwachtte van de de-

mocratie. Er bestaat het vermoeden dat Van Praag dit in gedachten had nadat de 

OSP in maart 1935 met de Revolutionair Socialistische Partij (RSP) de Revolutionair 

Socialistische Arbeiders Partij (RSAP) vormde. Er is toen contact geweest tussen 

Beem, Bovenkerk, Van Praag en de leider van deze partij, Henk Sneevliet. Via 

Beem waren er contacten met uit Duitsland gevluchte socialisten, die zich verenig-

den in de Sozialistische Arbeiter Partei. Ze legden Sneevliet de vraag voor of hij 

geen mogelijkheid zag voor samenwerking tussen deze Duitse partij en de RSAP. 

Sneevliet voelde daar weinig voor en was er de man niet naar om als verbindings-

schakel te fungeren, zoals ook Engels en Wijnkoop ontdekten 147. Een linkse sa-

menwerking zal zijn afgewezen in de wetenschap dat de SDAP-leiding er niet van 

was gediend 148. Sneevliet liep helemaal rood aan en scheeuwde: "Eruit! Eruit!". 

"En U bent geroyeerd!" riep de hysterische man de delegatie na 149. Dat was echter 

uitgesloten, aangezien ze wel met de RSAP sympathiseerde, maar daarvan geen lid 

was 150. Van Praag deed het voorkomen alsof het sektarisme van kleine partijen 

hem ging tegenstaan 151. Banning had in 1935 een nieuw devies: "geen secte vor-

men" luidde de boodschap 152. 

 Het zou onjuist zijn uit het voorgaande op te maken dat Jaap van Praag een 

epigoon van Banning was. Uit zijn artikel over Rusland bleek het tegendeel. Hij wees 

een eventuele toetreding van dit land tot de Volkenbond af omdat die organisatie 

zich ontpopte als "een machtsapparaat ten behoeve van het Franse imperialisme". 

Banning viel hem bij. Banning achtte de Volkenbond een machtsinstrument in han-

den van Engeland en Frankrijk 153. Wellicht om communisten tevreden te stellen 

werd een naschrift met een citaat van Romein opgenomen, die de Russische vre-

deswil benadrukte 154. Waarschijnlijk stond niet de gehele Fundamentredactie afwij-

zend tegenover Rusland. Dat leidde niet tot verwijdering. Jaap van Praag vertrok 

echter wèl uit revolutionaire kring. Hij had er na de afkeuring door Banning niets 

meer te zoeken. Hij hoorde weer bij de SDAP. 
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Terug in oude gelederen 

 Jaap van Praag gaf zelf een andere verklaring voor zijn terugkeer. Hij wilde 

blijkens het artikel "Psychologie en het Socialistische denken" het socialisme cultu-

reel en moreel vernieuwen. De SDAP werd volgens Banning groot in "ongefundeerd 

optimisme" 155. Ook Banning wilde het socialisme vernieuwen, maar in de econo-

mie was hij niet geïnteresseerd. Volgens Banning loste dit vak niet alle problemen op 

156. Marxisten waren om andere redenen passief. De crisis bewees dat het kapita-

lisme faalde, zodat niet aan bestrijding van de crisis werd gedacht 157. Banning ver-

klaarde dat hij geen verstand had van de politiek. Toch kregen binnen de partijlei-

ding reformisten als Banning en Vorrink, die in 1934 SDAP-voorzitter werd, de macht 

158. Het Plan van de Arbeid, het Staatkundig Stelsel der Sociaal-Democratie en het 

nieuwe beginselprogram van 1937 kwamen mede tot stand dankzij intellectuelen af-

komstig uit AJC en SDSC 159. Zij baseerden zich op De Man die de crisis wèl 

meende aan te pakken 160. Banning en de sociaal-democratische leidsman Vorrink 

stonden "vernieuwing" van het socialisme voor, maar legden andere accenten. 

Vorrink wilde zijn partij bezielend maken door "veralgemening" waaronder hij vooral 

een democratische "gezindheid" verstond 161. Vorrink wilde na 1937 de democratie 

verdedigen 162. Hij wilde de democratie tegenover het fascisme stellen 163. De par-

tij wilde de democratie niet willoos aan een militaire agressor uitleveren 164. De so-

ciaal-democratie werd daarmee democratisch-socialistisch 165. In de jaren ‘33 en 

‘34 werd ook al gepleit voor de democratie, maar daar was toen weinig animo voor 

166. Banning stelde in ‘34 vast dat de democratie aan populariteit inboette 167. 

Banning signaleerde de behoefte aan een "centrale bindende concrete idee" 168. 

Van Praag haakte hierop in. Hij wilde de vernieuwing baseren op een combinatie 

van marxistische en psychologische inzichten. Hij wees de opvatting van de hand 

dat er aan “de menselijke natuur en moraal” niets te veranderen viel 169. 

 Evenals Banning wilde hij een bezielend socialisme. Het moest weer ruimte 

bieden aan optimisme. Toen hij in 1935 weer toenadering zocht constateerde Jaap 

van Praag dat de problemen in de SDAP niet waren opgelost 170. Vooral vanaf 

1931 werden crisis en werkloosheid merkbaar. De SDAP werd in het defensief ge-

drongen; zij slaagde er niet in voordelen te behalen voor haar achterban. SDAP-criti-

ci zouden haar imago in 1932 geen goed hebben gedaan. Daarbij kwam nog de 
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wijdverbreide gedachte dat de SDAP-kamerfractie in 1933 instemde met het bom-

barderen van de kruiser "De Zeven Provinciën" waar, naar aanleiding van loonsver-

lagingen, muiterij uitbrak. De SDAP stond bovendien machteloos tegenover de om-

standigheden die het fascistische gevaar veroorzaakten. De partij oefende nauwe-

lijks aantrekkingskracht op nieuwe kiezers uit 171. De idealist Banning achtte de "wil 

en gezindheid" echter "volkomen verkeerd" gericht 172. Van Praag hield er een 

soortgelijke mening op na. Hij weet de malaise aan een gebrek aan bezieling. Dit 

was niets nieuws. Men beklaagde zich in zijn partij reeds lang over het gebrek aan 

elan 173. Op basis van antimilitarisme en internationale idealen kon het socialisme 

daar volgens Jaap van Praag verandering in brengen. Niet alle socialisten liepen er 

echter warm voor. Zo wezen marxisten het "burgerlijk pacifisme" af, daar geen reke-

ning met klassentegenstellingen werd gehouden. Ze miskenden volgens Jaap van 

Praag dat het ging om eenheid en ontplooiing van de mensheid, om waarden 

waarmee het socialisme dagelijks moest worstelen 174. 

 In samenhang met het streven naar veralgemenisering raakte het marxisme 

vooral na 1931 in het defensief. Vorrink hield communisten voor doodsvijanden van 

de democratie 175. Het marxisme zou uit angst voor het oprollen van de eigen be-

weging zijn afgezworen 176. Albarda keerde zich echter al in 1929 uitdrukkelijk te-

gen het materialisme van Marx en Engels 177. Het leek dan ook begrijpelijk dat de 

partij niet langer de klassenstrijd centraal stelde 178. Het streven naar democratie 

markeerde de breuk met de oude marxistische partij 179. Als hieraan de gedachte 

ten grondslag lag dat het kapitalisme inmiddels veel van zijn scherpe trekken had 

verloren en reeds socialistische elementen bezat, zoals De Man had beweerd, mag 

men zich afvragen of deze visie algemeen was. Dit zal eveneens hebben gegolden 

voor de zienswijze dat de meeste kiezers rechts van de SDAP stonden. Deze me-

ning zou, althans in 1930, hebben geleefd 180. "Laten we niet vergeten dat de mas-

sa rechts van ons staat" aldus Vorrink 181. De partij liet zich wel iets aan hen, maar 

niet aan de 90.000 linkse kiezers gelegen liggen 182. Misschien ging dat Jaap van 

Praag te ver. Hij sloot zich weer aan om te voorkomen dat, zoals hij het uitdrukte, de 

"rode heilige" geïsoleerd raakte. Die "heilige" was de idee van het nieuwe socia-

lisme, die volgens hem kon groeien in soms binnen de partij aanwezige kernen. 

Banning wilde de "massa" opvoeden vanuit "kernen" 183. 
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 Al achtte Banning "schimpwaarden" uit den boze, toch hield hij "wat zich hier 

kommunisme noemt" mede verantwoordelijk voor "barbarisme" 184. Jaap van Praag 

interpreteerde dit aldus: "dogma's zijn niet meer waard dan een utopie" 185. Er wa-

ren aanzetten voor constructieve tendensen. In Het Fundament werd in december 

1935 het Plan van de Arbeid besproken. Nederland telde in januari 1936 475.000 

geregistreerde werklozen 186. Het Plan bood circa 75.000 van hen uitzicht op be-

taald werk. De SDAP aanvaardde het Plan in 1935. Men wilde de koopkracht ver-

groten, de werkloosheid bestrijden en de NSB de wind uit de zeilen nemen 187. 

Toch had Jaap van Praag in zijn voorwoord in het tweede aan het Plan gewijde num-

mer reserves, al achtte hij planning geboden om oorlogen te voorkomen 188. Hij zag 

nog een tweede perspectief: er kon culturele en morele vernieuwing vanuit gaan. Het 

kon opvoeding tot socialisme mogelijk maken 189. In het Plan raakte het socialisme 

echter op de achtergrond 190. Vermeldenswaard is dat de uit Duitsland verdreven 

socioloog Karl Mannheim economische ordening niet levensvatbaar achtte zolang 

niet het bijbehorende menstype tot stand kwam 191. Van Praag beoogde echter de 

"centrale bindende concrete idee" die Banning bepleitte. Het socialisme moest vol-

gens Banning de "massa" opvoeden. Volgens "duizenden" socialisten was het terug 

te voeren op "grote gedachten" uit humanisme en christendom. Als de wereldcrisis 

vooral geestelijk en zedelijk van aard was, dan was dit "het wezenlijke vraagstuk" 

192. Het socialisme was zonder humanisme "onbestaanbaar"193. 

 Banning vreesde dat de "wereldmachten" ook het socialisme wegvaagden 

194. De SDAP vormde volgens Jaap van Praag geen tegenwicht tegen het fascisme 

195. De psychologie moest uitkomst brengen. Drijfveren van de "massa" moesten 

psychologisch worden verklaard. Van Praag maakte voor het eerst kennis met de 

psychologie dankzij C.A. Mennicke. Deze verliet wegens zijn politieke voorkeur 

Frankfurt. Hij weeek uit naar Nederland. Mennicke besprak de "crisis van het huma-

nisme" onder vrijzinnig protestanten 196. Ten behoeve van JVA-leden stelde hij een 

schriftelijke cursus Sociale Psychologie samen. Mennicke legde aan JVA-ers de 

werking uit van massapsychologie aan de hand van ontwikkelingen in Duitsland rond 

de Eerste Wereldoorlog 197. De stof werd in kleine kernen besproken. Jaap van 

Praag leidde vanaf januari 1935 de "Scholingskern" van de JVA 198. De cursus 
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diende mede om de propaganda te verbeteren 199. Jaap van Praag verwerkte zijn 

nieuwe inzichten in "Psychologie en het Socialisme", zijn tweede theoretische be-

schouwing over het socialisme. Hij had namelijk, omdat de SDAP onvoldoende in de 

geest van De Man opereerde, in 1936 en 1937 in twee beschouwingen op ver-

nieuwing aangedrongen. De eerste ging over het Plan en constructieve tendensen 

binnen de SDAP. In de tweede zette hij uiteen dat veranderingen in de partij pas 

mogelijk waren nadat bewustzijn en onderbewustzijn van de "massa" daartoe gerijpt 

waren. Van Praag had grote belangstelling voor het onbewuste. Met name de 

psychoanalyticus Wilhelm Reich, aan wie een Fundamentnummer over seksualiteit 

was gewijd, verdiepte zich daarin 200. 

 Naast de breuk met het marxisme achtte Van Praag de moraal voorwaarde 

voor socialistische rijping. Hij sloot zich aan bij Banning, die een in zedelijk opzicht 

inspirerend socialisme wenste. Jaap van Praag achtte "chaos" het alternatief. 

Banning duidde met deze term aan dat de jeugd ontworteld raakte 201. De indruk 

bestaat dat Van Praag de "chaos" onder de jeugd bestreed. Dit bleek nadat Philip, 

omdat hij verliefd op een ander meisje werd, zijn relatie met een eerdere vriendin 

schriftelijk beëindigde. Martje en Jaap ontboden hem en dat meisje op de Rijnstraat. 

Zoiets moest mondeling worden afgehandeld en kon niet met een briefje worden af-

gedaan vonden ze 202. Ook jegens lezers van Fundament toonde Jaap van Praag 

zich een moralist: "Onze norm is die van liefde als volkomen (monogame) 

gemeenschap. De "ander" is geen voorwerp van lustbevrediging. De socialist be-

heerst, ordent zijn sexualiteit" 203. Van Praag achtte alleen monogame seksuele re-

laties toelaatbaar. Het huwelijk was namelijk een "cel van de grotere gemeenschap 

der mensen" 204. Ook Banning wilde de "massa" opvoeden tot een mensen "ge-

meenschap" 205. De verheerlijking van het huwelijk week nogal af van de praktijk 

waar seksuele omgang tussen verloofden, nu door de crisis huwelijken werden uit-

gesteld, eerder regel dan uitzondering was 206. De crisis werkte een vrijere seksue-

le moraal in de hand. Veelzeggend is de uitspraak dat mensen zo arm waren dat 

hen mogelijkheden tot meer prozaïsch geluk ontbrak, behalve de seksualiteit 207. 

Alleenstaanden zonder vaste verhouding, voor wie zij juist wel een probleem vorm-

de, bleven buiten beschouwing. De visie, die een herleving van de Rein Leven idea-
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len doet vermoeden, werd in werkelijkheid door Banning ingegeven, die eveneens 

het gezin verdedigde 208. Banning meende dat seksualiteit bijdroeg tot geluk 209. 

 Of de andere redactielieden van Fundament dit standpunt deelden kan wor-

den betwijfeld. In de redactie onderscheidde Van Praag zich vaker met zijn stand-

punten. Reich gold er als zeer omstreden, maar Van Praag was van Reich onder de 

indruk. Van Praag moet over hem met Blom hebben gesproken. Tevens verbond hij 

de hoofdgedachte van Marx, dat de maatschappelijke situatie voor het bewustzijn 

bepalend is, met die van de bekende psycholoog Sigmund Freud, die het onderbe-

wustzijn als allesoverheersende factor zag. De constatering luidde: het maatschap-

pelijk zijn bepaalt het bewustzijn via het onderbewustzijn. Deze, van de Duitse 

psycholoog Erich Fromm afkomstige, synthese tussen psychologie en socialisme 

maakte Van Praag aan een breder publiek bekend in "Psychologie en het Socialis-

tische denken". Dit artikel vormde in zijn wijdlopigheid meteen een inleiding op een in 

hetzelfde Fundamentnummer verschenen beschouwing van Treurniet en de radicale 

vrijdenker Van Wijk. Omdat Van Praag met Van Wijk overhoop lag liet hij als eindre-

dacteur eigenmachtig diens naam weg bij het artikel, waarvoor Treurniet het voor-

naamste aandeel leverde 210. Van Praag was niet altijd de brave persoon, die uit 

zijn artikelen naar voren kwam. Het artikel betrof "Mensch und Gesellschaft im 

Zeitalter des Umbaus", het in 1935 verschenen werk van Mannheim. Deze wilde 

door opvoeding van de massa de moraal versterken 211. 

 De moraal liet Banning evenmin onverschillig. Hij stoorde zich aan "gevaar-

lijke massasuggesties" 212. Van Praag zette in "Psychologie en het Socialistische 

denken" uiteen dat het proletariaat, zolang het psychisch niet was bewerkt en vol-

hardde in afhankelijkheid en minderwaardigheid, geleid moest worden. Van Praag 

wilde het socialisme met behulp van de psychologie met de achterban verbinden: 

het socialisme moest op de psychologie van het proletariaat aansluiten. Banning 

wilde daarentegen deze klasse met de godsdienst in het gareel houden. Van Praag 

weet de crisis van het socialisme aan de bewegingloosheid van deze ook psycholo-

gisch in het gedrang geraakte klasse. Het moest, wilde het hieruit raken, niet slechts 

het proletariaat leiden maar tevens opkomen voor de jeugd. Moderne huwelijkswet-

geving, huisvesting, betere begeleiding en scholing moesten propagandistische 

waarde hebben 213. Van Praags tweede theoretische beschouwing over het socia-

lisme had de moraal als onderwerp. In "Te midden van de brokken?" signaleerde 
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Van Praag een gebrek aan moraal. Banning wilde dat men onvoorwaardelijk vast-

hield aan de "geestelijke waarden" van het socialisme. Hij achtte bepaalde leuzen 

"hemeltergend van onbenulligheid" 214. Jaap van Praag nam aanstoot aan dogma's 

in de SDAP. De partij zwoer in 1937 het marxisme af; toch zag men in haar volgens 

Van Praag zowel een partij van vooruitgang als van reactie. Daardoor nam de te-

genstelling toe tussen zijn "generatie" en de SDAP, die ook in moreel opzicht geen 

tegenwicht vormde. In zijn artikel ging Jaap van Praag op deze bezwaren in. Zijn 

kritiek gold vooral het marxisme. Veel dogma’s waren op een gebrek aan kennis 

terug te voeren 215. 

 Banning nam aanstoot aan "onhoudbaar geworden strijdliederen". De Inter-

nationale "past niet meer", zo meende hij. Hij signaleerde "idealisme dat tot frase 

werd" 216. Van Praag weet ook leuzen als "Eenheidsfront van onder op" en "Tegen 

oorlog en fascisme" aan te weinig kennis. Het spelen van de Internationale door een 

mandoline-orkest was eveneens taboe. Van Praag bestreed de gewelddadige, dog-

matische en culturele kanten van het marxisme. Hij verstond onder culturele en mo-

rele vernieuwing de verwijdering van de leer uit de SDAP. Hoewel hij eerder de 

indruk wekte tenminste nog gedeeltelijk achter het marxisme te staan, leek hij er nu 

volledig mee te breken. Hij viel het ook in moreel opzicht aan, zodat hij aansloot bij 

de stemmingmakerij jegens communisten aan het eind van de jaren 30. Zo werd het 

"Comité van Waakzaamheid" vanaf de oprichting in juni en november 1939 mikpunt 

van anticommunistische aanvallen 217. Het NVV achtte het lidmaatschap van de 

vakbeweging al in november 1933 onverenigbaar met dat van de CPN 218. Over-

blijfselen van het marxisme zouden erop wijzen dat het socialisme niet langer een 

geheel of, zoals Van Praag het noemde, "gesloten overtuiging" vormde. Daardoor 

boette het aan weerbaarheid in. Blijkbaar nam hij omwille van "de eenheid" afstand 

van in zijn ogen ondemocratische communisten, zoals zijn "generatie" meer deed 

219. 

Nu kon Van Praag zijn eigen overtuiging in de SDAP introduceren. Hij stelde 

nog steeds in verwerkelijking van de vrijheid te geloven. Zo'n geloof zou ondenkbaar 

zijn zonder inzichten die de rede verschafte 220. De rede viel echter in ongenade 

doordat het kantiaanse optimisme van de mens als redelijk wezen werd verguisd. 

Aan het eind van de 19e eeuw won de gedachte veld dat men niet redelijk was en 
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niet in staat tot politiek oordelen 221. Het fascisme verving de rede door "donkere 

driften". Romein wilde de rede nog slechts als synoniem aan "verstand" beschouwen 

222. Van Praag volhardde in zijn standpunt. Hij achtte de rede in 1937 belangrijk 

voor de SDAP. Ongetwijfeld was een tegenslag dat Banning weinig oog had voor de 

rede. Van Praag dacht daarentegen al in zijn bespreking van "Kapitaal en Arbeid" na 

over dit begrip. De rede kon mensen verenigen. Ze kwam tegemoet aan eisen van 

verstand en gevoel die hij aan een toekomstig socialisme stelde: "misschien zal het 

nog eens mogelik zijn via bewustwording verleden, heden en toekomst op een rede-

like wijze te verbinden, waarbij "redelik" dan noch eenzijdig verstandelik zal zijn, 

noch als reaksie daarop los van de realiteit zal staan" 223. Misschien maakte de filo-

soof Pos, bij wie Van Praag colleges liep, hem met de rede bekend. Pos hanteerde 

dit begrip echter pas vanaf 1934. Toen hechtte de filosoof geloof aan de kantiaanse 

opvatting van de autonome werking van de rede 224. Van Praag legde een ander 

accent. Hij wilde de rede met het onderbewuste verbinden. Dan kon een werkelijke 

behoefte in een ware leuze worden weerspiegeld en de partij uitdrukken wat onder 

de "massa" leefde. Van Praag ging bij Kant te rade. Volgens Kant was de rede 

"laatste toetssteen der waarheid" 225. Banning mocht het niet op de rede hebben 

begrepen, maar hij achtte het socialisme zonder humanisme "onbestaanbaar". 

Banning was niet zuinig met zijn kritiek op het marxisme. Ook Jaap van Praag 

keerde zich tegen deze leer. Hij wilde het marxisme door de rede vervangen. Vrij-

zinnig protestanten stelden aan het eind van de jaren 30 belang in een "theonoom 

humanisme". De indruk bestaat dat Jaap van Praag tegenover het godsdienstig 

aspect de rede als verbindend element stelde. Banning gebruikte deze term pas 

medio 1939 226. Ook toen was Banning minder enthousiast over de rede dan Jaap 

van Praag wellicht hoopte. Over de wenselijkheid om intellectuelen voor de partij te 

interesseren bestond evenmin overeenstemming. Binnen de SDAP was volgens Van 

Praag diepgaande bezinning nodig. Intellectuelen moesten zich in dienst van het so-

cialisme stellen. Van Praag meende dat ze de partij weer inspirerend maakten 227. 

Er wordt echter beweerd dat westerse intellectuelen op twee terreinen, te weten via 

de bureaucratie en via de sociaal-democratie een zelfstandige positie verwierven 

228. Aangezien de sociaal-democratie het staatsapparaat wilde uitbreiden bood zij 
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intellectuelen perspectieven, zodat aanmoedigingen overbodig waren. Als Van 

Praag Banning een uitspraak wilde ontlokken, dan mislukte de opzet. Banning achtte  

intellectuelen "dragers en overbrengers van de cultuur", maar over hun betekenis 

voor het socialisme liet hij zich niet uit 229. 

 Geleid door principes van humanisme en geweldloosheid had Van Praag voor 

bezieling, de psychologie, de moraal en een grotere rol van intellectuelen in zijn par-

tij gepleit. Daardoor moest zij een tegenwicht tegen het fascisme vormen en naar het 

schijnt toch vooral delen van de middenklasse aanspreken. Van Praag rekende af 

met het marxisme toen de steun voor Vorrink in de SDAP afbrokkelde. Ook tegen 

Banning rees, met name omdat hij zijn socialisme als hét socialisme voorstelde, ver-

zet 230. Uitgerekend op dat moment presenteerde Jaap van Praag de rede als sa-

menbindend element. Deze constatering leidt, in combinatie met zijn pleidooi voor 

meer intellectuelen, tot de vraag of hij nog steeds een plaatsje in de leiding van zijn 

partij ambieerde. Nu de plansocialisten op het pluche terecht kwamen gaf Jaap van 

Praag de moed niet op. Blijkens zijn nieuwe belangstelling voor internationale ont-

wikkelingen, het onderbewuste en de moraal, schepte hij juist moed.
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Hoofdstuk V 
Pacifistische Volksverdediging 
 
 
Oplevend antimilitarisme 

 Een "grote strijd tegen onderdrukking en ellende" 1. Daar vestigde Jaap van 

Praag zijn hoop op. Er moest internationaal verzet komen tegen de bewapening en 

dit verzet moest uitmonden in een "grote strijd". De antibewapeningsstemming 

mocht bij velen plaats maken voor groeiende angst voor de oosterbuur, maar 

Banning meende dat de JVA de "almenselijke verbondenheid" boven "het nationale 

uit" volhield 2. Al achtte Jaap van Praag neutraliteit uitgesloten, toch waren zijn ver-

wachtingen hooggespannen 3. Er was een vredesbeweging nodig die niet slechts 

afkerig was van oorlog. Ze moest zowel tot socialisme opwekken als een tegenwicht 

vormen tegen militarisme. Voor Jaap van Praag en Brandt Corstius vormde "verant-

woorde volksverdediging" de aanzet daartoe. Er was niets zo moeilijk als vechten te-

gen een proletariaat dat zich van zijn macht bewust was. Dat moest middels sabota-

ge en andere vormen van burgerlijke ongehoorzaamheid dit tegenwicht vormen. 

Daarbij stond het proletariaat in het Roergebied model, dat in 1923 de Franse bezet-

tingsmacht trotseerde. Deze methode werd ook ter bestrijding van het kapitalisme 

aanbevolen, namelijk in de vorm van huurstakingen, een boycot van belastingen en 

sabotage van munitiefabrieken en transporten 4. 

 De eerste zorg was evenwel om oorlogen te voorkomen. Om de stemming te 

peilen werd een enquête gehouden onder de leiders van de vredesbeweging. De uit-

komsten werden in Fundament besproken. In het artikel was de grote vraag welke 

houding momenteel en bij het uitbreken van oorlog wenselijk was. Zoals bekend 

vreesde Banning dat pacifisten het militarisme niet in breder perspectief zagen. 

Henriëtte Roland Holst wilde dat ze besef kregen van “algemene samenhangen” 5. 

Van Praag en Brandt Corstius vatten de resultaten in Fundament samen. Hoewel 

men in het algemeen beducht was voor Duitsland koesterde één van de onder-

vraagden, Stuiveling, overdreven verwachtingen. Hij was niet gecharmeerd van "ver-

antwoorde volksverdediging", maar achtte het voorkomen van oorlog hoofdzaak. 

Ook SDAP-leider Albarda wilde in september 1930 alle middelen aanwenden om 

een oorlog te voorkomen. Hij nam de woorden naderhand terug 6. Stuiveling hield 
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echter voet bij stuk. Het verschijnsel moest allereerst uitgebreid worden bestudeerd. 

Dit was eerder bij de psychologie het geval. De cursus Sociale Psychologie bood te-

vens aanknopingspunten om de propaganda te verbeteren; Jaap van Praag meende 

dat geschoolde pacifisten de massa moesten bezielen en daarbij een beroep konden 

doen op het onderbewuste. 

 De verbinding met de psychologie die Jaap van Praag bij het socialisme na-

streefde, beoogde hij ook bij het antimilitarisme. Men deelde volgens hem onderbe-

wuste wensen. Geheel in de lijn van auteurs als Mannheim en Mennicke schreef hij 

in Vredesstrijd: "de mensen wachten op ons parool" 7. Hoewel de JVA niet afkerig 

was van overdrijving, vond JVA-bestuurslid Bep Mispelblom Beyer de uitlating van 

Jaap van Praag een blijk van zelfoverschatting 8. Van Praag reageerde op de kritiek 

in een artikel, dat hij voor de tweede maal "Trouw blijven" doopte. Met de uitspraak 

dat men op het parool van de JVA wachtte wilde hij uitdrukken dat de "massa" moest 

worden bereikt. Het ging om de strijd tussen "het donkere willen der massa's vol drift 

en eigenbelang, vol nietigheid en warmte" en "de koele klaarheid der idee" 9. 

 Jaap van Praag erkende onderdeel van een kleine organisatie te zijn. De ge-

wraakte passage betekende niet dat men op haar parool wachtte. In de uitspraak 

moest geen grootspraak worden gezien, maar een doelbewuste stap naar meer in-

vloed: "steeds hadden we de taak te handelen zo, alsof wij het te zeggen hadden, 

alsof wij reeds nu een macht in de wereld waren. Alleen daardoor kunnen wij het 

waarlijk worden". Jaap van Praag verenigde zijn vrijheidsoptimisme met psycholo-

gische inzichten. Hij meende dat de JVA een macht kon vormen als ze de "massa" 

aansprak. Banning signaleerde een "over de gehele wereld verbreidde angststem-

ming". Slechts leiders met een sterke "zedelijke overtuiging" konden het "wan-

trouwen en de angst" wegnemen 10. Mennicke onderscheidde de georganiseerde 

van de ongeorganiseerde "massa". Alleen georganiseerd kon ze een macht vormen; 

ongeorganiseerd was ze wegens haar onvoorspelbaarheid juist gevaarlijk. 

 Jaap van Praag benadrukte dat de “massa” geleid moest worden. Hij hoopte 

"de massa" voor zich winnen teneinde invloed te verwerven. Het is maar de vraag of 

dit een haalbare kaart was. Een voor de hand liggend bezwaar was de “verzuiling”: 

“Verzuilers” waren hem al voor geweest. "Verzuiling" werd voor het eerst gesig-

naleerd in de jaren 20 11. Een uitweiding over verzuiling is hier noodzakelijk. 
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Verzuiling 

 "Verzuiling" had veel weg van een beheersingsmechanisme 12. Zuilvorming 

vergde, behalve hechte organisatie, vooral een forse achterban 13. Het proletariaat 

liet zich niet gemakkelijk in verzuild verband organiseren. Men was weinig in begin-

selen geïnteresseerd 14. Dit gold ook voor de sociaal-democraten 15. Om met een 

Waalwijkse schoenmaker te spreken: "Eerst moeten we boterhammen hebben, voor-

dat we katholiek zijn" 16. Ook andere klassen bleven er, ofschoon de term "zuil" an-

ders doet vermoeden, niet zelden buiten 17. Zelfs orthodoxe protestanten liepen er 

niet altijd warm voor 18. Een tweede probleem betrof het tijdstip waarop de zuilvor-

ming aanving. Weliswaar deed een vroege datering recht aan de orthodox-protes-

tantse beweging, maar dan bleef de hoofdmoot van de Nederlandse bevolking bui-

ten beschouwing 19. Er wordt beweerd dat het proletariaat in de 19e eeuw te "fut-

loos" was om werkgevers onder druk te zetten 20. De vakbeweging was echter tot 

1872 verboden 21. Vakbonden dankten hun ontstaan aan het proletariaat, dat weer 

het product was van industrialisatie. Er werd wel aangenomen dat de industrialisatie 

aanleiding gaf tot "verzuiling". Het duurde nog tot het begin van de 20e eeuw voor de 

organisatie van het proletariaat zulke vormen aannam dat men van verzuiling kon 

spreken. Eén van de belangrijkste ingrediënten, het NVV, werd in 1906 opgericht. 

 Verzuiling kreeg pas vanaf 1917 enige betekenis 22. De geringe omvang van 

de vakbeweging wees uit dat het gehele proletariaat nog niet werd bereikt. In 1913 

was 41% van het georganiseerde proletariaat bij een confessionele vakorganisatie 

aangesloten; in 1950 bedroeg dit percentage 45%. In cijfers uitgedrukt kwam het 

aantal leden van de confessionele vakbeweging in 1921 neer op 220.000. Het NVV 

had 216.000 leden. In 1930 telden de vakverenigingen zo'n 800.000 leden 23. NVV-

bonden hadden vooral leden waar een zware slag moest worden geleverd. Er was 

sprake van "talloze moeilijk organiseerbare groepen van weinig of niet geschoolden". 

Het kostte het NVV grote moeite om hen voor de vakorganisatie te winnen; dat ging 

de confessionele bonden evenmin goed af. Het ledental van de fabrieksarbeiders-

bond werd rond de Eerste Wereldoorlog in vergelijking met de totale omvang van het 

proletariaat klein geacht 24. Als beheersing van het proletariaat werd beoogd, dan 

beantwoordden de "zuilen" niet aan hun doel. Het wordt tijd de aard ervan te onder-

zoeken. 
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 De historicus Stuurman beschouwde zuilen min of meer als hiërarchisch ge-

structureerde complexen van sociaal-politieke en ideologische apparaten 25. Deze 

opvatting is in zoverre gelukkig dat niet de indruk werd gewekt dat verzuiling het 

werk was van de achterban. Toch moet de achterban, waar deze ook uit bestond, bij 

verzuiling gebaat zijn geweest. Veelzeggend is dat men in de 19e eeuw poogde om 

de onderste klassen zowel te moraliseren als tevreden te stellen. Zo dienden de libe-

rale werkzaamheden van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen in de tweede 

helft van de 19e eeuw een "beschavingsmissie". De eveneens als gevolg van socia-

le nood tot stand gekomen "Inwendige Zending" combineerde prediking met prak-

tische arbeid. Van katholieke zijde werden kloosters gesticht met filantropische 

doeleinden. Opnieuw werden praktische arbeid en moralisme gecombineerd 26. 

 Aangenomen wordt dat ook de "schoolstrijd" de aanzet gaf tot zuilvorming 27. 

Naast verwerving van een forse achterban was ook "disciplinering" doel van de ver-

zuiling. In de literatuur lag de nadruk echter niet op disciplinering, maar op de ideo-

logie. Men zag verzuiling wel als een ideologische driedeling van de bevolking 28. 

Veel auteurs achtten de ideologie zelfs doorslaggevend. In die gedachtewereld pas-

te de opvatting dat humanisme of wetenschap de secularisatie veroorzaakten 29. 

Niet de ideologie gaf bij de verzuilers echter de doorslag, maar een streven naar 

macht en middelen 30. Opmerkelijk is dat reeds de armenzorg met zedelijke verhef-

fing in verband werd gebracht 31. Zolang de armenkas in hervormde handen bleef, 

gold bekering als beste remedie tegen armoede 32. Al nam de overheid een steeds 

groter deel van de zorg op zich, toch werd nog in 1873 opgemerkt: "men moet niet 

tot enige belijdenis gedwongen worden". Bedeling bood de Woerdense kerkenraad 

mogelijkheden voor beheersing: bedeelden moesten vanaf 1847 "zedelijk leven" 33. 

Haar betekenis bleek niet alleen uit het feit dat de armenzorg plaatselijk verzuild 

was, maar ook uit de beslissing van de Tielse Hervormde kerkenraad om in 1847 

een Armenkerk in te stellen ten behoeve van de armen, "wier godsdienstige kennis 

en zedelijke ontwikkeling in een treurige toestand verkeert". Wilde men voor bedeling 

in aanmerking komen, dan was het bijwonen van de vroege diensten verplicht 34. 

De overheidsinmenging nam een reden voor lidmaatschap van de Hervormde Kerk 

weg. Armenzorg was in de eerste helft van de 19e eeuw een machtig instrument 



             H 5 Pacifistische Volksverdediging 119 

voor sociale controle 35. De armenwet van 1912 maakte geen eind aan de voorrang 

en zelfstandigheid van de kerkelijke armenzorg 36. 

 Men onderstreepte de afhankelijkheid van de hervormde armenkas die zich 

plaatselijk in handen van patroons bevond 37. Veelzeggend is dat de CHU, die op dit 

terrein overheidsverantwoordelijkheid droeg, armenzorg nog in 1951 primair als ker-

kelijke taak zag 38. De Afgescheidenen, de latere gereformeerden, waren eveneens 

hevig in de hervormde armenkas geïnteresseerd 39. De bisschoppen zetten zich al 

eerder in voor eigen rooms-katholieke armenzorg 40. In 1879 verschilde de omvang 

van gemeentelijke armenzorg weinig van de kerkelijke, maar in 1888 had de eerste 

de tweede reeds overtroffen 41. De belangstelling voor de armenkas was op maat-

schappelijke factoren terug te voeren. De kas bestendigde de bestaande orde 42. 

De "zuilen" kregen naderhand dezelfde functie als de armenkas, namelijk als be-

heersingsinstrument. Ook hier werden beheersing en verheffing gecombineerd. Inzet 

was het bijzonder onderwijs, waar felle strijd voor werd geleverd. Reeds in de 18e 

eeuw moet de verwachting zijn gewekt dat het onderwijs kerkelijke belangen diende. 

De Nationale Synode van Dordrecht (1618-19) zag in de zwakte van de natie moge-

lijkheden om via het onderwijs bekering na te streven. Uiteenlopende reglementen 

stimuleerden onderwijs in dienst van de gereformeerde religie onder verantwoorde-

lijkheid van de verschillende overheden, die dat in veel gevallen ook op zich namen 

43. Opvallend is echter dat het bijzonder onderwijs, vooral present in de steden, in 

niet-katholieke streken in hoofdzaak een niet-confessioneel karakter droeg 44. Waar 

onderwijs wèl godsdienstig was, ging het vooral om protestantse scholen: protes-

tanten werden vanaf de hervorming individueel met de bijbel bekend gemaakt 45. 

 Evenals bij de armenzorg stond ook bij het bijzonder onderwijs bekerings-

drang voorop. Een in 1860 ten behoeve van dit onderwijs opgerichte "Vereeniging 

voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs" beoogde herkerstening van de natie. Ook 

Abraham Kuyper kan dit motief hebben gedeeld toen deze zich in 1872 tegen een 

verbod van kinderarbeid uitsprak 46. Socialisatie werd dan ook wel gezien als hoofd-

doel van het onderwijs. De combinatie van bekeringsdrang en bijzonder onderwijs is 

niet onbelangrijk aangezien onderwijsverenigingen al geruime tijd vóór 1900 de mo-

tor van de verzuiling waren. Het onderwijs, zelf product van verzuiling, kon deze in 

stand houden en loyaliteit op volgende generaties overdragen 47. Als uitgesproken 
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exponent van de zuil stimuleerde het onderwijs verdere zuilvorming 48. De beke-

ringsdrang bewees dat men een grote aanhang belangrijk achtte. De indruk bestaat 

dat daarbij de verovering van de staat voorop stond. Het confessionele kamp wenste 

een christelijke natie; de bijzondere school kon hiertoe een bijdraqe leveren 49. De 

functie van het onderwijs was voor het godsdienstige kamp tweeledig. Enerzijds 

diende het voor beheersing. Anderzijds diende het, althans in gereformeerde kring, 

voor handhaving van het eigen cultuurgoed; "cultivering van de eigen identiteit-in-

veelvoud" stond voorop 50. Het ging Kuyper om handhaving van het eigen volkska-

rakter zoals dat zich vanaf 1572 ontwikkelde. Dat moest de gehele samenleving ken-

merken 51. Kuyper riep de dolerenden op om de Hervormde Kerk te veroveren, 

waartoe beter onderwijs zou zijn vereist 52. Het heeft er alle schijn van dat hij de 

macht van de hervormde elite wilde ondergraven, die op haar beurt ook weer door 

"possessieve instincten" werd gedreven 53. In de hervormde kerk maakten werkge-

vers en de gegoede middenstand de dienst uit, zodat het rurale proletariaat al vroeg 

van haar vervreemdde 54. Kleine winkeliers, boeren en ambachtslieden voelden zich 

in de steek gelaten door de hogere standen aan wie ze de leiding over kerk en staat 

hadden "toevertrouwd" 55. De Afgescheidenen zagen in de verbinding tussen kerk 

en school aanleiding om in de eerste helft van de 19e eeuw eigen scholen te stich-

ten. Zij vervulden een pioniersfunctie. Aan het eind van de 19e eeuw leek zelfs het 

hele protestants-christelijke volksdeel ten behoeve van eigen scholen te zijn gemo-

biliseerd. Dit kwam ook andere confessionele organisaties, bijvoorbeeld politieke 

partijen, ten goede 56. 

De schoolstrijd, resultaat van de als te neutraal ervaren openbare school en 

financiële achterstelling van het bijzonder onderwijs, betrof verschillende opvattingen 

over de staat. Wat onder staat of natie werd verstaan gaf, nadat de Hervormde Kerk 

haar geprivilegieerde positie had prijsgegeven, aanleiding tot grote verdeeldheid 57. 

Sinds de schoolstrijd kon het confessionele kamp pretenderen het "volk achter de 

kiezers" te vertegenwoordigen. Spil van de 19e eeuwse ontwikkeling was de contro-

verse tussen de "neutrale staat" en de "gelovige" bevolking. Het algemeen kiesrecht 

bracht geen verandering teweeg: geen enkele maatschappelijke groepering verwierf 

absolute politieke macht. Protestanten, katholieken en socialisten trokken zich meer 

dan voorheen terug op eigen terrein om hun positie te verstevigen 58. Kuyper gaf in 
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feite voorrang aan een eigen "zuil”. Vanuit deze vesting wilde hij later de natie vero-

veren 59. Van confessionele zijde was men weinig van de overheid gecharmeerd. 

Dat betekent dat de politieke macht op den duur in handen raakte van tegenstan-

ders van de staat. Ze mochten echter niet langer exclusief een natie van eigen con-

fessie nastreven. De oplossing werd gezocht in een loskoppeling van de publieke en 

particuliere sfeer, zoals deze in de "pacificatie" gestalte kreeg. Daarmee kregen 

"staatsvrije ruimten" vorm, waar levensbeschouwelijke waarden en belangen veilig 

waren. Vanouds gold de Hervormde Kerk als een semi-staatskerk, die voor alles 

diende voor ordehandhaving en vorming van de natie 60. Daarnaast kwam nu een 

calvinistische "natie in een natie" en een "bovennationale, bijna op een staat gelij-

kende RK kerk" 61. 

 Toch werd niet de neiging om de staat te veroveren symptomatisch voor "ver-

zuiling". Na 1915 werden de sterke toegenomen nsubsidiebedragen beslissend voor 

verzuilde instituties 62. Tevens springt in het oog dat bij het streven naar eigen on-

derwijs beheersing in algemene zin werd beoogd. In de 19e eeuw werd het onder-

wijs, waarin traditioneel ook standsverschillen tot uiting kwamen, gezien als middel 

om ieder met zijn maatschappelijke positie te verzoenen. Het diende om de standen-

maatschappij harmonieus te laten functioneren. Er werd opgemerkt dat een stuiver, 

uitgegeven aan lager onderwijs, later een besparing van een gulden op gevangenis-

sen opleverde 63. De Nutsscholen golden als middel bij uitstek om de armen met 

hun lot te verzoenen en burgerlijke waarden op te dringen 64. Scholen werden wel 

getypeerd als "kerkelijk beheersinstrument", gericht tegen sociale onrust 65. Doel 

van het onderwijs was het voortbrengen van waardevolle leden voor de maatschap-

pij (die bij voorkeur van eigen confessie waren) 66. De keerzijde was dat ouders hun 

kroost niet altijd vrijwillig naar de verzuilde scholen stuurden 67. 

 Daarmee is niet gezegd dat alle zuilen eigen onderwijs hadden. In de litera-

tuur golden als zuilen de rooms-katholieke, de protestantse en de socialistische. 

Soms werd daarnaast de wat minder solide liberale genoemd 68. De sociaal-demo-

cratische leiding had vrede met het openbaar onderwijs. Men had men meer baat bij 

sociale wetgeving dan bij eigen onderwijs. Ook zonder scholen werd een eigen ach-

terban mogelijk. Er werd beweerd dat de "rode" zuil uit de pas liep bij andere "zuilen" 

die de achterban wèl met de levensbeschouwing verbonden onderwijs boden 69. 
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Daar is wat tegenin te brengen. Confessionele "zuilen" onderscheidden zich met 

eigen scholen behalve van het liberale, ook van het socialistische kamp. Alleen in 

het rooms-katholieke onderwijs stond de eigen leer centraal. De verbinding tussen 

"zuil" en eigen onderwijs sprak allerminst vanzelf. Het gaat dan ook wat ver om we-

gens het ontbreken van sociaal-democratische scholen het bestaansrecht van een 

"rode" zuil te betwisten 70. Een vergelijking tussen confessionele zuilen en de "ro-

de", halfhartig voltooide kopie, is niet zinvol. Beheersing was ook mogelijk door te 

strijden voor verbeteringen voor de achterban. Naar het schijnt was een neiging naar 

conformisme eveneens onderdeel van het beheersingsstreven van de sociaal-de-

mocratie. Behalve aan politieke verschuivingen kon men hierbij denken aan de 

jeugdbeweging (AJC), de daarmee verbonden cultuur (kampvuren, liederen, unifor-

me kledij), die in dat opzicht overeenkomsten vertoonde met bewegingen van an-

dere gezindten. Men kon ook denken aan de culturele bijdragen in Het Volk, waarin 

sprake was van "opvoedende bescherming". Het kon ook moraliserend van aard 

zijn, waarbij moet worden gedacht aan het bekritiseren van bioscoop, moderne dans 

en muziek 71. Dit conformisme zal deel zijn geweest van een sociaal-democratisch 

streven om als volwaardig segment van de samenleving te worden behandeld en op-

genomen 72. 

 Voor de confessionelen werd het gevecht voor vrijheid van onderwijs een be-

langrijk speerpunt, aangezien de stichting van scholen aan modernisering en de 

"sociale quaestie" (verruiming van de kieswet onder druk van de ellende van het pro-

letariaat) voorafging 73. Opvallend is evenwel dat bij de vorming van eigen organi-

saties eerder bescherming van geloof en kerk inzet was, dan het verschaffen van 

leermiddelen aan de zich emanciperende achterban. Wanneer in katholieke kring al-

leen de eigen achterstelling als probleem gold, was de hele "verzuiling" niet nodig 

geweest. Men had de situatie in een coalitie met de liberalen kunnen verbeteren. De 

schoolstrijd betrof eigen confessioneel onderwijs in reactie op de openbare school 

74. Verzuilde publieke voorzieningen namen vooral toe waar de godsdienst een cru-

ciale rol kon spelen. Hoezeer de zienswijze op het onderwijs ook verschilde, toch 

moet over de noodzaak overeenstemming hebben bestaan tussen achterban en zuil-

elite 75. Terwijl de zuilelite beheersing voorstond, streefde de achterban vrijwaring 

van armoede na. De eerste tekenen van verzuiling dienden zich aan toen voor de 

onderste lagen van de Nederlandse bevolking acute armoede dreigde. Omstreeks 
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1870 leefde een groot deel in nood. De economische malaise noopte jonge katho-

lieken tussen 1861-1911 om priesteropleidingen te volgen 76. Hoewel de confessio-

nele belangstelling voor eigen scholen van oudere datum was, namen ze pas een 

vlucht in de tweede helft van de 19e eeuw. De economische opleving vanaf het eind 

van de jaren 60 van de 19e eeuw had als resultaat dat middengroepen de betekenis 

van goede scholing inzagen. Vooral boeren en kleine burgerij profiteerden daarvan 

tussen 1868 en 1878 77. Het bijzonder onderwijs was namelijk alleen voor kroost 

van de middenklasse toegankelijk 78. Ook delen van het proletariaat zagen tusen 

1850 en 1870 mogelijkheden voor sociale mobiliteit 79. Afgezien van het vooruit-

zicht fabrieken te verlaten waar een ellendige toestand heerste, moet vrijwaring van 

armoede doel zijn geweest. Aan het eind van de 19e eeuw was sprake van zowel 

sociale mobiliteit als van forse deelname aan het onderwijs 80. De economische 

drijfveer achter "verzuiling" was emancipatoir van aard. Toen brede lagen van de be-

volking eenmaal behoefte kregen aan onderwijs, kwamen er scholen van eigen rich-

ting. Tevens werd via het parlement vanaf 1887 de financiering bevochten 81. Het 

bijzonder onderwijs voer wel bij de verzuiling. In 1880 kwam ongeveer 10% van het 

aanbod aan lager onderwijs voor rekening van protestants-christelijke scholen; in 

1980 was dit bijna één derde 82. In 1920 bezocht 43% van de schoolgaande jeugd 

confessionele scholen; dit percentage was in 1950 gestegen tot 71% 83. Voor het 

openbaar onderwijs waren de gevolgen rampzalig 84. 

 Gezien de geringe omvang van de vakbeweging kan verzuiling onmogelijk 

met beheersing van het proletariaat worden vereenzelvigd, al werd dit aanvankelijk 

wel beoogd. Het accent lag op verzuiling in het onderwijs. De elite wilde via het bij-

zonder onderwijs greep krijgen op het in haar ogen onberekenbare volk; voor de 

aanhang hadden de zuilen een emancipatoir doel. Dit verklaart tevens de belang-

stelling voor eigen politieke partijen, vakbeweging en de pers. 

 
 
Verantwoordelijkheidsbesef 
 Steeds was het kweken of behouden van een eigen aanhang doel van de ver-

zuiling. Trekt men de vergelijking door naar Banning, dan valt te constateren dat hij 

bepaalde groeperingen aan zich wist te binden. Zijn antimilitarisme speelde daarbij 
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een rol. Hij bracht persoonlijke accenten aan. Hij wilde de SDAP bezielender ma-

ken. Daarop legden de zuilen in de jaren 20 en 30 niet het accent. Doordat geen 

enkele over een politieke meerderheid beschikte lag de nadruk op strakke organisa-

tie 85. Jaap van Praag liep hierbij uit de pas. Hij wilde de “massa” leiden. Hij bepleit-

te in 1935 dat een zelfverzekerde JVA de "massa" zou aanspreken. Bij het innemen 

van een standpunt over een boycot van Italië kwam hij evenwel in de problemen. 

Onder leiding van Mussolini begon dat land in oktober 1935 een oorlog tegen 

Abessinië. Toen Abessinië werd binnengevallen was een effectieve boycot onmoge-

lijk 86. Italië en Duitsland belemmerden de internationale solidariteit die Jaap van 

Praag gestalte leek te willen helpen geven. In werkelijkheid achtte Banning een 

gewelddadig conflict bezwaarlijk. Het probleem bestond eruit dat economische 

sancties militaire consequenties hadden 87. Ook Jaap van Praag had in Het Funda-

ment bezwaren tegen sancties. Sancties tegen Italië bemoeilijkten steun aan 

Italiaanse antifascisten zonder dat de Italiaanse opmars in Abessinië werd gestopt. 

Hij stond ambivalent tegenover sancties. Waarschijnlijk had hij ze het liefst van de 

hand gewezen. Zelf verklaarde hij rekening te willen houden met de gevoelens van 

het proletariaat over de inval in Abessinië 88. Een tweeslachtig standpunt was het 

gevolg: "economische sancties, goed. Maar dan moet één ding duidelijk zijn: op het 

moment dat "economische sancties" betekenen het zenden van vloten, het mobili-

seren van legers, het ontketenen van de oorlogspsychose, dan zeggen we: stop!" 89 

Jaap van Praag erkende dat de JVA zich op een hellend vlak begaf. Dat leek zwak 

uitgedrukt. Sancties die niet werden afgedwongen konden niet effectief zijn. Het 

standpunt dat met dat van Banning overeenstemde was wat wereldvreemd. 

 Misschien nam Van Praag, dankzij deze overeenstemming, inmiddels in de 

JVA een belangrijke plaats in. Zijn antwoord aan bestuurslid Mispelblom Beyer deed 

dit vermoeden. Hij betreurde dat ze haar artikel plaatste zonder overleg met "ons. Nu 

moet het wel schijnen alsof er binnenskamers ernstige tegenstellingen bestaan" 90. 

Van Praag wilde interne verdeeldheid voorkomen; Banning wenste eenheid. Jaap 

van Praag vroeg zich zelfs al af hoe de JVA geleid moest worden. Het geven van 

leiding moest in zijn ogen geen monoloog, maar een dialoog zijn. Een enquête onder 

leiders van de vredesbeweging lag in deze lijn. De oude vraag of het accent moest 

liggen op geweldloosheid of op oorlogsbestrijding werd niet uit de weg gegaan. 

Banning was zowel tegen geweld als tegen de oorlog. De uitkomst van de enquête 
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stemde met dit standpunt overeen. Er werd benadrukt dat voorkoming van oorlog 

meer samenwerking vergde. Het doel was om de gehele vredesbeweging op één lijn 

te krijgen. Banning liet in februari 1932 doorschemeren een "sterke en doelmatige 

organisatie" in de jeugdbeweging toe te juichen 91. Dat werd echter niet vermeld. 

 Men kan zich verbazen over deze geheimzinnigheid. Daarbij springt in het 

oog dat de beweging zich liet leiden door idealisme. Idealisme was echter nogal 

eens strijdig met harde en onweerbarstige omstandigheden. Dit was in 1934 het ge-

val. De Ligt ontwikkelde toen het zogenaamde "Plan De Ligt", een antimilitaristisch 

programma van boycotacties. De Ligt ging ervan uit dat een oorlog onvermijdelijk 

was. De JVA wilde deze juist voorkomen. Ze beriep zich daarbij op verantwoor-

delijkheid en gezindheid. Nog steeds wilde men met ethische motieven geweld ver-

mijden. De Ligt, die gezindheid eveneens belangrijk achtte, meende echter dat een 

oorlog ook van omstandigheden afhing 92. De vredesbeweging had daarvoor geen 

oog. Alleen het standpunt van Banning telde. Dit nam niet weg dat de JVA opleefde 

en ambitieuzer werd. Volgens Banning verwezen de JVA-beginselen van vrede en 

gerechtigheid naar een "toekomsttaak" 93. Aangezien Banning een "sterke en doel-

matige organisatie" in de jeugdbeweging wenste, kwamen er ronde tafelconferen-

ties. Men nam er kennis van elkaars standpunten en er werd ingegaan op inhoude-

lijke kanten van vredesstrijd 94. In april vond de derde conferentie plaats, waar 

besloten werd dat alle organisaties de jeugd centraal zouden stellen. Het vermoeden 

bestaat dat de verbinding met Banning ook op andere terreinen doorwerkte. Ze kan 

het geringe ledenverlies bij de antimilitaristische jeugdbeweging in de jaren 30 ver-

klaren 95. Daarbij verlegde men de aandacht naar het concrete antimilitarisme, 

waarbij men uiteraard, zonder dat het beroep op gezindheid en verantwoordelijkheid 

daar overigens onder leed, tot socialisme neigde. Ook studie en voorlichting werden 

belangrijk. Dat moest blijkens de uitkomsten van de enquête centraal staan96. 

 Voorlopig stond bij Jaap echter Martje in het middelpunt. Ze traden op 14 mei 

1936 in het huwelijk. De plechtigheid werd voltrokken in het gemeentehuis van de 

Watergraafsmeer. Naar verluidt vonden ze trouwen onzin. In hun ogen was het 

huwelijk weinig anders dan een papiertje halen, een formaliteit. Doorslaggevend was 

dat ze moeilijkheden vreesden voor de kinderen, want die wilden ze. De plechtigheid 

was uiterst sober. Wandelend begaf het jonge stel zich met familie naar het ge-

meentehuis en daarna vertrokken beiden met een tent op de fiets richting Bakkum 
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97. Als ze op de Rijnstraat kwamen eten gaf Van Praag senior de jonggehuwden 

geld voor een bezoek aan bioscoop De Uitkijk. Ze woonden er schuin tegenover. Ze 

hadden zich gevestigd op de Prinsengracht, boven Contact en de woning van Blom, 

op een zolderkamer zonder toilet en stromend water, maar met uitzicht op het Rijks-

museum. Water zat in een tankje, dat regelmatig werd bijgevuld. Mevrouw van 

Praag kookte op een primus, want ook de keuken was beneden. Nadat ze inviel als 

kwekelinge kwam ze, na een cursus steno en typen, op kantoor bij uitgeverij 

Contact. Daarnaast werkte ze halve dagen bij Ali en Chris Blom, waar ze maande-

lijks ƒ30,- verdiende. Vermeerderd met inkomsten van haar man op de Centrale Ar-

beiders Kaderschool van zo'n ƒ500,- per jaar bleef er net genoeg over om van te le-

ven. 

De school was een instelling voor sociaal-democraten die een leidende rol 

konden vervullen. Jaap van Praag werd leraar geschiedenis en Nederlands aan de-

ze school. De school was aangesloten bij het Instituut voor Arbeiders Ontwikkeling 

(IAO) en in de jaren 30 op het Troelstraoord te Beekbergen van start gegaan. De 

leerlingen werden voorgedragen door het SDAP-hoofdbestuur of een bij het NVV 

aangesloten vakbond. De toekomstige sociaal-democratische bestuurders volgden 

een vierjarige opleiding in de vakken economie, recht, geschiedenis en boekhouden. 

In scholing en vorming stond de cultuur centraal. Het NVV verlegde in het rapport 

"Arbeidersontwikkeling", verschenen in 1922, het accent van politiek naar cultuur. 

Sociaal-democratisch ontwikkelingswerk wekte sociaal-democraten op tot een nieuw 

gemeenschapsleven, tot een "nieuwe sociale cultuur" 98. De opleiding bestond 

hoofdzakelijk uit schriftelijke lessen, aan het eind van het jaar aangevuld met klassi-

kaal onderwijs. Dan verbleven de cursisten ruim een maand op het Troelstraoord, 

waar ze zo'n zes uur per dag les kregen 99. Aan het eind van de opleiding bleef 

Jaap van Praag vijf weken op het Troelstraoord en thuis deed hij correcties. Het 

secretariaat van Fundament werd aan Martje overgelaten, die in brieven werd geïn-

strueerd. Hij schreef: "Je bent maar weer opgescheept met dat Fundament" 100. 

 Ineens werd de harmonie van het jonge stel ruw verstoord. Tien dagen na zijn 

huwelijk woonde Van Praag een bijeenkomst van de JVA-scholingskern bij, waar 

plannen voor ledenwerving werden besproken. Gezien de SVA-bereidheid om de 

cultuur te verdedigen lag voor de hand dat ook de JVA in deze richting een alterna-

tief zocht voor het militarisme. Daarin zag Mispelblom Beyer aanleiding om opnieuw 
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de knuppel in het hoenderhok te werpen. Met zeven medestanders toonde ze zich in 

Vredesstrijd verbaasd over de plotselinge aandacht voor de jeugd. Was de JVA, die 

toch een "organisatie van jongeren" was, haar taak aan het verwaarlozen? De kritiek 

richtte zich vooral tegen Stuiveling die, sinds hij in 1935 voorzitter werd, niet bij allen 

geliefd was. Met name zijn activiteiten met schrijvers en kunstenaars werden bekriti-

seerd, hoewel Banning daarover juist verheugd was 101. De jeugd werd te weinig bij 

de vredesstrijd betrokken. "JVA-leden zijn nog te goed om als vulling te worden ge-

bruikt" meenden ze 102. Het conflict met Mispelblom Beyer was echter nog niet eens 

opgelost, of het volgende diende zich al aan. 

 Duitsland bezette het Rijnland in maart 1936. De versterking van de Duitse 

westgrens (Siegfriedlinie) verzwakte de Franse positie enorm. De anti-revolutionaire 

minister-president Colijn verzocht zijn luisteraars naar aanleiding van de gebeurtenis 

"om, wanneer zij straks hunne legersteden opzoeken, even rustig te gaan slapen als 

zij ook andere nachten doen". Er was "geen enkele reden om ongerust te zijn" 103. 

De JVA liet zich echter niet in slaap sussen. Ze stelde een manifest samen in de 

geest van Mobilisatie voor de Vrede. Blom maakte er namens Mobilisatie voor de 

Vrede de JVA hevige verwijten over; het opstellen van manifesten was het werk-

terrein van deze organisatie. Een ereraad bracht over de kwestie in juni verslag uit. 

De JVA werd in het gelijk gesteld 104. Volgens de raad had Mobilisatie voor de Vre-

de niet het alleenrecht om verklaringen uit te geven. Er was evenmin sprake van 

boze opzet zoals werd gesuggereerd 105. Nu rees er binnen het JVA-bestuur op-

nieuw een conflict met Mispelblom Beyer. Ze stelde haar bestuursfunctie beschik-

baar, maar weigerde op te stappen als redactielid van Vredesstrijd. Het bestuur 

schorste haar. Hein Vrind, een advocaat die binnen de vredesbeweging zijn sporen 

verdiende, nam het redactionele werk waar. Samen met Philip van Praag, waarmee 

hij bevriend was, had hij propaganda-avonden van de NBAS voor middelbare 

scholieren verzorgd. Ze hielden lezingen over geheelonthouding en vegetarisme. In 

de NBAS was Vrind antimilitarist geworden. Als dienstweigeraar zat hij drie maanden 

in Veenhuizen vast 106. Hij werd in juli 1936 redacteur van Vredesstrijd 107. 

Mispelblom Beyer liet zich echter niet zomaar terzijde schuiven. Het JVA-bestuur 

riep een vertrouwenscommissie in het leven. In deze commissie, geïnstalleerd op de 

buitengewone vergadering van augustus 1936, zat ook Van Praag. In afwachting 

van het rapport van de ereraad had het JVA-bestuur de vertrouwenskwestie gesteld. 
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Hoewel de vuurproef met glans was doorstaan, werd tot aftreden besloten. Op deze 

vergadering werd een nieuw bestuur gevormd met Brandt Corstius, inmiddels aan-

gesteld aan het Gemeentelijk Lyceum te Eindhoven, als voorzitter. Ook Vrind trad 

toe tot het bestuur 108. 

 Tijdens de vergadering was het strijdpunt antimilitarisme of antifascisme. Eer-

der was fel gestreden over het bereiken van de jeugd en de wijze waarop medede-

lingen naar buiten werden gebracht. De verwarring en onenigheid beloofden weinig 

goeds voor de strijd tegen de oorlog. 

 
 
"Pacifistische Volksverdediging" 

 Op de algemene vergadering van januari 1937 werd het conflict met 

Mispelblom Beyer vreedzaam opgelost. Een grote meerderheid stemde in met het 

rapport van de vertrouwenscommissie, waarin de schorsing werd afgekeurd. Van 

Praag herinnerde zich dat beide partijen gedeeltelijk gelijk kregen 109. Van Praag 

hield een inleiding, getiteld "Zijn wij tegen elke oorlog?" Daarin wees hij het stand-

punt van de auteur Eduard de Nève af, die eerder ontraadde om in geval van oorlog 

de wapens op te nemen. Tijdens het eerste door Stuiveling georganiseerde kunste-

naarscongres verklaarde hij zich wegens de fascistische dreiging bereid "ter verde-

diging der vrije gedachte, der vrijheid van werken, en van het heil der democratie 

nogmaals de wapenen op te nemen" 110. Banning meende dat de democratie ge-

vaar liep 111. Jaap van Praag trok deze consequentie niet. Aanvaarding van oorlog 

kwam volgens hem neer op acceptatie van militarisme. Dat was onverenigbaar met 

het socialisme. Socialisten waren echter in toenemende mate bereid tot gewapende 

strijd. Er werd in Spanje strijd geleverd. Generaal Franco wierp zich op als verdedi-

ger van katholieke waarden. Hij poogde de wettig gekozen Volksfrontregering omver 

te werpen. In oktober 1935 werd Madrid belegerd. Socialisten hadden volgens Van 

Praag weinig baat bij gewapende strijd. Banning achtte beide onverenigbaar. 

Banning meende bovendien dat er een strijd woedde tussen democratieën en dicta-

turen 112. Volgens Van Praag verkozen democratieën als het er op aankwam het 

fascisme boven het socialisme. 

 Banning achtte het vanuit "cultuuroogpunt" noodzakelijk dat de "massabewe-

gingen" geestelijk werden geleid 113. Van Praag wilde de cultuur op geweldloze wij-
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ze verdedigen. Zolang we hier geen fascisme hebben is antimilitaristische strijd nog 

mogelijk, meende hij. Toepassing van geweld leidde tot een andere vrijheid dan 

beoogd werd. De vredesbeweging moest een eigen theorie bezitten en eigen mid-

delen. Hij verwachtte veel van "pacifistische volksverdediging", een geweldloze stra-

tegie. De term was van Vrind afkomstig 114. Dat de keuze viel op "Pacifistische 

Volksverdediging", betekende allerminst dat de discussie over deze naam gesloten 

was. Er werd nog lang over gediscussieerd. De naam "volksafweer" werd eveneens 

overwogen 115. Ook de zomerconferentie van 1937 was aan de pacifistische volks-

verdediging gewijd. Daar sprak Van Praag in dezelfde trant over "Volksafweer als 

politiek probleem". Het idee van de pacifistische volksverdediging zou zijn ontstaan 

uit weerstanden die het militarisme opriep. Belangrijker echter was dat Banning de 

"oorlogshaarden" wenste weg te nemen. Het kwam aan op doelstellingen die uit-

komst boden 116. Banning sprak tevens van "gevaarlijke massasuggesties" 117. 

Van Praag legde uit dat suggesties ook de geweldloosheid konden bevorderen. De 

pacifistische volksverdediging moest, doordat leuzen maatschappelijk werden ver-

werkelijkt, op haar beurt de werkelijkheid beïnvloeden. In samenhang met maat-

schappelijke strijd en misschien in gewijzigde vorm konden "ware" leuzen worden 

geaccepteerd: "Maatschappelijke verschijnselen roepen een leus te voorschijn, die 

op zijn beurt de werkelijkheid beïnvloedt. Daarvan echter ondergaat de leus weer de 

gevolgen" 118. De visie sloot aan op het idee van "permeation", doordringing, van de 

Fabians 119. Ook Banning achtte "wederzijdse doordringing" geboden 120. Hoe 

flexibel de tactiek ook was, daarmee was de vereiste "gezindheid" nog niet bereikt. 

Van Praag zocht de oplossing in "strijdende rijpen, rijpende strijden" 121. Pacifis-

tische volksverdediging zou bijdragen aan de verwerkelijking van "de nieuwe mens" 

en de werkelijke "menselijkheid", gebaseerd op Schweitzers uitgangspunt van eer-

biediging van het leven 122. Blijkens de bespreking van Jannie Eriks sprak Van 

Praag sinds januari 1933 nog nooit met zoveel overtuiging, perspectief en zekerheid 

123. Toch werd de strategie niet voetstoots aangenomen. Twaalf JVA-leden stelden 

na de inleiding kritische vragen 124. 

 Tot zijn overtuigingskracht kunnen bepaalde professoren hebben bijgedragen, 

waarbij Van Praag college liep voor hij, op 7 juli 1937, cum laude afstudeerde met de 

onderwijsbevoegdheden geschiedenis en Nederlands. Esther herinnerde zich dat 
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professor Nico Donkersloot, vanaf 1936 hoogleraar in de Nederlandse literatuurge-

schiedenis bij wie Van Praag enkele maanden college liep, bij de buluitreiking met 

een collega overhoop lag 125. Zijn studie bracht hem in contact met docenten die in 

de jaren dertig van zich deden spreken, zoals professor Philip Abraham Kohnstamm, 

bijzonder hoogleraar in de pedagogiek. Naar verluidt haalde Van Praag bij hem zijn 

pedagogische bevoegdheid. Hij onderscheidde zich bovendien door het bijwonen 

van colleges die niets met zijn studie te maken hadden. Zo maakte Van Praag ken-

nis met de letterkundige en filosoof Pos, vanaf 1932 hoogleraar in de wijsbegeerte 

aan de Universiteit van Amsterdam. Dat Van Praag college liep bij Pos werd reeds 

gememoreerd. De redeneertrant in Van Praags weerwoord aan Mispelblom Beyer 

maakt duidelijk dat de studie vruchten droeg 126. In het cursusjaar 1935-'36 

woonden 32 studenten, waaronder Van Praag, het college "Nieuwere Franse wijsbe-

geerte" van Pos bij. Van Praag liep volgens eigen zeggen zo'n drie jaar colleges bij 

Pos. Hij zou met hem persoonlijk bevriend zijn geraakt 127. Al kwam Van Praag niet 

voor in diens adresboekje van 1943, toch is een uiteenzetting over zijn filosofie 

gerechtvaardigd. 

Pos bouwde tegenover zijn gehoor een redenering op, herzag een eerdere 

gedachtegang, sloeg een nieuwe weg in en haalde er andere zaken bij om tot een 

oordeel te komen. De benadering van Pos was in de eerste plaats ethisch. De ethiek 

diende zich volgens Pos met verantwoordelijkheidsbesef bezig te houden. Men kon 

zich niet aan karakter of omstandigheden onttrekken. Evenmin kon men verant-

woordelijkheden ontlopen. Pos  zag in de periode 1936-1940 een "innerlijk verband" 

tussen wetenschapsbeoefening en maatschappelijke en politieke stellingname. We-

tenschappers moesten maatschappelijk geëngageerd zijn 128. Men handelde niet 

vanuit vrijheid maar realiseerde deze zelfs, ondersteund door verantwoordelijk-

heidsbesef. In de meeste gevallen bedoelde Pos een abstracte, theoretische vrij-

heid. Pos meende dat zij geen schijn was maar, hoewel onbewust, door miljoenen 

werd nagestreefd 129. Bij zulke idealistische uiteenzettingen bediende Pos zich vaak 

van de dialectiek van Hegel 130. Hegel was, zoals gezegd, evenals Kant, wiens leer-

ling hij was, grondlegger van het idealisme. In zijn ogen was de werkelijkheid in 

voortdurende verandering en beweging van de ene verschijningsvorm naar de 

andere. Hegel was echter niet zijn enige inspiratiebron. 
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In de jaren waarin Van Praag zijn colleges volgde was Pos  evenzeer geboeid 

door Kant. Pos hing de interpretatie door de Marburgse filosoof Ernst Cassirer van 

Kant aan 131. Zonder alle opvattingen van Kant te onderschrijven meenden beiden 

dat zijn methode nog steeds navolging verdiende. Het idealisme van Pos was ook in 

sterke mate door de grondlegger van de fenomenologie, Edmund Husserl, beïn-

vloed. Pos introduceerde als één van de eersten de Husserliaanse filosofie in Neder-

land 132. De basis van het denken van Husserl vormde de "fenomenologische 

reductie". Alles wat door middel van bewustzijn kon worden vernomen –aan-

schouwelijk ervarend, voorstellend, denkend, waarderend- noemde Husserl "feno-

meen". De wetenschap van dit bewustzijn heette daarom "fenomenologie" 133. Het 

ging de fenomenologie om een wetenschappelijker fundering van de filosofie. De fe-

nomenologie kwam omstreeks de eeuwwisseling op als één van de vele neo-

kantiaanse stromingen die Duitsland rijk was 134. Naar verluidt zocht de filosofie te-

gen de achtergrond van wetenschappelijke vooruitgang steun bij Kant bij het zoeken 

naar de betekenis van het wetenschappelijke denken 135. Husserl streefde naar een 

radicale en strenge fundering van wetenschappelijke en wijsgerige kennis. De feno-

menologie diende om grondslagen van wetenschappelijke en wijsgerige kennis door-

zichtiger te maken. Belangrijk is dat Pos de fenomenologie een "kennismethode" 

achtte, die "zelfs humanistisch" was, en "dienstbaar is geweest aan humanistische 

werken" 136. De fenomenologie had het humanisme met Kant gemeen. Men vond 

bij Kant "een uitgesproken humanisme" 137. 

 Al sprak Pos naderhand van een "sedert de wereldoorlog toegenomen be-

wustheid inzake de verwerpelijkheid van oorlog", toch zou de sympathie van Van 

Praag voor de filosoof niet op geestverwantschap berusten 138. Hij voelde zich we-

gens de kwaliteit van de betogen tot Pos aangetrokken. Deze zou nieuwe onder-

werpen bondig en helder aan de orde hebben gesteld. Van Praag ging zelfs zover 

hem meeslepend te vinden door zijn zuiverheid en de puntigheid van zijn formule-

ringen. Hij maakte de filosofie op inspirerende wijze inzichtelijk. Naar verluidt wist hij 

grote beoefenaren van deze wetenschap tot leven te wekken 139. Van Praag praatte 

met zijn vrouw honderduit over Pos. "Hij maakt de filosofie zo helder als glas" 

meende hij. Van Praag legde haar uit wat hij die dag had opgestoken, waarna zij het 

ook begreep 140. Mevrouw van Praag was praktischer ingesteld dan haar man, voor 
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wie de idealistische filosofie sterk leefde. Hoezeer de filosofie Van Praag ook aan-

sprak, toch kwam het onvermijdelijk tot afstuderen. Hij behaalde zijn doctoraalexa-

men een dag voor het huwelijk van Esther en Hein Vrind. De laatste was in april naar 

Almelo verhuisd. Esther herinnerde zich dat ze Hein van het station haalde en dat 

beiden naar de Rijnstraat gingen, waar de hele familie sketches instudeerde voor 

hun huwelijk 141. Opnieuw besteedde Van Praag geen aandacht aan een belangrij-

ke gebeurtenis. Het huwelijk tussen Hein en Esther werd daarentegen uitbundig ge-

vierd. Van Praag maakte een sketch, die als volgt begon: "Verdedig je voorzichtig, 

maar doet elkaar geen zeer. Het gaat nu pacifistisch en heet nu volksafweer" 142. 

 De eendracht die de tekst suggereerde was niet steeds gegarandeerd. Sinds 

de goedkeuring van het rapport van de vertrouwenscommissie heerste tweedracht in 

het pacifistische kamp. Twee JVA-bestuurders stapten op en Van Praag werd in ja-

nuari 1938 tot tweede voorzitter benoemd. Van Praag gaf de voorkeur aan leiding 

die onbewuste verlangens verwoordde. Dat betekende "het heel verborgene onder 

woorden brengen dat groeit en kiemt". Deze leider stond "eenzaam op de toppen der 

bergen" 143. Het stoorde Banning dat auteurs het "besef van de leidersroeping" ver-

loren. Zij moesten de verre visioenen van de "massa" tot "de krachten der toekomst" 

maken 144. Toen Van Praag zijn visie op het leiderschap openbaarde kan hij behal-

ve aan Banning ook aan de affaire rond het intellectuelenmanifest hebben gedacht. 

Dat initiatief was in isolement genomen. Even geïsoleerd was de JVA nu op zoek 

naar het "verborgene". Misschien om protesten van de eigen achterban deze maal te 

voorkomen, werd in 1938 de achtergrond van JVA-leden onderzocht. Blijkens het 

onderzoek behoorde meer dan de helft van de leden tot de actieve kern; 45% was 

humanistisch georiënteerd, 45% socialistisch en 10% had een godsdienstige achter-

grond 145. De samenstelling van de JVA wijst op de bij Banning geliefde samenwer-

king tussen verschillende levensbeschouwelijke groeperingen. Zag deze geen "toe-

komsttaak" voor de JVA? Misschien bood Banning het antimilitarisme eindelijk per-

spectieven.
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Christelijk Historische Unie 1908-1980 I, 241 en 265 en deel II, 288; Blom, Onderzoek, 10 en 
Stuurman, Verzuiling, 58). 
12Blom merkt op dat de term "verzuiling" betrekking zou moeten hebben op het proces van zuilvor-
ming. Verzuiling en zuilvorming konden dan als synoniemen worden gebruikt. Ook als verzuiling als 
een beheersingsmechanisme wordt opgevat, kan een dergelijk onderscheid relevant zijn. Voor het 
bestaan van zuilen wilde Blom de term "verzuildheid" reserveren. Als zuilen het resultaat waren van 
inspanningen van de elite om bevolkingsgroepen te beheersen, zal ze ook na de totstandkoming 
steeds nieuwe wegen hebben gezocht. Zo bezien verliest het onderscheid van Blom alle zin, omdat 
niet alleen het ontstaan, maar ook het voortbestaan van de zuilen tot beheersingsinspanningen her-
leidbaar zijn (J.C.H. Blom, Onderzoek naar verzuiling in Nederland. In: Blom en Misset, "Broeders", 
17). 
13Het aantal verenigingen bereikte in 1916 een hoogtepunt (Pennings, Verzuiling, 33 e.v.). Er deed 
zich een wonderlijk verschijnsel voor. De clerus legde zich plaatselijk toe op het oprichten van eigen 
organisaties (Stokvis, Katholieke emancipatie, 40, 64, Leenders, De kapelaan, 201, 232; Van 
Amsterdam, "Ook hier", 253 en 274). De organisaties groeiden echter sneller dan de achterban. Het 
betrof geen zuilvorming in de zuivere betekenis van het woord (Pennings, Verzuiling, 131 vgl. Stokvis, 
Katholieke emancipatie, 41; Leenders, De kapelaan, 236 en Van Amsterdam, "Ook hier", 274). 
Plaatselijk kwamen er al vanaf 1870 en 1900 "zuilen" tot stand, maar ook na 1920 (Van der Laarse, 
"Verzwolgen", 111; J.J. van der Horst, "Daar komt den huichelaar". In: Blom en Misset, "Broeders", 
182; Stokvis, Katholieke emancipatie, 63; Galesloot, Partijformaties, 110; Van Amsterdam, "Ook hier", 
265; Stuurman, Verzuiling, 60 en 312 en De Kok, Kerken en godsdienst, 146). 
14In veel gevallen was het confessionele proletariaat in eerste instantie bij atheïstisch-neutrale of so-
ciaal-liberale organisaties aangesloten. Zo stond men in Woerden volstrekt onverschillig tegenover de 
godsdienst. Later sloeg deze houding om in onkerkelijkheid (Van der Laarse, Bevoogding, 243 en 365 
en Bax, Modernization, 94). Het proletariaat was moeilijk te organiseren of afkerig van verzuilde orga-
nisaties (Stokvis, Katholieke emancipatie, 61 en 64 en Leenders, De kapelaan, 239-240). Onder druk 
van geloofsafval, ontkerkelijking en socialisme werd van confessionele zijde gepoogd het geloofsle-
ven tot bloei te brengen. Nadat het proletariaat, vaak naar katholiek voorbeeld, eenmaal confessio-
neel was georganiseerd, bleef de omvang van de organisaties vrijwel constant. In Tiel werd in 1903 
geconstateerd: "De Protestantse arbeiders staan absoluut niet onder invloed van de kerk"; de 
Hoornse rooms-katholieke Volksbond had op de arbeiders "totaal geen invloed" (Leenders, De kape-
laan, 209). In Woerden en Den Haag bleef het proletariaat, ondanks kerkelijke initiatieven, "apathisch" 
(J. van Miert, Wars van clubgeest en partijzucht, 140 en 149; Van der Laarse, Bevoogding, 345 en 
354 en Stokvis, Katholieke emancipatie, 56). 
15Sociaal-democraten verschilden weinig van bijvoorbeeld rooms-katholieken. Toen de samen-
werking tussen beiden onder druk stond, moest worden voorkomen dat de sociaal-democraten 
werden verketterd. Dat zou op onbegrip stuiten: "De rooms-katholieke arbeiders zullen dit niet 
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begrijpen en er door in de war raken". Zij gingen uit van mensen (Harmsen, Perry en Van Gelder, 
Mensenwerk, 82). Het ging ook de sociaal-democraten in veel gevallen om de mens (Ibid., 51). 
16Geciteerd in: Harmsen, Perry en Van Gelder, 72. 
17Stuurman vatte zuilen op als noodzakelijk alle sociale klassen omvattende eenheden. Hoewel hij 
verzuiling allereerst zag als een geheel van strategieën, gericht op "integratie" van sociaal-heterogene 
bevolkingsgroepen, was het ondernemers-, handels- en geldkapitaal amper verzuild (Stuurman, Ver-
zuiling, 101 en 296). De rooms-katholieke werkgevers konden "vrijelijk hun gang gaan" (Harmsen, 
Perry en Van Gelder, Mensenwerk, 90). Klassen buiten het proletariaat werden nauwelijks in toom 
gehouden. Het diocees bemoeide zich verregaand met werkliedenorganisaties, maar men liet de 
middenstand ongemoeid. Een enkele, voor de zuil onmisbare, vereniging kon zich zelfs verzelfstan-
digen (Leenders, De kapelaan, 235 en 240-241). 
18Wolffram en Van der Laarse constateerden dat veel orthodox-protestanten niet van verzuiling 
gediend waren. Zo stuurden hun kinderen naar de openbare school; bovendien bezondigden ze zich 
aan herbergbezoek en dronkenschap en overtraden ze het gebod van de zondagsheiliging. Elders 
werden kinderen niet gedoopt, het kermisverbod overtreden of week men anderszins af van de wens 
van de zuilelite (Bevaart, "zag ieder onzer", 154 e.v., 159 en 160 en D.J. Wolffram, Bezwaarden en 
verlichten). Voor zover men zich toch bij bevindelijke geloofsgemeenschappen aansloot, wenste men 
zelf te leven binnen een vastgesteld patroon van normen en waarden (Bevaart, "zag ieder onzer", 156 
en 161). 
19Het moge zo zijn dat de bescheiden protestants-christelijke zuil in 1870 tot volle bloei kwam, maar 
daar staat tegenover dat deze vanaf 1910 werd overtroffen door het veel omvangrijker rooms-
katholieke volksdeel, dat pas vanaf 1900 verzuilde (P. Pennings, Verzuiling en ontzuiling: de lokale 
verschillen, 97-98). 
20Rasker, De Nederlands Hervormde Kerk, 203. 
21Bax, Modernization, 94. 
22Pennings, Verzuiling, 154 en 159. Plaatselijk leden vakverenigingen een uitermate wisselvallig 
bestaan (Stokvis, Katholieke emancipatie, 60, 63 en Bevaart, "Zag ieder onzer", 158 en 161). De 
"positieve correlatie" met de eigen achterban won bij CNV en NVV aan betekenis (Stuurman, Verzuil-
ing, 180). Deze binding zou tussen RKV-leden en de rooms-katholieke achterban al sterk zijn. Toch 
zocht een deel van het rooms-katholieke proletariaat, alvorens zich in katholiek verband te organise-
ren, eerst aansluiting bij interconfessionele bonden. Bovendien schuwde het godsdienstig proletariaat 
in 1903 stakingen niet, hoewel Kuyper c.s. daar bepaald geen voorstanders van waren (Pennings, 
Verzuiling, 115; Bax, Modernization, 95 en Stuurman, Verzuiling, 76 e.v., 84, 103, 159 e.v., 171 en 
179 e.v. en Harmsen, Perry en Van Gelder, Mensenwerk, 62-63 en 70-71). De confessionele bonden 
wonnen vanaf 1909 aan betekenis en wogen pas in 1921 op tegen het NVV. Volgens Stuurman vond 
in de jaren 1910-1920 consolidatie van de bonden plaats (Stuurman, Verzuiling, 153-154). 
23W.A. Bonger, Problemen der democratie, 32. 
24In de mijnstreek wilde deze klasse weinig weten van de R.K. Volksbond, zodat ook daar het aantal 
ongeorganiseerden groot zal zijn geweest (Harmsen, Perry en Van Gelder, Mensenwerk, 73-76, 88 
en 98). 
25Zuilen omvatten volgens Stuurman meerdere levenssferen, bedienden zich van een integrerende 
ideologie en bezaten ook een politieke component. 
26Stuurman, Verzuiling, 209 e.v. 
27Er werd wel aangenomen dat zuilvorming rond de schoolstrijd een aanvang nam. "Modernisering" 
gold echter als voornaamste aanleiding (Bax, Modernization, 2, 11 en 89 en J.A. de Kok, Kerken en 
godsdienst. In: Algemene Geschiedenis der Nederlanden XIII, 146 en 155). Van Miert vermeldde de 
schoolstrijd niet als oorzaak (Van Miert, Wars van clubgeest, 211). De schoolstrijd bereikte een climax 
in 1878, toen in Nederland sprake was van mechanisatie en industrialisatie. De industrialisatie kwam 
pas in de jaren 90 van de 19e eeuw enigszins op gang (Stuurman, Verzuiling, 150 en 166). Er werd 
beweerd dat culturele en levensbeschouwelijke verschillen tussen 1850 en 1920 scherpe, verzuilde 
accenten kregen (Van Miert, Wars van clubgeest, 208). Factoren als industrialisatie, economische 
veranderingen, gewijzigde standsverhoudingen, de wijze waarop nationale ideeën en de lokale prak-
tijk verbonden raakten en de invloed van de nationale overheid speelden volgens Van Miert daarente-
gen wèl een rol. Deze wonnen vooral na 1890 aan betekenis (Ibid., 211). 
28Volgens Bax kwamen, in reactie op de sociale ellende van het proletariaat, drie ideologieën op, die 
de hoop vestigden op een betere toekomst (Bax, Modernization, 93). 
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29De Kok achtte vrijzinnige randgroeperingen voor secularisatie verantwoordelijk. Dit argument 
stemde in hoofdzaken overeen met dat van Van Overzee. Volgens Van Overzee was het humanisme 
verantwoordelijk voor secularisatie. Dit is onwaarschijnlijk aangezien deze leer de ideologie van de 
heersende klasse was. De auteur vereenvoudigde echter de weerlegging van zijn stelling, doordat hij 
de exacte wetenschappen verantwoordelijk achtte voor de vernietiging van het bijbelse wereldbeeld. 
Ook Noordenbos meende dat het proletariaat niet alleen de geschriften van Darwin las, maar zijn 
ontdekkingen tevens onverenigbaar achtte met de bijbelse leer. Op grond daarvan keerde deze, blijk-
baar zeer ontwikkelde klasse, de kerk de rug toe. Hoewel het atheïsme vooral door socialisten werd 
aangehangen meende Noordenbos dat het proletariaat, pas nadat het zich van het geloof afkeerde, 
het socialisme ontdekte. Omgekeerd was de groeiende "invloed" van het atheïsme echter weer ge-
volg van het socialisme (Van Overzee, Het humanisme, 144 en Noordenbos en Spigt, Atheïsme, 36 
e.v. en 108, 110, 121 en 126-127). Zwierstra achtte het socialisme gevolg van de propaganda van 
Domela Nieuwenhuis: "Het Nederlandse socialisme is immers altijd nauw verbonden geweest met het 
atheïsme, vooral onder invloed van de propaganda van F. Domela Nieuwenhuis" (Zwierstra, Geen 
opgeheven vinger, 17). Elders produceerden atheïstische (en socialistische) denkbeelden aan het 
eind van de 19e eeuw groepjes buitenkerkelijken. Zij brachten op hun beurt een zeer forse kinder-
schare voort, met als gevolg twee miljoen buitenkerkelijken in 1960 (A.L. Constandse, Geschiedenis 
van het humanisme in Nederland, 137-138). 
30Bij de leiding stond versterking van machtsposities voorop (Harmsen, Perry en Van Gelder, Men-
senwerk, 51). Om met een vakbondsman te spreken: "Niet de ethiek, niet de godsdienstige overtui-
ging, niet de kerk; de machtsverhoudingen beslissen de maatschappelijke strijd" (Ibid., 96). "Bezitten 
en beheersen" vormde een wezenlijker onderdeel van de westfriese rooms-katholieke zuil dan het 
devotionele karakter van de kerk (Leenders, De kapelaan, 218, 220 en 232). 
31Stuurman, Verzuiling, 271. 
32J.M.G. Thurlings, De wankele zuil, 26, 37 en 61. 
33Van Miert, Wars van clubgeest, 85 en Van der Laarse, Bevoogding, 89, 178, 184, 186, 191 en 217. 
34Van Miert, Wars van clubgeest, 36. Zie ook: Van der Horst, "Daar komt", 182; Van Amsterdam, 
"Ook hier", 255 e.v.; 266; Van der Laarse, Bevoogding, 186; Stokvis, Katholieke emancipatie, 41 en 
Stuurman, Verzuiling, 106, 114 en 216. 
35Bax, Modernization, 83. 
36Woltjer, Recent Verleden, 56. 
37Van der Laarse, Bevoogding, 264, 351 en 354. 
38Van Spanning, De CHU II, 52 en 56. De CHU zag in de armenwet van 1912 aanleiding om in de 
beginselverklaring te bepalen dat armenzorg allereerst een kerkelijke taak moest zijn. In dat geval 
bleef, ook nadat de wet van kracht werd, armenzorg verbonden aan de vervulling van godsdienstige 
plichten (Van Miert, Wars van clubgeest, 176 en Van Spanning, De CHU I, 111 en 113). 
39Het heeft er alle schijn van dat Afgescheidenen het hierop hadden gemunt. Een overname werd 
echter verhinderd: wenste men erkenning als kerkgenootschap, dan moesten "bezittingen, inkomsten, 
rechten of titels van de hervormde kerk" buiten schot blijven (Rasker, De Nederlands Hervormde 
Kerk, 56, 65 en 67; vlgl. Van der Laarse, Bevoogding, 247 en Bevaart, "Zag ieder onzer", 148 e.v.). 
Volgens De Jong moesten ze, toen ze in 1836 poogden als "christelijk gereformeerde kerk onder het 
kruis in Nederland" erkenning te krijgen, onder meer hun eigen armen verzorgen (De Jong, Kerkge-
schiedenis, 317). In 1840 was in Winterswijk sprake van een afscheidingsgemeente, maar de meeste 
Afgescheidenen stelden, ook in Woerden, de hervormde gemeenteraad niet van hun overgang op de 
hoogte. In tijden van nood deden ze een beroep op de hervormde armenkas (Van Miert, Wars van 
clubgeest, 44 e.v. en Van der Laarse, Bevoogding, 101). De dolerenden wachtten tot 1917 op over-
name van het burgerlijk armbestuur (Wolffram, Bezwaarden, 189, 229, 238, 247 en 257). 
40De in 1854 ingestelde armenwet rekende armenzorg alleen in buitensporige gevallen tot de over-
heidstaken. Een jaar later formuleerden de bisschoppen een "Algemeen reglement voor de besturen 
der parochiële en andere instellingen van weldadigheid" (Bax, Modernization, 86-87). 
41De Jong, Nederlandse Kerkgeschiedenis, 386; Pennings, Verzuiling, 91 en L. Frank van Loo, "Den 
arme gegeven..", 81 e.v. 
42Bax, Modernization, 83-84. 
43H. Knippenberg, Deelname aan het lager onderwijs in Nederland gedurende de 19e eeuw, 37 en 
40-41. Dat de stichting van bijzondere scholen plaatselijk aan zuilvorming vooraf kon gaan is dan ook 



Het grondsop voor de goddelozen 136 

                                                                                                                                        
niet verwonderlijk (Stokvis, Katholieke emancipatie, 48; Van Amsterdam, "Ook hier", 265 en Van der 
Laarse, "Verzwolgen", 84-85). 
44Knippenberg, Deelname, 89, 218 en 234. 
45Ibid., 25. 
46De liberaal Van Houten wilde toen zo'n verbod aan de leerplicht koppelen. Kuyper vreesde echter 
dat, waar christelijk onderwijs ontbrak, kinderen naar een openbare school moesten, zodat de Kamer 
de leerplichtwet verwierp (Rasker, De Nederlandse Hervormde Kerk, 204). Bijna een kwart eeuw later 
werd, op grond van dezelfde angst (kinderen zouden niet de staat, maar hun ouders toebehoren), de 
leerplichtwet maar met moeite aangenomen (Knippenberg, Deelname, 54 en 106). 
47Bax sprak echter van politieke socialisatie (Bax, Modernization, 91 en 117). Hij achtte de politieke 
partij de kern van de zuil. Tijdens de Republiek waren politieke en godsdienstige socialisatie moeilijk 
te scheiden. Nadien kreeg politieke socialisatie nog meer nadruk. Er was vermoedelijk sprake van 
een combinatie van een -op het kunnen lezen van de bijbel gerichte- protestantse ideologie en een 
belang bij staats- en natievorming (Knippenberg, Deelname, 23, 37, 232 en Bax, Modernization, 113). 
48Pennings, Onderzoek, 123. 
49Stuurman, Verzuiling, 138. Ten tijde van de encycliek Rerum Novarum wenste alleen een clericale 
stroming, die de scheiding tussen kerk en staat ongedaan wilde maken, de wereldlijke leiding van de 
clerus. Men signaleerde in katholieke kring echter ook een algemener streven om de staat aan de 
kerk ondergeschikt te maken. (Harmsen, Perry en Van Gelder, Mensenwerk, 62). Het protestantse 
kamp leek evenmin afkerig van een eigen confessionele natie (vgl. J.A.A. van Doorn, De onvermijde-
lijke presentie van de confessionelen. In: J.W. de Beus, De ideologische driehoek, 117, 120, 130, 131 
en 139 en ibid., Schets van de Nederlandse politieke traditie. Ibid., 25 en 26; Kuiper, Een kleine 
eeuw, 45 en 49 en A. Hoogerwerf, Protestantisme en progressiviteit, 130). 
50Van Doorn, De onvermijdelijke presentie, 120. 
51De Kok, Kerken en godsdienst, 145-146. 
52J.B.J. Koelman, Kosten van de Verzuiling, 27; Rasker, De Nederlandse Hervormde Kerk, 63 e.v.; 
Wolffram, Bezwaarden, 209; Van der Laarse, Bevoogding, 101 en Van Miert, Wars van clubgeest, 45, 
47, 141. 
53Van der Laarse, Bevoogding, 194, 196, 202, 352, 355, 356, 366. 
54Ibid., 185. 
55Koelman, Verzuiling, 26; vgl. Van der Laarse, Bevoogding, 93 e.v. 
56Van Miert, Wars van clubgeest, 163 en 195. 
57Knippenberg, Deelname, 26, 53, 90, 115-116, 118, 128 en 232 en Stuurman, Verzuiling, 135-137, 
189 e.v., 238 en 274. 
58Beunders, "Weg met de Vlootwet!", 64. 
59Woltjer, Recent Verleden, 32. 
60Stuurman, Verzuiling, 113. 
61Ibid., 137 e.v. en 177 en Harmsen, Perry en Van Gelder, Mensenwerk, 32. Terwijl daar cultivering 
van de eigen identiteit voorop kwam te staan, ijverde men voor een overheid die een confessioneel 
gesegmenteerde samenleving toeliet en steunde (Van Doorn, De onvermijdelijke presentie, 117, 119-
120 en 139). 
62Pennings, Verzuiling, 147. Volgens Pennings waren in het orthodox-protestantse kamp de sectoren 
godsdienst en onderwijs het meest verzuild; bijna 70% van alle subsidies kwamen het onderwijs ten 
goede (Ibid., 104-106 en 122-123). 
63Van Miert, Wars van clubgeest, 78; Koelman, Kosten, 25 en Stuurman, Verzuiling, 129-130. Onder 
invloed van de economische opleving in de 19e eeuw besloot de liberale elite openbare scholen te 
stichten ten behoeve van zowel middenklasse als het proletariaat. Het is mogelijk dat zij zo haar 
positie wilde veiligstellen, nu deze door kiesrechtuitbreiding in gevaar kwam. Dit had zij een eeuw 
eerder ook al geprobeerd (Bax, Modernization, 46, 90 en 111 e.v. en Knippenberg, Deelname, 113, 
114, 117 en 124). 
64Pennings, Verzuiling, 222 en Stuurman, Verzuiling, 135. 
65Van der Laarse, "Verzwolgen", 84, 86 en ibid., Bevoogding, 223; Stokvis, Katho-lieke emancipatie, 
44, 48, 60, Bevaart, "zag ieder onzer", 156; Van Amsterdam, "Ook hier", 264 en Stuurman, Verzuiling, 
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74. Als het bijzonder onderwijs als startpunt voor een eigen confessionele staat gold, verklaart dat 
waarom dit vooral groeide tussen 1880 en 1895, ofschoon een gunstiger wettelijke regeling pas na 
1890 werd getroffen. Het aantal leerlingen verdubbelde reeds tussen 1835 en 1857 (Knippenberg, 
Deelname, 88-89 en 91). 
66Bax, Modernization, 83; Knippenberg, Deelname, 26 en 137. 
67Katholieke ouders bleken niet altijd bereid om kinderen naar katholieke scholen te sturen. Het 
Tielse katholieke armbestuur dreigde, wanneer ouders hun kroost naar de openbare school stuurden, 
de bedeling te staken. Een Diemense pastoor wilde nog in 1937 onderzoeken welke rooms-katholieke 
kinderen de openbare school bezochten (Van Miert, Wars van clubgeest, 104 176; Van Amsterdam, 
"Ook hier", 264). 
68Stuurman meende dat er geen liberale zuil heeft bestaan. Hij miste ook hier, afgezien van een 
godsdienstige ideologie, een door alle klassen lopende sociale basis. Het liberalisme zal slechts 
bourgeoisie en middenklasse hebben aangesproken, zodat dit argument juist lijkt. Ook andere 
auteurs meenden dat de liberalen geen zuil vormden. Daartoe was de vrijzinnig-liberale cultuur 
onvoldoende coherent, ontbrak het aan een hecht kerkelijk leven en kreeg de dominante ideologie 
onvoldoende steun (Van Miert, Wars van clubgeest, 209). 
69Uitzonderingen vormden het Troelstraoord, dat daaraan wel voldeed. De eveneens met steun van 
het NVV opgerichte "neutrale volksscholen" in Limburg voldeden er als strikt openbare scholen niet 
aan (M. van der Goes van Naters, Met en tegen de tijd, 76 en Stokvis, Katholieke emancipatie, 48). 
70Zie Stuurman, Verzuiling, 69 e.v. Pennings stelde in navolging van Kruijt dat de sociaal-democra-
tische zuil voor een deel werd opgedrongen en voor een andere deel een gezochte ontwikkeling was 
(Pennings, Verzuiling, 169). Indien de verzuiling aan sociaal-democraten werd "opgelegd" volgt daar-
uit dat deze hoogstens een slechte kopie konden maken van confessionele zuilen. Typerend is dat de 
leiders van de SDAP na 1918 hevig verlangden naar doorbreking van het zuilensysteem en opname 
in een regeringscoalitie, terwijl de aanhang meer vreugde beleefde aan het isolement en de vorming 
van de "rode familie". Desondanks werden geen eigen scholen opgericht (Beunders, "Weg met de 
vlootwet!", 67, De Kok, Kerken en godsdienst, 153, en Van der Horst, "Daar komt", 192). Doordat de 
"rode zuil" vrede had met de openbare school, zal hij in dat opzicht als buitenbeentje moeten worden 
beschouwd. 
71Van Miert, Wars van clubgeest, 189, 192, 202 en 218. 
72Men kan er ook een integrerende kracht in ontwaren. De sociaal-democratische zuil week volgens 
Stuurman af van de andere, omdat bindingen losser waren en de sociaal-integrerende functie be-
perkter (Stuurman, Verzuiling, 71). De auteur merkte luchthartig op, dat de integratie van het 
proletariaat in de natie vlot verliep. In dat geval behoefde de rode zuil geen integratie na te streven. 
Tegen de visie valt in te brengen dat de rode zuil, juist door vaagheid over wat onder socialisme 
werd verstaan, bestaansrecht verwierf. 
73Ibid., 135; F. van Schoten en H. Wansink, De nieuwe schoolstrijd, 108 en Knippenberg, Deelname, 
233. 
74De laatste was door de liberaal Kappeyne van de Cappello met zijn onderwijswet in 1878 aan de 
natie opgelegd. Vanaf 1806 werd het stichten van bijzondere scholen voor eigen rekening wettelijk 
toegestaan. Het openbaar onderwijs werd in 1842 voor alle bevolkingsgroepen aanvaardbaar. Het 
zou voortaan aansluiten op de heersende godsdienstige gezindte. In 1857 kwam echter een abrupt 
einde aan de christelijke traditie van de openbare school. Hoewel deze vanaf 1900 een "eerbied-
waardige neutrale houding" aannam, zou het rooms-katholieke onderwijs, omwille van een positief-
katholieke opleiding, nodig zijn gebleven (Thurlings, De wankele zuil, 39, 97 en 105 en Koelman, 
Kosten, 15, 19 en 22). 
75Knippenberg, Deelname, 20 e.v., 191, 215 en 229. 
76Thurlings, De wankele zuil, 217. 
77Bax, Modernization, 46 en Stuurman, Verzuiling, 125. 
78Knippenberg, Deelname, 49; Van der Laarse, Bevoogding, 219, 221 en 223; Galesloot, Partijfor-
maties, 120 en 123 en Van Amsterdam, "Ook hier", 260. 
79Bax, Modernization, 46. 
80Ibid., 22, 121 e.v. 
81Knippenberg, Deelname, 53 en 118. 
82Stilma, De school, 66, 153 en 207. 
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83Stuurman, Verzuiling, 59 en 149. 
84In 1870 volgden er ongeveer 365.000 leerlingen openbaar onderwijs, tegen zo'n 340.000 leerlingen 
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Hoofdstuk VI  
Twee brochures 
 

 

 Nu Banning voor de JVA een "toekomsttaak" zag weggelegd, schreef zij de 

brochure "Pacifistische Volksverdediging". In het voorwoord stond: "Deze brochure 

werd samengesteld met de medewerking van een zevental JVA'ers" 1. Van Praag 

schreef haar samen met onder meer Brandt Corstius en Vrind. De brochure ver-

scheen eind 1937, zoals gezegd het jaar waarin de SDAP voor het eerst akkoord 

ging met militaire defensie. Eerder bleek 36% van de aanhang voorstander van be-

wapening 2. De omslag verliep niet zonder problemen. Vliegen deed er drie uur over 

om het congres te overtuigen 3. Nadat men met het nieuwe standpunt instemde 

bleef er de kans dat dit werd teruggedraaid. Banning wilde de oppositie voortzetten. 

De "oorlogshaarden, het diep ingevreten wantrouwen, de doorkankerende angst" 

moesten worden weggenomen. 

 De auteurs verklaarden zelf eigen acties systematischer te wensen 4. De 

JVA-brochure is ook wel verklaard vanuit een behoefte aan een nieuwe impuls. Naar 

verluidt was de tanende ledengroei reden tot ongerustheid 5. Banning was de wer-

kelijke oorzaak. Banning wilde dat de "nieuwe weerbaarheid" met "eigen methoden" 

kwam 6. Hij wilde "vorm en methode" ervan "althans enigermate" voor zich zien 7. 

De brochure kwam aan deze wens tegemoet. De JVA-leden gingen echter niet 

zonder meer akkoord met de pacifistische volksverdediging. In december 1937 

raakte Van Praag erover in debat met een anoniem JVA-lid, dat met de initialen 

"E.G." ondertekende. Het debat was een facet dat Van Praag in de antimilitaristische 

jeugdbeweging kan hebben aangesproken. Ook Banning voerde menige discussie. 

"E.G." meende dat de nieuwe tactiek van bovenaf werd "gelanceerd". Bovendien be-

twijfelde hij of ze wel overeenstemde met het JVA-streven om oorlog te voorkomen. 

Opnieuw kwam het oude argument naar voren, al was het deze maal met andere re-

denen omkleed. Marxisten, die moderne oorlogen als typisch kapitalistisch be-

schouwden, meenden dat verzet ertegen niet van antikapitalisme was te scheiden. 

"E.G." was met veel JVA-leden van mening dat antimilitaristen niet deel moesten ne-

men aan een imperialistisch conflict. Bovendien vond hij, uitgaande van de onover-

brugbare kloof tussen kapitaal en arbeid, dat klassentegenstellingen werden verdoe-

zeld door de suggestie dat men zich eensgezind tegen de bezetter keerde. Alleen 
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socialistische oorlogsbestrijding, onder het motto: "de vijand staat in eigen land", was 

zinvol 8. Banning achtte de "geest waaruit men leeft en handelt" beslissend 9. 

 Van Praag wilde medestanders op grond van gezindheid op één lijn krijgen. 

Hij verwees in zijn reactie naar de zomerconferentie, waar ideeën niet werden opge-

legd. Hij sprak daar bovendien als "doodgewoon ambteloos lid van de JVA". Ideeën 

kwamen nooit van onderop, want zodra men een idee uitsprak was men "boven" 

merkte hij spitsvondig op 10. Volgens Van Praag werd nog steeds voorkoming van 

oorlog nagestreefd. Wilde de JVA bezielend worden, dan moest ook de pacifistische 

volksverdediging tot de aandachtspunten behoren. Van het uit het oog verliezen van 

sociale verschillen was geen sprake. Hiermee werd, enerzijds door het veiligstellen 

van "werkelijke volksbelangen", anderzijds door de verdediging van "strategische po-

sities, handelsbelangen en koloniën" af te wijzen, voldoende rekening gehouden. De 

tactiek moest volgens Van Praag zekerheid bieden. Banning ontwaarde "wijdver-

breide onzekerheid". Men miste een "vast punt" 11. Van Praag meende dat nieuwe 

ideeën de strategie konden verrijken. Het motto luidde: "strijdende rijpen, rijpende 

strijden". Dit had als consequentie "strijdvormen te scheppen die (..) evenzeer als 

het militarisme in staat zijn een gevoel van zekerheid te verschaffen" 12. 

 Vrind wenste de tactiek eerst bij aanhangers en sympathisanten van de 

vredesbeweging te introduceren. Daarna moest ze publiekelijke bekendheid krijgen 

13. Banning wilde dat ook de politiek werd benaderd 14. Vrind wilde met de strijd-

middelen de politiek benaderen 15. Volgens Philip, door de vredesbeweging Flip ge-

noemd, werd een plan ontwikkeld om alle bevolkingsregisters te vernietigen en de 

gegevens ondergronds op te slaan op microfilms. De regering wilde er niets van we-

ten omdat dan de neutraliteit gevaar liep 16. In "Tijd en Taak" werd de vraag gesteld 

of men ook individuen buiten de vredesbeweging voor de strategie kon interesseren. 

Van Praag toonde zich optimistisch. De steun voor de JVA-strategie hing af van de 

individuele gezindheid. De levensvatbaarheid bleek uit de mate waarin andere maat-

schappelijke groepen de tactiek steunden 17. Banning zelf reageerde niet. In een 

bespreking in Tijd en Taak werd de brochure Pacifistische Volksverdediging een "ru-

we en soms wat onbeholpen" uitwerking van de nieuwe strategie genoemd. Ze was 

een "eerste verkenning" 18. Vermoedelijk was de bespreking reden om de ideeën 

nader uit te werken in een tweede, geheel gewijzigde uitgave 19. Deze in november 
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1938 verschenen brochure was een "propaganda-brochure" 20. Misschien werden 

de samenstellers wegens het verslechterende politieke klimaat in het in januari in 

"Vredesdaad" omgedoopte orgaan van de JVA niet genoemd. Het is ook mogelijk 

dat men anoniem bleef omdat het geweld volgens Banning "religieus" moest worden 

overwonnen 21. Vermoedelijk werkten Van Praag, Brandt Corstius en Vrind er op-

nieuw aan mee 22. De tactiek werd niet alleen concreter uitgewerkt. Er werd ook die-

per op achtergronden ingegaan. Centraal stond in de nieuwe brochure de gedachte 

dat de strategie geen kwetsbaarheid mocht veroorzaken. Uit internationale ontwik-

kelingen werd lering getrokken. In maart 1938 nam de spanning tussen Duitsland en 

Oostenrijk toe. Duitsland eiste in Oostenrijk een pro-Duitse regering. De vredesbe-

weging wilde Nederland deze rampspoed besparen. De slagvaardigheid moest wor-

den vergroot door activiteiten zoals de voedselvoorziening zoveel mogelijk zelf te or-

ganiseren. In India waren leiders van de onafhankelijkheidsbeweging omgebracht 

23. Dit wilde het geweldloos verzet voorkomen. Werden de leiders toch vermoord 

dan moesten onmiddellijk nieuwe leiders worden aangesteld. Het beslissende mo-

ment brak aan zodra de executies en bombardementen begonnen. Dan bleek of het 

verzet week voor geweld. 

Van Praag had de strategie luchthartig geïntroduceerd. Dit contrasteerde met 

de afkondiging van de algemene mobilisatie in september in reactie op het verdrag 

van München, dat het Tsjechische Sudetenland bij Duitsland voegde. Opnieuw heer-

ste er hevige beroering. Velen vroegen zich af of dit het begin van het einde 

betekende. Bij anderen zou echter een gevoel van opluchting hebben geheerst, 

wegens het bewaren van de vrede en omdat er met Duitsland over zijn als "gerecht-

vaardigd" beschouwde eisen best te praten viel. Velen waren er bovendien van over-

tuigd dat Nederland weer neutraal bleef als het toch op een oorlog uitliep 24. Met 

name in godsdienstige kring werd het akkoord van München als een "uitredding" 

gevierd 25. De laatste twee overtuigingen vormden geen basis voor geweldloze 

weerbaarheid. Van Praag bestreed dit optimisme. De oorlog was op komst, zoveel 

stond vast. Volgens hem moest de situatie wel op een militair conflict uitlopen. De 

Tsjechische nederlaag toonde de onvruchtbaarheid daarvan aan, zelfs als Neder-

land bondgenoten kreeg 26. Albarda meende dat Nederland zich van bondgenoten 

moest voorzien, maar Banning betwijfelde of deze te vinden waren 27. Hij sprak van 
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"illusies" 28. Van Praag wimpelde in oktober 1938 de moedeloosheid weg met de 

woorden: "wij staan niet op het standpunt dat het "te laat" zou wezen. Het is nooit te 

laat" 29. 

 Toch koerste Nederland af op de gewelddadige oplossing die Van Praag nog 

meende te kunnen voorkomen. In de laatste brochure was gewezen op de onmoge-

lijkheid van militaire defensie, die niet alleen bleek uit het feit dat de overheid be-

paalde grenzen al bij voorbaat opgaf en Nederland grotendeels wilde prijsgeven. 

Banning vreesde het ergste voor "alle geestelijke goederen" 30. De auteurs achtten 

de cultuur niet militair verdedigbaar. Er groeide een generatie op zonder geloof in de 

cultuur, zonder waarden en daardoor weerloos. Banning meende dat "een jonger ge-

slacht" nog geloofde in de "suprematie van de geest" en zocht naar "menselijke 

waardigheid" 31. Ook Kant stelde de menselijke waardigheid wel centraal. De uit-

drukking "Würde des Menschen" kwam bij Kant veelvuldig voor 32. Het begrip 

"menselijke waardigheid" is echter omstreden. Ter Braak achtte het niet algemeen 

toepasbaar: "Men vergist zich als men "menselijke waardigheid" voor een algemeen 

criterium houdt; dat is de vergissing der humanisten". De auteur bracht het begrip in 

verband met "gelijkheid der zielen voor God" 33. In het bijzonder intellectuelen zou-

den zichzelf met algemeen menselijke belangen hebben vereenzelvigd 34. Romein 

haakte daarop in. Een deel van de middenklasse neigde ertoe haar belangen als al-

gemeen voor te stellen, zij droeg het begrip "menselijke waardigheid" in het vaandel 

35. Vooral de tweede brochure wekte op om de menselijke waardigheid te verdedi-

gen. Daar deed gewapende strijd afbreuk aan. Een volk gold als weerbaar als het 

zichzelf was en materieel en geestelijk gezond. Nu men opkwam voor menselijke 

waardigheid en tevens geloofde in de "suprematie van de geest" werd een groot be-

roep op de eigen verantwoordelijkheid gedaan. Dat bleek uit de vier grondslagen van 

de strategie: 1) weigering van alle medewerking aan en 2) beïnvloeding van de be-

zetter 3) organisatie van het maatschappelijke leven en 4) ervoor zorgen dat onder-

drukten weerbaar bleven. 

 Banning hoopte dat de "nieuwe weerbaarheid" een nieuwe rechtsorde tot 

stand bracht 36. De brochures getuigden van een groot vertrouwen in toekomstige 

eenwording van volkeren. Uit de pacifistische volksverdediging sprak geloof in inter-

nationale organisatie van geweldloos verzet. Banning benadrukte tevens dat "wij" 
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"de staat willen" 37. In de brochures werd het bestaan van staten als vaststaand 

aangenomen. Tevens kwam er de “eigen toekomsttaak” tot uitdrukking. West-

europese staten konden pas vredespolitiek voeren als de vredesbeweging een 

macht vormde en economische problemen waren opgelost 38. Van Praag wekte de 

indruk dat voor hem vaststond dat de ideeën in praktijk werden gebracht. Inderdaad 

werden de "strijdmiddelen" later gedeeltelijk in het Nederlandse verzet door "groepen 

en personen" in praktijk gebracht 39. De verspreiding van de brochures kan de toe-

passing van geweldloze weerbaarheid hebben mogelijk gemaakt. Van beide bro-

chures werden in 1938 6.000 exemplaren verkocht 40. Tevens werd ieder lid aange-

moedigd drie personen met de gedachten vertrouwd te maken 41. 

 De overheid schafte vanaf 1937 oorlogsmaterieel aan. Toch stond niet iede-

reen afwijzend tegenover de nieuwe strategie. Onder vrijzinnig protestanten van 

"Kerk en Vrede" heerste verdeeldheid. Hun leider Heering, een ondertekenaar van 

het intellectuelenmanifest, schreef in 1928 een studie over het pacifisme. In dit werk, 

"De zondeval van het Christendom", beschouwde hij het pacifisme als een christe-

lijke taak. De invloed van dit werk reikte zo ver, dat gereformeerde kerken leden van 

Kerk en Vrede in 1936 de toegang tot het avondmaal ontzegden 42. Voor de praktijk 

was het werk echter te abstract. De brochures waren er eerder een uitwerking van. 

Toch achtte Bart Ruitenberg van Kerk en Vrede de strategie in juni 1938 onuitvoer-

baar. Ze was geen alternatief voor militaire defensie 43. 

 Nadat verschillende politieke partijen en groepen van de nieuwe tactiek op de 

hoogte waren gebracht berichtte Van Praag dat de JVA, volgens hem de “humanis-

tische vredesbeweging", de tactiek aanvaardde, uiteraard met de bedenking dat ze 

uitging van oorlog 44. Naar men mag aannemen waren marxistische SDAP-ers ne-

gatief. Een woordvoerder, Bonger, had het niet op de jeugdbeweging begrepen. De-

ze bekritiseerde de AJC (Arbeiders Jeugd Centrale), een sociaal-democratische 

jeugdbeweging. Hij beschouwde haar als een sekte 45. Marxisten spraken van "bur-

gerlijk pacifisme" omdat de nieuwe strategie geen rekening hield met klasseverhou-

dingen. Volgens Marx werkte het pacifisme "de vroedvrouw van de oude maat-

schappij, die zwanger gaat van een nieuwe" tegen 46. Het communistische orgaan 

“De Vonk” berichtte in 1941 evenwel positief over sabotageacties 47. 
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 De SDAP-leiding was er vierkant tegen. Nu de partij de nationale defensie 

aanvaardde was het struikelblok voor regeringsdeelname weggenomen. Fractielei-

der Albarda trok in het eerste nummer van het tijdschrift "Socialisme en Democratie" 

en in “Het Volk” tegen de tactiek van leer. Albarda had een bijdrage geleverd aan 

herziening van het ontwapeningsstreven in de partij. Vanaf 1933 had hij nog gewei-

feld, maar in 1936 drong hij daarop aan 48. Vermeldenswaard is dat hij ook de plan-

socialisten in de wielen reed door zich voor matiging uit te spreken 49. Hij trok de ef-

fectiviteit van de pacifistische volksverdediging tegenover het fascisme in twijfel. In 

zijn ogen werd het oorlogsgevaar er juist door vergroot. Slechts uit angst voor de ge-

volgen deinsde het fascisme voor een oorlog terug. Ontwapening verkleinde deze 

50. Van Praag antwoordde dat de strijdmethodes gezamenlijk moesten worden aan-

gewend. Dat leek Albarda niet altijd haalbaar. Hij verweet de auteurs gebrek aan 

realiteitszin: "weet ge nog van Hansje-kijk-in-de-lucht? Hij liep in de gracht die vlak 

voor hem was. Hij had ze niet gezien. Hij keek nooit naar de grond. Zoals vele kin-

derverhaaltjes is ook dit leerzaam voor volwassenen!" 51. In zijn reactie somde Van 

Praag de nadelen van oorlogsvoorbereiding op. Afwijzing van pacifistische volksver-

dediging kwam neer op steun aan imperialisme en militarisme. Aan het eind van zijn 

weerwoord was de gewoonlijk brave Van Praag fel: "en ook thans tot een slot een 

geschiedenis, de geschiedenis van Jantje-dicht-bij-de-grond. Hij keek altijd heel 

goed waar hij zijn voeten neerzette. Zozeer was hij daarin verdiept, dat hij met volle 

kracht zijn hoofd te pletter liep tegen een muur, de muur van het imperialistisch mili-

tarisme" 52. De christen-socialist en vroegere hoofdredacteur van "de Blijde We-

reld", Bruins, viel hem bij. Bruins stelde: "als Albarda zijn critische zin wil loslaten op 

de gewelddadige volksverdediging, zal hij deze evenzeer kunnen uiteenrafelen en 

evenzeer haar zwakte aantonen, als hij deed met de pacifistische" 53. 

Dat de afwijzing van de strategie, bedoeld om de door Banning voorgestelde 

"toekomsttaak" dichterbij te brengen voor Van Praag een zware slag was, ligt voor 

de hand. Mevrouw van Praag voelde zich vooral tot de praktijk ervan aangetrokken, 

terwijl voor haar man de achterliggende gedachte belangrijk zou zijn. Van Praag 

meende dat de tactiek pas succes kon hebben als zij in een bepaalde culturele tradi-

tie paste, zoals in India 54. Na het fiasco constateerde hij dat voorstanders moede-

loos en angstig achterbleven 55. Volgens Banning kon men voor het fascisme "gees-
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telijk onaantastbaar" worden 56. De "geestkracht van ons volk" moest worden ver-

sterkt 57. Ook Van Praag meende dat de tactiek een krachtig en bewust volk vereis-

te 58. Dat moest immuun worden voor het fascisme en bestand tegen een grote 

overmacht en hardnekkig geweld 59. De vredesbeweging wekte volgens Banning 

echter geen geestdrift en vertrouwen 60. Van Praag verklaarde: "We zijn wel tegen 

bewapening, maar we zijn ook tegen Hitler. De mensen zouden als het ware een ge-

weldloze weerbaarheid tegenover het nationaal-socialisme moeten kunnen ontwik-

kelen" 61. Volgens Van Praag heerste het "pacifistisch idealisme" in brede kring, 

"zonder dat de gedachte aan andere vormen van verzet wortel kon schieten" 62. "De 

innerlijke overtuiging, de innerlijke kracht" ontbrak 63. Bij de afsluiting van de vijf we-

ken durende cursus van de Centrale Kaderschool te Avegoor, nabij Ellecom, sprak 

Van Praag de hoop uit dat het genoten onderwijs niet alleen de kennis vergrootte, 

maar ook de geestelijke moed, nodig om actuele problemen het hoofd te bieden 64. 

Banning meende dat "het besef van onrecht" de "zuivere gewetens van zich bevoor-

recht wetende jongeren" pijnlijk trof 65. Omwille van de bewapening werden de toch 

al schamele sociale voorzieningen afgebroken. Van Praag sprak er bittere woorden 

over tijdens de Pinksterconferentie van de JVA in juni 1938. Hij sprak hier over "Idee 

en Werkelijkheid" 66. 

Uiteraard wijdde hij ook vele spreekbeurten aan de pacifistische volksverdedi-

ging 67. Van Praag besprak op 25 september het "werkplan" tijdens een conferentie 

in het Odd-Fellowhouse 68. Na afloop vertrok de wagen van de Oorlogs Waarschu-

wings Dienst (OWD), een door de Haagse afdeling gebouwde propagandawagen 

van de JVA, voor haar derde tocht. De wagen maakte deel uit van de informatie-

campagne over de nieuwe strategie 69. Deze maal was Friesland het doel. Het 

tweewielige voertuig was echter nog maar net de gemeente Heerenveen binnenge-

reden toen het in beslag werd genomen op grond van een juist op 28 september 

1938 van kracht geworden gemeentelijke verordening, die propaganda tegen het le-

ger verbood. Hoewel de zaak tot voor de Hoge Raad werd aangevochten bleef de 

eis: hechtenis of boete voor de drie propagandisten en vernietiging van de OWD-wa-

gen 70. De verordening hield verband met maatregelen die in maart en april 1933 

van kracht werden. Ze betroffen optochten en daarmee samenhangende "ordever-
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storingen" 71. De tegenwerking van de overheid bleef daartoe niet beperkt. Eind 

1938 werd het lidmaatschap van de JVA voor ambtenaren verboden 72. De JVA te-

kende tevergeefs beroep aan 73. Men kan volhouden dat zijn pseudoniemen Jaap 

van Praag voldoende bescherming boden, zodat hij ongehinderd over de strategie 

kon blijven schrijven. Bovendien had hij Albarda ingeprent dat de door de JVA voor-

gestane vredespolitiek meer omvatte dan alleen de beschreven tactiek, namelijk in-

ternationale economische en financiële samenwerking, sociaal beleid, sancties en 

steunverlening aan aangevallen landen 74. Toch stelde hij politiek minder gevoelige 

onderwerpen aan de orde. Banning vroeg zich af of "innerlijke opstandigheid" zich 

niet in een "levenshouding" openbaarde 75. Medio 1938 besprak Van Praag de "le-

venshouding" 76. 

 Daarmee was opnieuw een met veel enthousiasme begonnen project stukge-

lopen. Banning meende dat de vredesbeweging te weinig enthousiasme en vertrou-

wen wekte, maar Van Praag schreef de mislukking toe aan een tekort bij de buiten-

wacht. Dit nam echter niet weg dat de "toekomsttaak" die Banning in het vooruit-

zicht stelde achter de horizon verdween. 

 

 

Levenshouding en verantwoordelijkheidsgevoel 
 Het streven om via de tactiek door te breken werd doorkruist doordat de stra-

tegie geen alternatief was voor militaire verdediging. Bij Van Praag bleef misschien 

het "heilig moeten" waarmee hij was groot gebracht een belangrijke stimulans. Ook 

individualisme en vrijheidsoptimisme lijken herleidbaar tot het huiselijk milieu. Inmid-

dels kunnen beide op hun merites worden beoordeeld. Allereerst blijkt zonneklaar 

dat het vrijheidsoptimisme onaangetast bleef. Daarnaast springen vooral de ambities 

in het oog. De strategie werd ontwikkeld toen de partijleiding belangstelling kreeg 

voor intellectuelen. Evenals zijn vader hoopte Jaap van Praag bij de elite in het gevlij 

te komen. Zo beschouwd volgde hij, door zich in het antimilitarisme te verdiepen, het 

voorbeeld van Van Praag senior. De pacifistische volksverdediging werd echter pas 

na het SDAP-congres van 1937 gepresenteerd. Dit betekent dat alleen Banning de 

strategie verklaart. 

Daarbij toonde Van Praag eigen gezichtspunten, geldingsdrang en roman-

tische zelfoverschatting. De aanwijzingen van Banning waren een belangrijke lei-
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draad. Aan het innemen van een leidende positie in de JVA gingen waarderende 

woorden van Banning over het intellectuelen manifest vooraf. Het vermoeden be-

staat dat ambitieuze jongeren in de JVA steeds rekening hielden met wensen van 

Banning. De groep rond de pacifistische volksverdediging deelde de bereidheid om 

een "toekomsttaak" op zich te nemen. Men kan ter verdediging aanvoeren dat de cri-

sis de pacifistische leiders parten speelde, zodat de tactiek uit economische nood-

zaak tot stand kwam. De groep was gedeeltelijk werkzaam als auteur, in de advo-

catuur of in het onderwijs. Van een ander deel is, behalve dat allen afkomstig waren 

uit de gegoede middenstand en burgerij, niets bekend. Gezien hun opleidingen geeft 

de werkgelegenheid onder hoger personeel inzicht in hun positie op de arbeids-

markt. Onder deze groep kwam, zelfs in het dieptepunt van de crisis die naar verluidt 

in 1936 viel, nauwelijks werkloosheid voor 77. De crisis verklaart de strategie niet. 

 Hier springt in het oog dat in het bijzonder een deel van de middenklasse tij-

dens het interbellum een sterke geweldloze beweging voortbracht 78. Over de vraag 

wie tot de middenklasse behoren bestaan uiteenlopende opvattingen. De Wolff re-

kende "hoofdarbeiders" samen met "handarbeiders" tot het proletariaat 79. Het is 

echter de vraag of men zich daarmee vereenzelvigde. De positie van kleine zelfstan-

digen, die het in de jaren 30 zwaar te verduren hadden, stemde meer met dat van 

het proletariaat overeen. Er was sprake van een komen en gaan van kleine winke-

liers. In Amsterdam verdwenen in 1935 98 van de 973 slagerijen, wat in het winkel-

bedrijf niet uitzonderlijk was 80. Blijkbaar kan men niet de gehele middenklasse over 

één kam scheren. In vergelijking met het proletariaat verkeerden intellectuelen in 

een gunstiger marktpositie. Intellectuele kennis was een schaarser goed dan arbeid. 

Als zodanig waren intellectuelen aanbieders van (intellectueel) kapitaal, dat zelfs als 

productiemiddel kon worden aangewend (bijvoorbeeld in de uitoefening van vrije be-

roepen) 81. Ondanks de verschillen met andere delen ervan behoorde de groep 

tot de middenklasse. Deze zou zich tussen "de hamer van het Kapitaal en het aam-

beeld van de Arbeid" bevinden. De historicus Jan Romein dacht bij deze onzelf-

standige "klasse" aan makelaars, advocaten, doktoren, schrijvers en kunstenaars 

82. Waarschijnlijk werd hier de beroepsgroep beschreven waar de pacifistische lei-

ders toe behoorden of gingen behoren. Een deel van hen was lid van de NBAS 

geweest. De NBAS werd in het orgaan “Jonge Kracht” in 1924 een "bond van aan-

staande geestelijke leiders van ons volk" genoemd 83. 
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De vuurproef werd niet doorstaan; men kan zich afvragen of de tactiek wel le-

vensvatbaar was. De strategie vereiste, behalve een forse inzet, zeer ruime moge-

lijkheden. Het volk werd abrupt tot grote activiteit aangezet. Bij handhaving van een 

leger werd daar de defensie aan overgelaten waardoor men gedeeltelijk buiten het 

conflict kon blijven. De bevolking had meer baat bij bewapening. Tegenover grote 

vindingrijkheid bij de tegenwerking van de bezetter stonden zwakheden als zijn on-

derschatting, een te hoge dunk van mogelijkheden van het volk, te weinig oog voor 

het belang dat het er bij had en de late introductie. Men kan tegenwerpen dat Van 

Praag aansluiting zocht bij onbewuste wensen van het proletariaat. Van Praag ver-

moedde daar een antimilitaristische tendens waarop een appel moest worden ge-

daan. Ook dat werd echter door Banning ingegeven, tot deze er genoeg van kreeg: 

"ik haat de popularisatie van menselijke zielsconflicten" liet hij weten 84. 

 Doel van de strategie was de "toekomsttaak" te verwerven. Ook Van Praag 

kon met een leidende positie in een kleine groep geen blijvende vrede hebben. Toen 

Albarda een streep door de rekening haalde werd op slag duidelijk dat de SDAP van 

de aangedragen oplossingen niet gediend was. Daarmee zal de felheid van Van 

Praags reactie verband houden. Men kan de heftigheid billijken. De opname in de 

SDAP-gelederen was bijna de historische roeping van intellectuelen. Toen de SDAP 

het marxisme officieel vaarwel zei konden zij posities binnen de bureaucratie verwer-

ven 85. Ook de redactie van Het Fundament ging in aspiraties en ideeën de eigen 

kring te buiten. Ze kwam er met waarderende besprekingen in Het Volk in vergelij-

king met de pacifisten gunstig af 86. Banning citeerde met instemming uit Het Fun-

dament 87. Daarentegen rekende Banning degenen die het militarisme nog afwezen 

ineens tot een sekte 88. Ofschoon Van Praag niet het pacifisme afzwoer, wilde hij 

daar toch geen deel van uitmaken. Hij schreef Romein dat een geest, geheel tegen-

gesteld aan "schoolmeesterij en zelfgenoegzaamheid", hem het tegendeel scheen 

van sektarisme 89. Het mocht in zekere zin onvermijdelijk zijn dat Van Praag zijn as-

piraties in de SDAP tot gelding wilde brengen. De partij leek echter vooral gevoelig 

voor radicaal-linkse geluiden 90. Daar staat tegenover dat Van Praag haar, onder-

meer door antimilitarisme, bezielender had willen maken. De strategie vormde niet 

voor niets een alternatief beleid. Daardoor was er, ondanks verschil in aanleiding en 

inhoud, sprake van een parallel met het Plan. Dat had evenzeer tot een actiever en 

militanter optreden moeten leiden; ook dat bood nieuwe perspectieven en vormde 
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een samenhangend geheel. Het Plan was eveneens tot stand gekomen vanuit kritiek 

op de partij. Het Plan maakte de integratie van een groep critici in de partij mogelijk. 

 Ook Van Praag ambieerde een plaatsje in de partijleiding. Hij wilde zijn aspi-

raties in een groter verband tot gelding brengen. Hij zag voor Het Fundament "een 

belangrijke taak" weggelegd, "als het thans tot een geestelijk middelpunt kon wor-

den. Dat zal aan mij niet liggen" 91. Banning  bepleitte in 1938 "positieve verdraag-

zaamheid" 92. Van Praag schreef Romein dat hij liever, dan tot een sekte te beho-

ren, gezamenlijke verantwoordelijkheid voorop stelde. Daarbij moest verdraagzaam-

heid centraal staan 93. Juist Romein liet zich daar positief over uit. Burgerlijke ver-

draagzaamheid was "een positieve (..) kracht". Ze behelsde "erkenning der verschei-

denheid" 94. Daarentegen zag Mannheim in verdraagzaamheid de neiging tot uitslui-

ting van alle subjectief of sektarisch geloof uit de publieke discussie 95. Daarmee 

hield Van Praag zich echter niet bezig. Van Praag achtte verdraagzaamheid voor-

waarde voor gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ze stond haaks op het fascisme. 

Bovendien vormde ze een antwoord op de groeiende stemmingmakerij jegens anti-

militaristen en marxisten, al toonde Van Praag voor de laatsten geen begrip. 

 Van Praag zocht een andere invalshoek van waaruit hij gedachten kon uitdra-

gen. De tijd was er rijp voor. In de SDAP nam de belangstelling voor het humanisme 

toe. In het beginselprogram van 1937 werd een humanistisch-socialistische ideologie 

geschetst die de partij aantrekkelijk moest maken voor intellectuelen, middenstan-

ders en kleine boeren 96. Ook in het Plan kregen humanistische elementen de na-

druk 97. Behalve Banning liep ook Vorrink warm voor het humanisme 98. Beiden 

zochten ter verdediging van de democratie aansluiting bij christelijk-humanistische 

groepen 99. Volgens Banning achtten socialisten in 1938 het socialisme zonder hu-

manisme een "onding" 100. Banning achtte het socialisme zonder humanisme "on-

bestaanbaar" 101. Banning wilde het socialisme "doorademen" met de krachten van 

onder andere het humanisme 102. Het socialisme was "de concretisering van het 

humanisme" 103. De verandering van thematiek bij Jaap van Praag stond dus niet 

op zichzelf. Ze ging gepaard met een verruiming van de belangstelling. Op de Cen-

trale Arbeiders Kaderschool doceerde hij Nederlands. Even had het er naar uitge-

zien dat hij een ander vak zou geven. In navolging van de Amsterdamse afdeling 

van het IAO werd in september 1937 een meer cultureel getinte opleiding aange-
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kondigd. Hans Bovenkerk zou geschiedenis, Henk Bonger Nederlands, Van Praag 

historische economie en Henk Brugmans stijlengeschiedenis, een inleiding op kunst-

geschiedenis, doceren. Wegens gebrek aan belangstelling ging het experiment niet 

door 104. Over de economische inzichten van Van Praag is weinig bekend, mede 

doordat een economische verhandeling van zijn hand, getiteld "Economische onder-

grond van de revolutie" wel in "Socialisme en Democratie" werd aangekondigd, maar 

niet verscheen. De bijdrage zou in het nummer van juli 1939 worden opgenomen 

105. 

 Stellig gaf de doorslag dat Banning zich niet voor economie interesseerde. 

Van Praags interesse voor de economie kan ook anders worden opgevat. Tijdens 

zijn studie gaf Van Praag al blijk van interesse voor psychologie, filosofie, geschie-

denis, pedagogiek en literatuur. Men kan daarin een sterk individualisme en een nei-

ging naar onafhankelijkheid, zo men wil een vrijbuitersmentaliteit herkennen. Van 

Praag benaderde het ideaal van de Renaissance, een alzijdig mens 106. Ook de cul-

tuur kreeg zijn belangstelling. Banning achtte het humanisme "een van de grootste 

waarden van onze tijd" 107. Volgens Banning werd de menselijkheid bedreigd door 

machtstrijd en uitbarstingen van geweld. Vooral de Europese cultuur baarde hem 

zorgen. Van Praag werd eveneens ongerust. 

 
 
“Wordende Wereld” 

Van Praag gaf daar blijk van in een geschiedenisboek ten behoeve arbeiders 

die op het IAO staatsinrichting volgden. "Wordende Wereld" verscheen in juli 1938 

en werd geschreven in overleg met twee geschiedenisdocenten op het Troelstra-

oord, professor Van Meurs en Westermann. Brugmans, die vanaf 1935 voorzitter 

was van het IAO en op wiens aantekeningen het vermoedelijk was gebaseerd, zou 

met Van Praag honderden uren over het "wordend manuscript" hebben gediscus-

sieerd 108. Desondanks is het ongebruikelijk dat een 27-jarige jongen zich van zo’n 

opdracht op deze wijze kwijt. In een sober boek werd in minder dan 160 bladzijden 

de geschiedenis vanaf de klassieke oudheid behandeld, ingegaan op belangrijke cul-

turele, politieke en economische verschijnselen en aandacht besteed aan actuele 

ontwikkelingen. Van Praag interesseerde zich als student al voor historische onder-

werpen. Hij schreef voor zijn onderwijsbevoegdheid geschiedenis een scriptie over 
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het Chartisme, een Engelse hervormingsbeweging. Dat hij deze opdracht kreeg zal 

gevolg zijn van zijn bekendheid met het IAO. 

 Na zijn studie had hij daarvoor de tijd, al was deze beperkt. Hij hospiteerde bij 

Kuitert, vanaf 1937 docent Nederlands op de Derde Vijf, waardoor hij opnieuw in het 

vertrouwde schoolgebouw kwam waar zijn vader inmiddels gymnastiekles gaf. 

Kuitert was een man met vooruitstrevende ideeën over het onderwijs, die in Van 

Praag een dankbare aanhanger vond 109. Af en toe solliciteerde hij bij verschillende 

inspecteurs voor het middelbaar onderwijs, waar hij met soms zo'n 200 andere aspi-

rant-leraren tevergeefs op een aanstelling hoopte 110. Dat stelde Van Praag echter 

wel in staat "Wordende Wereld" in ongeveer een jaar te schrijven. Zo kon hij tevens 

zijn historische belangstelling, in het bijzonder voor de Renaissance, bevredigen. 

 Bij de brede belangstelling van Van Praag paste ook het van Contact afkom-

stige idee om een "Encyclopedie voor cultuur, politiek en geschiedenis van het So-

cialisme" samen te stellen. Misschien trok men zich de woorden van Banning aan. 

Banning vreesde door de oorlog een "zelfmoord der Europese cultuur" 111. Er kon 

echter nog wat "gered" worden 112. De indruk bestaat dat de encyclopedie het so-

cialistische erfgoed moest vastleggen. Van Praag en Brandt Corstius namen ieder 

een deel van bestaande encyclopedieën door en verzamelden de teksten voor de 

toekomstige encyclopedie. Ze deden ook een beroep op deskundigen. Brandt 

Corstius was maar kort werkloos. Hij werd leraar aan het gymnasium in Utrecht. 

Naar verluidt werd Brandt Corstius eind 1937 of begin 1938 voor deze post benoemd 

113. Daarmee waren de plannen om de encyclopedie te schrijven nog niet van de 

baan. Van Praag liet in december 1938 weten dat hij een populair-wetenschappelijk 

handboek (leerboek) voor "intellectuele arbeiders" beoogde 114. Auteurs van Fun-

dament beraadden zich in april 1939 over hun bijdrage. Er kwam een adviescom-

missie onder voorzitterschap van Pos, waar behalve Van Praag ook Romein, 

Banning en Tinbergen deel van uitmaakten. Van de oorspronkelijk 115 onderwerpen 

zou Van Praag er twee, over geweld, geweldloosheid en Henriëtte Roland Holst, 

voor zijn rekening nemen; De Ligt zou voor het onderwerp humanisme worden bena-

derd 115. In juli 1939 zocht Van Praag medewerkers voor allerlei bijdragen, maar 

ook naderhand was hij op zoek naar deskundigen 116. Toch had hij reeds in juni 

1939 tekst naar de zetter gestuurd 117. Het was de bedoeling dat de encyclopedie in 
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april 1940 verscheen. Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog kan de uitgave 

hebben verhinderd. Het meest waarschijnlijk is dat Banning roet in het eten gooide. 

Banning eiste "moed tot waarheid". Eigen leuzen en inzichten moesten worden be-

kritiseerd 118. De betekenis van Banning voor de graag speculerende Van Praag 

moet niet worden onderschat. 

Van Praags speculaties kwamen in ”Wordende Wereld” ook in de culturele 

belangstelling tot uitdrukking. Nu cultuur en cultuurgeschiedenis centraal stonden 

kreeg hij aandacht voor de Renaissance, waarop zij gebaseerd zou zijn 119. Van 

Praag wilde weten wat dit tijdperk aan duurzaams had bijgedragen. Met name de 

manier waarop de cultuur van de Renaissance aan latere generaties was doorge-

geven had zijn interesse. In 1935 stelde hij deze kwestie al aan de orde. In een 

bespreking vroeg hij zich af hoe oude denkbeelden door nieuwe verhoudingen 

werden beïnvloed 120. Gezien de tijd die inmiddels was verstreken moet de kwestie 

hem lang hebben beziggehouden. Banning interesseerde zich in 1938 voor de vraag 

hoe het humanisme zich handhaafde 121. Hij constateerde dat geestelijke waarden 

ongeschonden door veroveraars waren overgenomen. Van Praag had vooral aan-

dacht voor verschuivende machtsverhoudingen achter culturele golfbewegingen. Als 

kerk en staat verschillende belangen voorstonden moest de eerste het onderspit 

delven. Volgens Van Praag verzwakte de positie van de kerk in de Renaissance, 

een periode die in twee opzichten vernieuwend was in vergelijking met de 

Middeleeuwen. In de eerste plaats was ze het tijdperk van "het nieuwe zien" van de 

zichzelf ontdekkende mens die nieuwe wegen zocht. In de tweede plaats begon in 

de Renaissance de afrekening met een verwereldlijkt geloof. Daardoor werd de ba-

sis voor de huidige cultuur gelegd en de scheiding tussen kerk en staat op den duur 

onvermijdelijk. Het humanisme, als traditie van zelfstandig denken en oordelen, zou 

Luther tot zijn verweer van 95 stellingen aan de slotkapel te Wittenburg hebben 

gebracht. 

 Pas in de 18e eeuw kwamen politieke consequenties van het nieuwe denken 

in het gezichtsveld, nadat de mondigheid zou zijn toegenomen. De strijd van de 

Amerikaanse koloniën voor onafhankelijkheid ging gepaard met de onafhankelijk-

heidsverklaring van 1776, die als inspiratiebron diende voor de Franse Revolutie van 

1789 en de Russische Revolutie van 1917. De bourgeoisie wist door de Franse re-

volutie politieke macht te verwerven en feodale privileges af te schaffen, al bleef het 
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volk onderdrukt. Tegenover de vrijheidsdrang, uitmondend in het 19e eeuwse ratio-

nalisme, stonden imperialisme en vernietigingsdrang. Daarmee hing het irrationa-

lisme samen, dat Van Praag in verband bracht met het fascisme. Opgang en neer-

gang leken onverbrekelijk verbonden. Toch vormde deze tweeslachtigheid het ant-

woord op de vraag die Van Praag vanaf 1935 had bezig gehouden. In de 

Renaissance was, evenals in de jaren 30, sprake van oorlog, onderdrukking en 

verarming. Ze sloten echter geen doorwerking van het humanisme in volgende 

eeuwen uit. Ook de westerse cultuur kon in zuivere vorm voor latere generaties be-

houden blijven. Zelfs als de Europese cultuur ten onder ging betekende dit nog niet 

de ondergang van alle cultuur: "Andere volkeren -het Chinese miljoenenvolk, India- 

staan klaar om die cultuur op nieuwe banen verder te voeren" 122. Al was de vrees 

van Banning voor een "zelfmoord der Europese cultuur" ongegrond, hij liet niets van 

zich horen. Het sociaal-democratische dagblad “Het Volk” had evenmin aandacht 

voor "Wordende Wereld", ofschoon de krant wel oog had voor ontwikkelingen op het 

IAO. Aanvankelijk had de krant weinig belangstelling voor literatuur en cultuur, maar 

daarin kwam aan het eind van de jaren 30 verandering. In Fundament recenseerde 

Treurniet het boek. Hij was verheugd over deze allerminst "bloedeloze" geschied-

schrijving, maar betreurde wel dat de oude geschiedenis er stiefmoederlijk in was 

bedeeld en meende dat scherpere formuleringen het boek ten goede zouden zijn ge-

komen 123. Van de fenomenologisch-invoelende benaderingswijze was het boek 

echter gespeend. "Wordende Wereld" onderscheidde zich door een helderheid die 

weleens in Fundament ontbrak. 

 Bij dit blad werden inmiddels enige veranderingen doorgevoerd. Er kwam een 

redactieraad die voor het beleid verantwoordelijk was. De redactie hield de algeme-

ne lijn in het oog. Zij bestond in 1939 uit David de Jong, Arie Treurniet en Gerard 

Nederhorst. Daarnaast kwam er in 1939 een commissie van advies, bestaande uit 

Jan Tinbergen, Jan Brandt Corstius en Jan Romein. Zij zag erop toe dat de artikelen 

van voldoende wetenschappelijk gehalte waren 124. Kort voordien werd de “Socia-

listische Gids” omgedoopt in "Socialisme en Democratie". Het eerste nummer ver-

scheen in januari 1939. Het blad had als doel het nieuwe beginselprogram ruimere 

bekendheid te geven, maar daarmee kon een maandelijks tijdschrift niet volstaan 

125. Banning beoogde via het blad een ontmoeting tussen socialisme en evangelie 

126. Via geestelijke vernieuwing wilde hij het socialisme nieuw elan verlenen, zodat 
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de partij voor een bredere aanhang interessant werd 127. Klaarblijkelijk moest Fun-

dament meer betekenis krijgen nu men zich ook elders bezon op een levensovertui-

ging. De nieuwe opzet bracht het vertrek van een aantal redactieleden met zich mee, 

waaronder de ambtenares Lies van Weezel, die evenals Van Praag op de Derde Vijf 

had gezeten. Ze was het enige redactielid dat niet gestudeerd had. Ze herinnerde 

zich vergaderingen met Bovenkerk, Van Praag, Brandt Corstius, Van Wijk en Jef 

Last 128. Onder het pseudoniem Jet van Cleef schreef ze samen met Van Wijk een 

bijdrage over plannen van Romme om de gehuwde vrouw uit het arbeidsproces te 

weren 129. De redactievergaderingen werden bij Van Praag op de Prinsengracht ge-

houden, waar hij notuleerde en Van Wijk vooral het woord voerde. De redactie wist 

dat Lies joods was en benaderde op haar verzoek de accountant Premsela voor een 

artikel over het jodendom 130. De redactie zelf was nauwelijks met het jodendom 

bekend. Wanneer dat ter sprake kwam keek men Treurniet, afkomstig uit een 

orthodox-protestants milieu, aan. Van Praag grinnikte. Het jodendom was niet zijn 

specialisme. Nog geen week na het huwelijk van Esther was het echtpaar Van Praag 

verhuisd naar een pand met een eigen keuken en slaapkamer aan de Nieuwe Prin-

sengracht, nabij Carré. Daar betrok het op de derde etage een woning met veel zon 

en uitzicht op een grachtje 131. Beneden woonden twee oudere joodse dames, die 

op een vrijdagavond aan mevrouw van Praag vroegen het licht voor hen aan te ste-

ken. Aangezien ze geen jodin was golden de joodse geboden niet voor haar. Ze 

stond op dat moment echter te strijken. Van Praag zei: "och, dat kan ik wel even 

doen." In de ogen van de dames was dat het ergste dat een jood kon zeggen. Van 

Praag had er geen ogenblik bij stil gestaan dat het verzoek met de sabbathviering te 

maken had 132. 

 In maart 1939 verhuisden de Van Praags naar Dordrecht, waar ze zich aan 

de Binnenkalkhaven vestigden, in een koud en groot huis aan het water met een 

schiterend uitzicht. Van Praag was sinds een half jaar tijdelijk leraar Nederlands aan 

de Gemeentelijke vijfjarige HBS, een school met 365 leerlingen in 1939. Hij gaf aan-

vankelijk 17 uur les volgens een ongelukkig rooster. Daarin kwam later verbetering. 

De directeur wilde Van Praag vast aanstellen en had hem aangeraden te verhuizen 

133. Leraar zijn zat hem in het bloed. Zowel binnen als buiten de schoolmuren was 

hij leraar. Toch bestond daartussen een belangrijk verschil. Lesgeven deed hij om 

rond te komen. Zijn hart leek echter bij het antimilitarisme te liggen, waarover hij 
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naar aanleiding van de defensiebegroting op een JVA-bijeenkomst in november 

1938 in Den Haag een duizendkoppige menigte moet hebben toegesproken 134. De 

belangstelling voor pacifistische volksverdediging leed niet onder de heersende uit-

zichtloosheid. Dat was dan ook niet de reden waarom Van Praag tijdens de JVA-

Pinksterconferentie in juni 1939 als tweede voorzitters aftrad. Hij vond dat hij lang 

genoeg tweede voorzitter was geweest 135. In werkelijkheid was de strategie kans-

loos geworden. Van Praag keerde de JVA de rug toe, zoals hij eerder het OSP-

groepje verliet, omdat Banning er niet langer warm voor liep. 

 Banning had andere zorgen. Duitsland was in september Polen binnengeval-

len en Chamberlain had Hitler de oorlog verklaard. Terwijl de wereld beefde onder 

immens fysiek geweld, was Banning beducht voor de "radicalisering der massa" 136. 

Hij vreesde bovendien dat degenen die nooit op eigen kracht naar voren konden ko-

men, nu hun kans grepen 137. Van Praag achtte "het probleem der massa-actie" 

"brandender dan ooit". Hij meende dat er "miljoenen" in het openbare leven betrok-

ken raakten, "die er geestelijk niet rijp voor zijn. Dit geeft onverantwoordelijken de 

mogelijkheid de massa's tot acties te brengen voor doeleinden en op een wijze, die 

uit een humanistisch oogpunt misdadig zijn. Dit legt ieder die leiding kan geven de 

taak op dit ook te doen" 138. 

 
 
"Verwerkelijking van het humanisme" 
 Nationaal-socialistische leiders lieten in 1934 via de radio weten hoe zij de 

vrijheid meenden te moeten verdedigen 139. Dat de idealistische jeugdbeweging be-

hoefte kreeg aan duidelijkheid over eigen uitgangspunten lag echter aan Banning. 

Banning verklaarde in 1933 dat het socialisme behalve op het christendom was te-

rug te voeren op het humanisme, dat zich ontwikkelde in "de lijn van het moderne 

denken" 140. De Fundamentredacteur Cordan wilde in 1934 in deze geest de malai-

se in het socialisme overwinnen. Niet de "tierelantijnen der Marx monniken", maar 

"de concretisering van het woord humanisme" moest inhoud van het socialisme zijn 

141. Ook de NBAS toonde belangstelling. Het hoofdbestuur van de NBAS verklaar-

de in september 1935: "door de maatschappelijke ontwikkeling daartoe gedwongen 
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zullen we ons hebben te bezinnen op het eigenlijke fundament van onze jeugdbe-

weging: het Humanisme" 142. 

 Ongetwijfeld had Banning het humanisme van de vrijzinnig theoloog H.T. de 

Graaf in gedachten. Ten tijde van het 19e eeuwse modernisme waren kerk en huma-

nisme "aan het kapitalisme vastgekoppeld" 143. De "leidende liberale Bourgeoisie" 

was humanistisch ingesteld 144. Het humanisme was geen zelfstandige levensover-

tuiging 145. Het modernisme had de mens in zijn goede bedoelingen overschat. "Het 

Humanisme, dat zulk een grote invloed in de Hervormde Kerk bezat (..), was wel een 

brede stroming, maar ze had weinig diepte" 146. Daarin was geen verandering ge-

komen. De in 1938 overleden Just Havelaar, die samen met Dirk Coster het huma-

nistisch te noemen literaire tijdschrift "De Stem" had geleid, stelde een verheven har-

monieuze ontplooiing voorop. Het humanisme was de "leer van levensvertrouwen en 

van mensch-eerbiediging. Het gelooft in de idealiteit van de mensch. Het is moreel 

en het is tragisch, omdat ’t gelooft in den mensch" 147. Men hield de kunstenaar en 

humanist voor een religieus humanist in onkerkelijke zin 148. Zijn metafysisch en 

evolutionair humanisme was echter weldegelijk godsdienstig. Havelaar beoogde 

"een vrijzinnig Christendom in heroïsche vormen" 149. Hoewel Havelaar in latere 

werken zijn metafysische heilsverwachting enigszins afzwakte, bleef de grondge-

dachte: "Ik geloof in de doelbewustheid des levens en in de zelfontwikkeling der we-

reld" 150. Hij achtte het evolutionisme niet strijdig met zijn vrijzinnig protestantisme 

151. 

 In een verslag van een conferentie die onder meer aan Havelaar werd gewijd 

noemde Banning de humanist niet 152. Banning vroeg zich in 1938 af of zijn werk de 

jeugd nog kon aanspreken 153. Naar verluidt wekte hij verzet door vaagheid en ge-

brek aan bezonkenheid. Het zou niet praktisch toepasbaar zijn. Ter Braak meende 

dat het humanisme een karikatuur was geworden, zoals humanisten een karikatuur 

van Erasmus waren 154. Volgens Van Praag en Brandt Corstius behoefde zelfs het 

uitgangspunt van "eerbied voor het leven" een diepere fundering. Van Praag achtte 

"geestelijke onaantastbaarheid" van groot belang 155. Hij constateerde in maart 

1938 dat veel intellectuelen een diep besef van menselijke waardigheid deelden en 

de bereidheid daarvoor te strijden. Van Praag ontwikkelde een programma van ze-

ven punten om de gevaren het hoofd te bieden. Misschien was Banning niet langer 
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de enige drijfveer. Hitler haatte intellectuelen. Hij stelde in 1938: "Men zou hen 

moeten uitroeien of zoiets" 156. Volgens Nederhorst zochten met name plan-so-

cialisten heil bij het humanisme. Alle sociaal-democraten zouden in de naderende 

oorlog als grote vijand worden gezien, zodat misschien ook voor hen een geestelijk 

tegenwicht tegen het fascisme in deze richting geboden leek 157. Hier is de moei-

lijkheid dat de vroegere nazi-voorzitter van de Danzigse senaat Hermann 

Rauschning, de auteur van "Die Revolution des Nihilismus", verschenen in 1939, de 

verdediging van "geestelijke waarden" onmogelijk achtte: "de anti-intellectuele en te-

gen de kennis gerichte houding van het nationaal-socialisme is geen gril" 158. 

 Al verklaart alleen de visie van Banning de humanistische opleving, toch werd 

de indruk gewekt dat het fascisme tegenstanders dwong tot beraad over eigen idea-

len. "Alle mensen, wier overtuiging niet stevig gefundeerd is, die door de crisis zijn 

ontworteld, zullen onweerstaanbaar door deze reuzemagneet worden aangetrok-

ken" had Blom voorspeld 159. Nadat hij het socialisme als "de concretisering van het 

humanisme" typeerde, stelde Romein in Fundament dat het fascisme het humanis-

me principieel verwierp 160. Onder religieuze SDAP-ers leefde de belangstelling 

voor het humanisme weer op. In Tijd en Taak verschenen religieuze artikelen over 

het humanisme 161. Ook de belangstelling voor het humanisme vanuit de NBAS 

herleefde. NBAS-leden zongen in 1939 niet langer “Der Mensch is gut”. Al gaven ze 

dit geloof niet helemaal op, ze vestigden toch hun hoop op een "andersgeaard" hu-

manisme 162. De humanistische jeugd hield op 9 september 1939 een kleine bijeen-

komst te Loosdrecht, waar ook Oene Noordenbos aanwezig zou zijn, de vanaf 1922 

aan de Rotterdamse Gemeentebibliotheek verbonden conservator. Deze was gepro-

moveerd op "Het atheïsme in de 19e eeuw". Jan Romein werd eveneens uitge-

nodigd en ook Van Praag was aanwezig. Brandt Corstius sprak over "socialisme en 

humanisme" 163. 

 Aangezien de pacifistische volksverdediging als vorm van verzet tegen het 

fascisme was afgewezen, moest nu het humanisme dat tegenwicht vormen. De leer 

moest eerst beter worden uitgewerkt, zoals eerder in de strategie ideeën van 

Banning waren uitgewerkt. In deze uitwerking wilde Van Praag zijn ziel en zaligheid 

leggen.
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Hoofdstuk VII 
Humanisme 
 

 

"Mythe en rede” 
 Op 1 september 1939 viel Duitsland Polen binnen en brak de Tweede We-

reldoorlog uit. Banning meende dat het socialisme aan "kracht en gehalte" inboette 

1. Volgens Van Praag koos het socialisme weliswaar partij tegen het fascisme, maar 

niet voor zichzelf. Eerst moest het een behoorlijk bestaan mogelijk maken. Dan pas 

kon het ruimte bieden aan wat nog aan cultuur restte 2. Van Praag achtte de tijd rijp 

om "de grondslagen" te leggen voor een "humanistisch socialisme". Blom zag Van 

Praag als pionier van het humanisme die voor het avant-gardistisch blad Fundament 

een onontgonnen terrein verkende en dat zodanig wist te doen dat de redactie er 

mee instemde 3. Van Praag wilde dat het "socialistisch humanisme een "levende 

werkelijkheid" werd 4. Hij stond daarin niet alleen. Brugmans achtte "samenwerking 

op humanistische basis" geboden 5. Van Praag zag het humanisme als basis van 

het socialisme. Het humanisme kon een geestelijke legitimatie vormen, waarbij hij de 

gedachte koesterde dat het de SDAP met nieuw elan kon bezielen. In het in april 

1940 verschenen artikel "Mythe en Rede", zijn eerste artikel over humanisme, zette 

hij dit uiteen. 

 Intellectuelen die zich tot het humanisme aangetrokken voelden konden zich 

zelfs op Karl Marx beroepen. Volgens Van Wijk toonde Marx zich tot 1845 uitge-

sproken humanist. Marx getuigde in zijn vroege geschriften van een "radikaal huma-

nisme, dat hij filosofies op Hegel en Feuerbach terugleidt” 6. Aan deze constatering 

ging de heruitgave van de vroege geschriften van Marx in 1932 vooraf. Zowel 

marxisme als reformisme waren op het humanisme gebaseerd. Beide waren uitwer-

kingen van het denken van Marx. Banning stelde in november 1939 dat Marx huma-

nistisch was 7. Van Praag citeerde uit het Communistisch Manifest om aan te geven 

dat Marx humanistische idealen koesterde toen deze sprak van "een gemeenschap 

waarin de vrije ontwikkeling van een ieder voorwaarde is tot de vrije ontplooiing van 

allen" 8. Juist nu er sterke behoefte was aan geestelijk houvast zou het marxistisch 

socialisme aan zijn ondergang toe zijn. Volgens Van Praag vereiste de maatschap-

pelijke ontwikkeling een krachtige socialistische elite. De bevrijding uit "de ban der 
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burgerlijke eigendomsverhoudingen" kwam aan de orde 9. De opvatting was tot 

Banning herleidbaar. Het socialisme werd volgens Banning in economisch opzicht 

steeds meer in het gelijk werd gesteld 10. Nu de eigendomsverhoudingen in het ge-

ding waren meende Van Praag dat het humanisme een maatschappelijke taak kreeg 

11. 

 Eerder wilde Van Praag in de SDAP de rede in de plaats van het marxisme 

stellen; deze maal presenteerde hij het humanisme als alternatief. Praktisch gezien 

kwam zijn oplossing te laat. Bovendien richtte Van Praag zich op intellectuelen, hoe-

wel de oorlog ieder op dezelfde wijze in ellende en leed kon onderdompelen. 

Banning bepleitte bij het uitbreken van de oorlog dat de "fijnen van geest" leiding ga-

ven aan een "aristocratische democratie" 12. Brugmans haakte hierop in. Hij achtte 

het "democratisch humanisme" de "wezenlijke kern" van "onze socialistische over-

tuiging" 13. In de SDAP liet het humanisme niet ieder onverschillig. Daar stond te-

genover dat de belangstelling voor de traditionele achterban verslapte. Men meende 

dat voor het proletariaat veel was bereikt. In de SDAP golden de arbeiders als "geë-

mancipeerd" 14. Vorrink veronderstelde in april 1940 dat deze klasse nog slechts 

een redelijk ouderdomspensioen behoefde. Er was "voor de arbeiders niet veel meer 

te wensen en te verlangen over" 15. Deze zienswijze sprak ook uit het SDAP-begin-

selprogram van 1937: "In en door haar strijd heeft de arbeidersklasse zich een plaats 

in de nationale volksgemeenschap verworven, terwijl de uitbreiding van de politieke 

democratie de arbeiders tot volwaardige staatsburgers heeft gemaakt" 16. Velen 

leefden in de jaren 30 evenwel onder armoedige omstandigheden. "in menig arbei-

dersgezin is het stukje vlees bij de maaltijd al een luxe voor de zondag geworden en 

als er nieuwe kleren of nieuwe schoenen moeten worden aangeschaft is dat een 

heel probleem" 17. 

 Van Praag wilde allereerst geestelijk tegenwicht bieden tegen de leuzen en 

verschrikkingen van de naderende oorlog. Dat zijn reactie op het fascisme uitgere-

kend geestelijk van aard was hield met Banning verband. Deze weet de ontwrich-

ting der Europese cultuur aan de "devaluatie der geestelijke waarden" 18. De vraag 

naar "de inhoud van het mens-zijn, naar de waarden der cultuur" werd actueel 19. 

Zoals bekend vroeg Banning zich af hoe het humanisme gehandhaafd kon worden. 

Banning achtte de leer het "allerbeste" 20. Het humanisme hield ook Brugmans be-
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zig. Brugmans oriënteerde zich op het Griekse idealisme en Van Praag bestudeerde 

het marxisme. Volgens Brugmans kwamen beiden er niet uit 21. Toch bood "Mythe 

en Rede" een, althans voorlopig, antwoord. Van Praag herkende in het marxisme 

"elite-socialisme" of "neo-humanisme". Beide droegen bij tot verwerkelijking van de 

menselijke waardigheid 22. De termen vergen nadere uitleg. Nadat Banning een 

lans brak voor de "fijnen van geest" achtte Josine Meyer "elite-socialisme" de enige 

uitweg. De voortschrijdende democratisering bracht de "massa" in verwarring. Ze 

werd geconfronteerd met allerlei ideeën en inzichten waaruit ze geen keuze kon ma-

ken. Ze volgde leiders die aan haar instinctieve driften appelleerden. De "massa-de-

mocratie" ontaardde in dictatuur. Slechts een democratische en eensgezinde elite 

die gelijkheid in haar vaandel voerde, kon nog uitkomst bieden 23. Intellectuelen die 

in de sociaal-democratie leidende posities innamen moesten een normatief socialis-

me introduceren. 

 Banning sprak in 1935 van "Neo-humanisme" 24. Oene Noordenbos nam de 

term over. Hij behoorde op de bijeenkomst in Loosdrecht tot de aanwezigen. Moge-

lijk is hem daar gevraagd een artikel over dit onderwerp te schrijven. In februari 1940 

zette hij in Fundament de geschiedenis van het humanisme uiteen. Met de oorspron-

kelijk van Siegfried Marck afkomstige term "neo-humanisme" werd een concentratie 

van verschillende humanistische tradities bedoeld 25. Banning raakte enthousiast 

over Noordenbos van wie hij "graag meer" vernam 26. Van Praag nam de term over 

en presenteerde het humanisme als elitaire geestelijke stroming, die als humanis-

tisch te beschouwen richtingen verenigde. De beantwoording van de vraag hoe het 

humanisme kon worden gehandhaafd viel bij Banning echter niet in goede aarde. 

Banning keurde "Mythe en Rede" af. Hij achtte het artikel "merkwaardig" en de filo-

sofie "onhoudbaar" 27. Van Praag wekte de indruk dat de elite het humanisme zou 

doorgeven. Ook bij de pacifistische volksverdediging werd ervan uitgegaan dat de 

elite het voortouw nam. In het algemeen werd veel van de elite verwacht. Mannheim 

en Mennicke hadden erop gewezen dat de "massa" geleid moest worden. De "mas-

sa's" vroegen ook volgens Banning "leiding, binding, psychische orde en geestelijke 

inhoud" 28. Van Praag achtte "mis" leiding van de "massa" onmogelijk. Daarbij be-

riep hij zich ten onrechte op De Man. De Man signaleerde weldegelijk de tendens om 

individuen te veranderen in "objecten van massa-suggestie", al achtte hij een discus-

sie over de vraag of persoonlijke ideeën de collectieve behoefte bepaalden "doel-
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loos" 29. Banning stelde naderhand dat de massa gemakkelijk werd misleid 30. Nu 

herzag Van Praag zijn stelling: "De functie van de leiding is aan het massa-willen be-

wuste vorm te geven" 31. 

 Toch werd "Mythe en Rede" met afkeer geschreven: "weinig lezers zullen ver-

moeden met hoeveel tegenzin deze regels geschreven zijn" 32. Angst voor misver-

standen zou de oorzaak zijn. Het fascisme bedreigde de humanistische traditie. Van 

Praag wilde haar te elfder ure in ere herstellen. Misschien was de werkelijke oorzaak 

van de "tegenzin" het feit dat een jood stelling nam tegen het nationaal-socialisme 

zodat hij zich aan gevaren bloot stelde die niet te overzien waren. De bescherming 

door zijn pseudoniem maakt deze veronderstelling onhoudbaar. De geheimzinnig-

heid hield verband met Banning. Banning zweeg eveneens over "onze persoonlijke 

levens" 33. In de plaats daarvan nam Van Praag het op voor "het vrije woord". Hij ci-

teerde wat hij schreef in het eerste Fundamentnummer van 1940: "ook het woord 

kan een daad zijn; in het vrije woord zien we, naast alle andere werk in de strijd voor 

een hogere vorm van samenleving, onze belangrijkste taak!" 34. 

 De zorg voor de samenleving ging hem ook om andere redenen ter harte. Hij 

werd op 9 januari 1940 de trotse vader van een zoon, Erik. Blijkens het pseudoniem 

Erik Martens stond de naam van de zoon al jaren vast. De vader ondertekende met 

de naam van zijn toekomstige zoon 35. Stellig tilde de geboorte van Erik hem even 

uit boven de heersende angst en doorstroomde de gebeurtenis hem met een warm 

geluksgevoel. Treurniet feliciteerde de ouders met een gedicht, waarin Van Praags 

pseudoniem was verwerkt: "eer ik was, was Martens zoon niet" 36. In het privéleven 

mocht een oude droom werkelijkheid zijn geworden, maar in maatschappelijk opzicht 

bleef er nog veel te wensen over. Banning kwam niet terug op de "toekomsttaak" die 

hij in gedachten had. De relatie tussen Banning en Van Praag werd problematisch. 

De meningsverschillen betroffen onder meer de rede, maar Van Praag hield voet bij 

stuk. De rede nodigde uit tot discussie. Vanaf de Renaissance was volgens Van 

Praag de kernvraag of men redelijk was 37. Ofschoon ervaringen in Duitsland de re-

de in diskrediet brachten, beantwoordde hij de vraag bevestigend. Banning sprak 

van "waarden, geschapen door de menselijke rede" 38. Van Praag schreef aan 

Romein dat hij een taak zag weggelegd voor een groepje dat de rede trouw bleef 39. 

Dat moet de betekenis zijn van de passage: "Wij geloven in de taak der rede (..) als 
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menselijke waar; als socialistische intellectuelen leveren wij de beste bijdrage tot het 

redelijke doen door de raad der rede. Dit is niet alleen een woordspeling, het is een 

program" 40. Hij moet de redactie van Fundament hebben bedoeld. Het optimisme 

was niet ongegrond; ook Banning kreeg oog voor positieve kanten van de rede. De 

heerschappij van de rede over "driften en zinnen, over natuur en ervaring" kon het 

"rijk der vrijheid" dichterbij brengen 41. Van Praag meende eveneens dat men zon-

der de rede een speelbal werd van driften en instincten. 

 Banning behield echter reserves. Volgens Banning behoefde de rede een 

nieuwe onderbouwing  nadat de scholastiek in de Renaissance in ongenade viel. De 

"eigen religiositeit" gaf uitkomst 42. Van Praag was het met Banning oneens. De re-

de, vanaf de Renaissance de bevrijdende kracht waarmee men zich aan mythes en 

bijgeloof had ontworsteld, moest het verbindend element vormen in "elite-socialisme" 

of "neo-humanisme". Mede door de kantiaanse marxist Max Adler was Van Praag 

met de betekenis van de rede bekend. Ze was geen eigenschap van een verheven 

denken zoals Kant meende, maar bittere noodzaak: "tegenover de rede staat niet 

het gevoel, maar het concentratiekamp" 43. De godsdienst bood geen steun. "Geloof 

is de vrijwillige cellulaire gevangenis van het verstand" stelde Multatuli 44. Zo ver 

ging Van Praag niet. Van Praag verklaarde geen principiële verschillen te willen ver-

groten. Hij achtte vanzelfsprekend dat "religieuze en niet-religieuze socialisten sa-

men de socialistische beweging kunnen vormen" 45. Van Praag sloot aan op de, 

allerminst antigodsdienstige, humanistische traditie. Het humanisme werd vanouds 

verkondigd vanaf kansel of katheder. Men wilde een godsdienstige elite vervangen 

zonder deze tegen zich in te nemen 46. "Ik kan me bij dat begrip God niets voor-

stellen, noch er iets bij voelen", verzuchtte Van Praag na "één onzer makkers", ver-

moedelijk Ruitenberg, te hebben geciteerd. Deze noemde het hogere, blijvende en 

oneindige dat ieder zocht, God 47. De inspirerende kracht die Ruitenberg aan God 

toeschreef, kende Van Praag toe aan de rede. 

 Het socialisme moest bovendien met een mythe in verband staan. Een mythe 

die houvast bood kon een eind maken aan het gezwalk van de sociaal-democratie 

48. Banning achtte de "socialistische mythe" in 1936 vernietigd 49. Naderhand was 

de socialistische beweging volgens Banning het stadium ontgroeid "waarin mythen 

onmisbaar zijn" 50. In het vervolg van zijn tekst refereerde Van Praag aan Reich, die 
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vrije seksuele omgang als voorwaarde voor socialisme zag. Volgens Reich leidde de 

burgerlijke ideologie tot onderdrukking van seksualiteit. Zij zou in nationalisme en 

gezagsaanvaarding een uitweg zoeken. Het socialisme moest daarop aansluiten: 

"de socialistische mythe is de solidariteit in de wereld, de komende samenleving der 

werkers, de eenheid van eros en agressie in de gemeenschap van de arbeid. Dat 

bezielde alle socialisten, ook als ze het zelf niet wisten" 51. De liefde voor het rijmen 

was zelfs in barre tijden onuitroeibaar. Dit was ook in 1938 het geval toen een aantal 

reactionairen, Duijs, Van Duyl en Dijt, zouden hebben besloten een nieuwe partij, de 

DDD, op te richten. Dat ontlokte Van Praag het volgende rijmpje. Het werd in Het 

Volk geciteerd met de mededeling dat de oliemagnaat en anticommunist Deterding 

ontkende met de andere heren van doen te hebben 52. 

 "DDD samengesteld uit de zuiverste minerale oliën, het beste middel tegen 

jeuk, rode uitslag en allerlei andere opzichtige kwalen" 

 "Ziehier dan Duyl en Duijs en Dijt, 

 De vierde D zijn wij nog kwijt, 

 In alle stilte groeide 't plan 

 Als vierde D in 't edel span 

 beluisteren wij in 't zoete geluid 

 van Duijs en Duyl en Dijt: de Duit 

 Zo straalt dit viertal luisterrijk  

 en geeft van D- bewustzijn blijk 

 Welaan de kans is niet gering; 

 de vijfde D heet De-ter-ding" 53. 

 

 Ogenblikken van poëtische spot waren echter zeldzaam. Banning meende dat 

buitenkerkelijken een "waarachtige dragende en bindende geloofsgemeenschap" 

ontbeerden 54. De vraag hoe het socialisme bezielend kon worden hield ook Van 

Praag bezig: "De grote niet-religieuze massa der socialisten kan zeker niet op het 

peil van geestelijke ontworteling blijven staan, waarin ze nu is blijven steken" 55. De 

rede moest uitkomst geven. Wat voor de rede stand hield moest in ere worden ge-

houden. Een socialistische mythe moest fungeren als tegenwicht tegen krachten die 

de rede in diskrediet brachten: "In de meest extreme vorm is dit het geval met die 

"vernieuwing", die wij socialisten niet als vernieuwing, maar als vernietiging ervaren, 
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het nationaal-socialisme met zijn volstrekt irrationalisme en zijn mythe van het zui-

verrassige heersersvolk." De mythe zou, desondanks, succesvol zijn 56. De vereen-

zelviging met een mythe moet betekenen dat Van Praag meende dat een mythe het 

fascisme zijn massaal karakter verleende. De opvatting is merkwaardig. Binnen de 

sociaal-democratie weet men de opkomst van het fascisme aan beklemd geraakte 

middengroepen 57. Van Praag, die het nationaal-socialisme op speelse wijze als 

"hulde van de ondeugd aan de deugd" betitelde, dacht daar anders over 58.

 Hoewel in de jaren 30 het bestaan van mythen niet werd ontkend, verklaarden 

ze het fascisme onvoldoende. Wel zagen theoretici van de "massa" in het fascisme 

de realisatie van hun grootste angsten. Ze vreesden dat de samenleving ten onder 

ging in het irrationele, wrede, instinctieve en manipuleerbare gedrag van de massa 

59. Banning weet het fascisme in 1943 aan een "modern heidendom". Vergoddelij-

king van "machten" was het gevolg van cultuur- en normloosheid 60. Deze opvatting 

stemde overeen met een godsdienstige idealistische verklaring van het fascisme. 

Professor G. van der Leeuw vereenzelvigde het nationaal-socialisme met onkerke-

lijkheid 61. In deze mening stond hij niet alleen. Volgens minister Gerbrandy maakte 

Duitsland zich los van het christendom: "Het resultaat kunnen we zien. Zouden wij 

hetzelfde doen, (..) het zou ons niet beter vergaan" 62. Na de Tweede Wereldoorlog 

zocht een bisschoppelijke vastenbrief de "diepere oorzaak" van het Duitse "verval" in 

het feit, "dat het Duitse volk God heeft verlaten" 63. 

 Van Praag wilde tegenover het nationaal-socialisme een socialistische mythe 

stellen. Het socialisme moest geen theoretisch ideaal worden. Het moest juist een 

zaak worden van een strijdende beweging. Aan de vooravond van de Duitse invasie 

kon het humanistische principe van zelfontplooiing uitkomst geven: "het plan waar-

naar het leven verloopt is ons niet bekend en we weten niet of het er is. De enige zin 

die we kennen leggen we zelf in het leven, dat is het streven naar de meest vol-

maakte ontplooiing (..). Het geluk van de arbeid en de rijkdom van de liefde zijn in 

zichzelf genoeg. Hun zekerheid in ieder uur van twijfel en hun noodzakelijke ont-

plooiing is het volstrekte moeten dat ons voortdrijft" 64. Banning stoorde zich aan de 

tegenstrijdigheden. Volgens Banning leidde de gedachtegang tot "bodemloos sub-

jectivisme" 65. Hoe belangrijk de visie van Banning was bleek wel uit het feit dat 

Banning elementen als persoonlijke ontplooiing en bloei van het gemeenschapsle-
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ven in 1937 in het SDAP-beginselprogramma liet opnemen 66. De partijleiding wilde 

via religieus-socialisten vat krijgen op het godsdienstige deel van het proletariaat 67. 

Ook Van Praag meende dat het socialisme tot taak had "levensontplooiing" voor ie-

dereen mogelijk te maken 68. Dan kwam er een samenleving tot stand die de mythe 

van "solidariteit en arbeid" benadrukte. "Dat is de zekerheid van het socialisme" 69.  

De eensgezindheid sloot niet uit dat Van Praag ook bezwaar had tegen Banning. 

Godsdienstige en ongodsdienstige socialisten konden samen een partij vormen, 

maar "men suggerere geen principiële eenheid, die niet bestaat" 70. 

 Zoals de pacifistische volksverdediging diende om in het defensief gedrongen 

socialistische antimilitaristen te steunen, kwam nu de humanistische zelfontplooiing 

het socialisme te hulp. Een streven naar de "meest volmaakte ontplooiing" moest 

uitkomst geven. 

 
 
Het uitbreken van de oorlog 

 Ofschoon de redactie nog over talloze plannen beschikte, verscheen in april 

1940 het laatste nummer van Fundament. Toch klonken er op 19 april nog gerust-

stellende woorden. Minister-president De Geer verklaarde dat Nederland "dienende 

neutraliteit" voorop stelde. "Wij staan buiten het conflict" 71. Ook Fundament stelde 

zich neutraal op. Van Wijk verklaarde samen met andere auteurs dat de oorlog een 

imperialistisch conflict was, waarin geen partij kon worden gekozen 72. De ziens-

wijze dat Nederland dankzij een strikt neutrale opstelling de dans ontsprong was ge-

heel onjuist, zoals het echtpaar Van Praag bemerkte nadat de pinksterdagen in 

Amsterdam waren doorgebracht. Op 7 mei 1940 werd de 70ste verjaardag van tante 

Aal aan de Rijnstraat uitbundig gevierd. Daarna vertrok Van Praag naar Dordrecht, 

waar hij inmiddels vrienden had. Zo was hij bevriend met Jan Heroma, die hij kende 

van de SDSC. Heroma was na zijn huwelijk met de maatschappelijk werkster Took 

Meilink in Dordrecht een artsenpraktijk begonnen. Ook met een collega, de tekenle-

raar Wim Engel, raakte Van Praag bevriend. Engel zou naar aanleiding van de zes-

de verjaardag van zijn zoon Arend, in mei 1940, het plan opvatten samen met zijn 

vrouw een opvoering in een poppenkast te verzorgen. Tevens raakte hij bevriend 

met een oudere collega, Hamburger. Hamburger was voorzitter van de plaatselijke 

SDAP-afdeling. De vriendschappelijke betrekking tussen beiden doet vermoeden dat 
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Van Praag er door hem werd geïntroduceerd. Van Praag speelde naar eigen zeggen 

een kleine rol in de politiek. Hij wijdde zich daarentegen met hart en ziel aan het 

onderwijs. Aanvankelijk kostte het moeite de rust te bewaren. De leerlingen waren 

niet gemakkelijk. Bij Engel beklaagde hij zich hierover. Geleidelijk leerde hij beter de 

orde te handhaven 73. 

 Teruggekeerd in Dordrecht bleek daar, evenals in "Mythe en Rede", zijn be-

duchtheid voor de nabije toekomst. Naar verluidt stookte hij op een mooie meimor-

gen de kachel met papieren die hem in problemen konden brengen 74. Mevrouw 

van Praag en Erik waren daarvan geen getuige. Ze bleven in de Rijnstraat. Op de 

vroege ochtend van vrijdag 10 mei zag mevrouw van Praag vanuit het raam para-

chutisten. Het is zover, begreep ze. Pogingen haar man telefonisch te bereiken lie-

pen op niets uit. Gespannen wachtte ze de capitulatie af. Zodra deze werd afge-

kondigd ondernam ze de meest roekeloze en lugubere tocht van haar leven. Ze 

huurde een taxi en vertrok met een nichtje en Erik naar Dordrecht, dwars door het in 

verwarring en chaos verkerende land, langs binnentrekkende Duitse militairen en 

weilanden met neergeschoten vliegtuigen en omgekomen koeien. Rotterdam 

brandde, wat de doortocht ernstig bemoeilijkte. Bovendien was één van de bruggen 

zwaar gehavend waardoor ze uren vertraging opliepen. Eenmaal in Dordrecht aan-

gekomen bemerkte ze dat het het huis een nare aanblik bood. Talrijke ramen waren 

gesneuveld en de gordijnen waaiden in de nacht. Van Praag was er niet. In paniek 

ging zijn vrouw naar hem op zoek bij Jan en Took Heroma, die in de buurt woonden. 

Toen ze bij hen haar man in goede gezondheid aantrof was zij eindelijk gerustge-

steld. De aanwezigen reageerden op hun beurt op haar komst alsof ze een geest-

verschijning zagen. Ze hielden de tocht van Amsterdam naar Dordrecht voor volsla-

gen onmogelijk. De bruggen bij Dordrecht waren als eerste doelwit geweest. Omdat 

ook de woning aan de Binnenkalkhaven hem onveilig leek had Van Praag op 10 mei 

de wijk genomen naar Heroma. Op de dag van de inval vlogen Duitse vliegtuigen 

over naar de Moerdijkbruggen en werd in de nabijheid van Dordrecht, waar Duitse 

parachutisten waren geland, hevig gevochten. Op straat lagen dode en gewonde 

soldaten. Heroma moest erop uit om hulp te bieden. Van Praag en mevrouw Heroma 

scholen tijdens de gevechten in de kelder van de artsenwoning. ’s Avonds werd er 

gebeld en Van Praag zei: "het is misschien toch beter dat jij open doet". Lag het niet 
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meer voor de hand dat haar gast dat deed? Ineens drong het tot mevrouw Heroma 

door dat hij als jood gevaar liep 75. 

 De eerste invloed van de bezetter deed zich echter in het onderwijs gelden. 

De commissaris-generaal van bestuur en justitie, Wimmer, eiste op 23 augustus 

1940 dat alle leermiddelen werden gezuiverd van toespelingen en verdachtmakingen 

die Duitsland in diskrediet konden brengen. Zo'n 5000 leerboeken moesten worden 

gecontroleerd. Ingrijpender dan vertragingen in het onderwijs, veroorzaakt doordat 

boeken op een verboden lijst werden geplaatst, was de eerste maatregel tegen jo-

den, afgekondigd op 30 september 1940. De aanstelling van nieuwe joodse leraren 

werd verboden. In oktober moesten leraren de "Arierverklaring" ondertekenen waar-

uit bleek of ze joods waren 76. Alleen tekenleraar Engel maakte bezwaar: "ik geloof 

dat we dat niet moeten tekenen" 77. Directeur Prins, een kalende man met dieplig-

gende ogen wiens leiding aan het regentendom herinnerde, drong echter op onder-

tekening aan omdat hij moeilijkheden vreesde 78. Daarop zwichtten de leraren en 

tekenden het document waarmee, naar spoedig bleek, de basis voor jodenacties 

werd gelegd. Alleen het lerarenkorps van het Amsterdamse Lyceum ondertekende 

niet en een handjevol vooraanstaande Nederlanders protesteerde openlijk 79. 

 Van Praag had het gevoel als jood groter gevaar te lopen dan anderen. Nu hij 

opnieuw weerloos dreigde te staan tegenover geweld, kan hem dat neerslachtig 

hebben gemaakt. Op zulke momenten zal hij juist behoefte aan steun, aan houvast 

hebben gehad. Hij hield zichzelf althans voor: "misschien gebeurt er wel iets waar-

door ik de dans ontspring" 80. Dit is alleen mogelijk wanneer achter de horizon een 

streepje licht te ontwaren is dat een andere tijd aankondigt. Toch koesterde Van 

Praag de hele oorlog deze hoop. Hij weigerde vroeg in de oorlog mee te gaan naar 

Engeland, toen Jaap Burger, één van de kopstukken van de plaatselijke SDAP, hem 

dat aanbood. Hij vertrouwde erop dat hij, geleid door wilskracht, de oorlog wel door-

kwam 81. Toen, eind november, alle joodse leraren uit hun functie werden ontheven 

dacht Van Praag opnieuw: "We moeten zien erdoor te komen" 82. Scholieren van 

het deftige Amsterdamse Vossiusgymnasium organiseerden uit protest een korte 

staking, maar elders bleven acties uit 83. Van Praag senior, die daar inmiddels gym-

leraar was, moest evenals zijn zoon de werkzaamheden beëindigen. Ontdaan en 

met een wachtgelduitkering, bestaande uit 85% van het laatst genoten salaris, zat 
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zijn zoon thuis 84. Per 1 maart 1941 was hij ontslagen 85. Het in december gehou-

den 75-jarig jubileum van de HBS woonde hij niet meer bij 86. 

 Wat Van Praag nadien heeft gedaan is niet met zekerheid te zeggen. Hij 

leefde van de ene dag naar de andere. Plannen maken voor een verre toekomst was 

onmogelijk. Fundament bood niet langer emplooi. Van Praags optimisme in dit tijd-

schrift stond in schril contrast met het plotselinge besef van eigen gevaren. Aange-

zien Van Praag in Fundament zowel fascisme als geweld had bestreden, moet het 

uitbreken van de oorlog een dubbele nederlaag hebben betekend. Desondanks ver-

viel hij niet tot passiviteit. Stilzitten was niets voor de beweeglijke Van Praag. De 

wilskracht om zich door de oorlog heen te slaan leidde integendeel tot grote pro-

ductiviteit. 

 
 
Een studie over Henriëtte Roland Holst 
 Van Praag bereidde zijn dissertatie voor. Hij wijdde de studie aan Henriëtte 

Roland Holst. Aanvankelijk wilde hij op Multatuli promoveren, maar uiteindelijk viel 

de keuze op Henriëtte Roland Holst. In haar vroege dichtwerk zou zij met name de 

literaire kwaliteit van de dichter Marsman met de strijdbaarheid en sociale inslag van 

Multatuli hebben verenigd. Dat, en Van Praags belangstelling voor vooral de tech-

nische kanten van de taal, brachten hem ertoe zich in de gedichten van Henriëtte 

Roland Holst te verdiepen. In eerste instantie wilde hij zijn dissertatie tot haar 

"prosodie", haar versbouw, beperken 87. Toch interesseerden beiden zich voor paci-

fisme en socialisme. Er was nog een gezamenlijke interesse: de religiositeit. Van 

Praag was nu sterk in religiositeit geïnteresseerd. Ofschoon de waardering voor 

Multatuli anders doet vermoeden, wekte Van Praag de indruk geen rationalist te zijn. 

Hij liet weten ervan overtuigd te zijn dat een idee verwerkelijkt kon worden als men 

zich door wilskracht liet leiden. De verwerkelijking bleef echter mysterieus. Van 

Praag meende dat het bestaan een mysterie was. Banning achtte een "religieus ver-

diept humanisme" gewenst 88. Van Praag ging te rade bij Rudolf Otto, auteur van 

"Das Heilige". Otto werkte het wezen van het mysterie in godsdienstige zin uit. 

Banning achtte in 1938 het "heilige" wezenlijk voor de religie 89. Otto ontleedde het 

begrip "heiligheid". Hij onderscheidde het "Numinose", dat met een gevoel van nie-

tigheid vervulde, het "mysterie", dat doordrong van de onbegrijpelijkheid van het hei-
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lige en "tremendum", dat vrees inboezemde, maar toch in zijn majesteitelijkheid fas-

cineerde. Het heilige was gelijktijdig onaangenaam, imponerend en maakte be-

schroomd of, zoals Otto het uitdrukte: het "mysterium" is in positieve zin 

"tremendum" en "fascinans" 90. Het is mogelijk dat Van Praag zich als student ver-

diepte in religiositeit. In ieder geval staat vast dat hij toen plannen maakte voor een 

studie van het leven en werk van de dichteres, met wie hij naderhand over reli-

giositeit sprak. Van Praag bezocht haar voor het eerst op 31 mei 1938 in 

Bloemendaal 91. Er kwam een studie over de dichteres van de biograaf Proost ter 

sprake, verschenen in 1937. De studie werd later bekritiseerd omdat de auteur 

meende dat de dichteres in haar dichterschap openbaarde wat ze niet in haar strijd 

onthulde 92. Van Praag sprak haar echter voor de besprekingen verschenen. Hij kon 

niets anders over het werk zeggen dan "knap", waarop de dichteres moet hebben 

geantwoord: "ja ja, erg knap" 93. Ze had er geen kennis van genomen 94. Blijkens 

zijn bespreking in Fundament had Van Praag de studie wèl gelezen 95. 

 Het voornemen een studie aan de dichteres te wijden roept de dissertatie van 

Brandt Corstius in herinnering over de eveneens aan het begin van deze eeuw po-

pulaire en zelfs geruime tijd met de dichteres bevriende dichter Herman Gorter. De 

belangstelling van Van Praag en Brandt Corstius voor twee verwante geesten leent 

zich voor een vergelijking tussen beiden. Een verschil dat achteraf in het oog springt, 

is dat Van Praag zich slechts gedurende een bepaalde tijd intensief met Henriëtte 

Roland Holst bezighield. In juni 1939 besprak hij voor het eerst haar werk en per-

soonlijkheid en eind 1939 stelde hij met David de Jong over haar een extra nummer 

van Fundament samen 96. Nu begon hij aan een studie die pas na de oorlog ver-

scheen. Dit werd tevens zijn laatste belangrijke publicatie over haar, terwijl Brandt 

Corstius vanaf zijn promotie in 1934 over Gorter bleef publiceren 97. Daarmee hangt 

de aard van hun belangstelling samen. Brandt Corstius was vooral in literair opzicht 

in Gorter geïnteresseerd. Van Praag had behalve belangstelling voor de versbouw 

interesse in de maatschappijvisie van de dichteres. Een ander verschil tussen de 

vrienden betrof het karakter van hun hoofdfiguren. Gorter was een onafhankelijke 

geest terwijl de, althans schijnbaar, eenheid zoekende dichteres de socialistische 

beweging leek te willen inspireren. Zo was Brandt Corstius onafhankelijker en meer 

literair geïnteresseerd, terwijl Van Praag evenals de door Banning bewonderde dich-
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teres het socialisme wilde helpen vormgeven en behalve de organisatie, eveneens 

schijnbaar, de eenheid zocht. 

 Voor zijn studie bezocht hij de bibliotheek in Dordrecht en het Haagse ge-

meentearchief. Hij had veel steun van aantekeningen van Stuiveling, die deze 

schreef in bundels van de dichteres. Met hem had Van Praag in de eerste oorlogs-

jaren contact. Stuiveling kende Henriëtte Roland Holst persoonlijk en had een artikel 

geschreven over haar rijmschema dat Van Praag eveneens goede diensten bewees. 

Een opmerking van Stuiveling kan een impuls tot de hele studie zijn geweest: "Het 

eerst nodige inzake de literatuur over Mevrouw Roland Holst lijkt mij (..) een be-

knopte beschouwing, waarin het beeld van haar persoonlijkheid en de eenheid van 

haar leven pregnant aanwezig zijn" 98. Van Praag begon zijn studie met dit citaat. Al 

in oktober 1942 was een eerste versie van zijn dissertatie gereed. Toch had hij nog 

kans gezien om in de zomer van 1941 zijn studie te onderbreken. Na de verjaardag 

van zijn zoon stond de poppenkast werkloos bij Engel op zolder. Van Praag haalde 

haar, waarschijnlijk eind 1941, op met een handkar. Vanaf 1 september mochten 

joodse leerlingen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam geen openbare en parti-

culiere scholen meer bezoeken. De oude liefde voor het toneel bloeide weer op toen 

Van Praag voorstellingen verzorgde voor Dordtse joodse kinderen, die vanaf 1 okto-

ber 1941 al evenmin op school werden toegelaten 99. 

 Tegenover deze ontspanning moeten vele spanningen hebben gestaan. Me-

dio 1941 deden de wildste geruchten de ronde over voorbereidingen voor een Duitse 

invasie in Engeland. In de Dordtse wateren lagen bootjes van circa zeven meter. 

Daarmee beweerden de Duitsers de oversteek te willen wagen. Vanuit hun woning 

hadden de Van Praags uitzicht op de bootjes. Zoals bij vele Dordtenaren was ook bij 

hen een Duitser ingekwartierd, die op een zolderkamer sliep. Hij had een grote kaart 

van Engeland, waarop alle grote steden en industriecentra waren aangegeven, die 

volgens hem zouden worden gebombardeerd. Van deze, uit een klein dorp afkom-

stige, Duitser hadden de Van Praags weinig last. Als Van Praag hem eens op de 

gang tegen kwam, dan knikten ze elkaar zwijgend toe. Toen Van Praag verduistering 

op ramen aanbracht vond er echter een gesprek tussen beiden plaats. Volgens me-

vrouw van Praag wilde haar man de jongen over de bootjes uithoren. Daarbij kwa-

men de joden ter sprake, die in zijn dorp niet voorkwamen. Hij had echter wel de in-

druk dat ze vies en gemeen waren 100. De jongeman meende dat ze bestreden 
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moesten worden. Ineens stond de man die zich in het humanisme verdiepte tegeno-

ver de natuurlijke vijand ervan, het fascisme. Van Praag vroeg hem of hij weleens 

een jood had gezien. Het antwoord luidde ontkennend 101. Achter de schreeuwende 

gevel gingen domheid en onwetendheid schuil. Het fascisme moest wel een recht-

streeks gevaar vormen. 

 
 
Joods Lyceum 
 De gemeentebesturen en Rijks- en gemeentelijke inspecties moesten zorgen 

voor scholen voor uitsluitend joodse leerlingen. Er kwam een twaalftal lycea voor 

joodse leerlingen tot stand, onder andere in Rotterdam 102. In die stad waren 

23.000 gezinnen na het bombardement dakloos geraakt. De 1.500 noodwoningen 

boden slechts in zeer geringe mate soelaas. Hoewel er wel een plan was ontworpen 

voor een nieuw stadscentrum, kwam de woningbouw meer en meer tot stilstand. 

Doordat er alleen wegen waren aangelegd, was van de binnenstad een kale, winde-

rige vlakte overgebleven 103. Temidden daarvan stond aan de Jeruzalemstraat een 

gebouw waarin het Joods lyceum werd gevestigd. Het Joods lyceum, waar leerlin-

gen van HBS, gymnasium en lyceum werden verenigd, en waarvan Wijnberg rector 

was, bestond uit 12 leslokalen 104. Van Praag werd leraar geschiedenis en later 

Nederlandse staatsinrichting, hoewel hij daarvoor niet bevoegd was 105. Op deze 

school realiseerde Van Praag zich voor het eerst hoe weinig joden gemeenschap-

pelijk hebben. Het verschil in uiterlijk, karakter en intelligentie maakte het onzinnig jo-

den als ras te beschouwen 106. In het voorjaar van 1941 werd het dragen van per-

soonsbewijzen verplicht, waarbij ze een grote "J" op hun pas kregen. Vanaf april 

1942 werden ze gedwongen zich in Amsterdam te vestigen. Omdat hij gemengd was 

gehuwd behoefde Van Praag niet te verhuizen. Gemengd gehuwde joden hadden 

een niet-joodse partner. Aanvankelijk waren ze van deportatie vrijgesteld. Uitzonde-

ringsposities waren bij de bezetter eerder regel dan uitzondering, maar hielden 

meestal weinig in. Om uiterlijk verschil tussen joden en niet-joden aan te brengen 

werd op 2 mei 1942 het dragen van de jodenster verplicht, een gele, zes punten tel-

lende ster waarop in quasi Hebreeuwse letters het woord "Jood" stond. Ook Van 

Praag liep met zo'n ster op de jas. Het werd joden medio 1942 verboden parken, 

musea en openbare bibliotheken te bezoeken en gebruik te maken van trams, taxi's, 
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fietsen en treinen. Van Praag kreeg een ontheffing voor de treinreis van Dordrecht 

naar Rotterdam, maar mocht niet in de wachtkamer plaatsnemen 107. 

 Nadat joden waren opgeroepen zich "onder politietoezicht ter keuring naar 

Westerbork" te begeven werden ze vanaf juni 1942 op grote schaal opgepakt. 

Rotterdam kwam in juli 1942 aan de beurt en tot oktober vonden er deportaties 

plaats. Ongeveer 90% van de joodse bevolking werd naar Poolse concentratiekam-

pen verplaatst waar zij door marteling, verhongering of vergassing de dood vonden. 

De joodse scholen liepen geleidelijk leeg. Het aantal leerkrachten en leerlingen slonk 

voortdurend. Zij werden weggevoerd of doken onder 108. Het verzuim was ook groot 

doordat leerlingen van hun fietsen waren beroofd en niet de tram mochten nemen 

109. In oktober 1942 bleven de meeste leerlingen weg van het Joods lyceum. Hun 

aantal bedroeg nog slechts 39. Van hen zaten er 35 op het gymnasium en vier op de 

HBS 110. Ze waren bedrukt en er hing een nare sfeer op school. De Nederlandse 

SS haalde hen zelfs uit de lokalen. Toen een jongetje van 13 of 14 jaar uit zijn klas 

werd gehaald, zijn boeken bijeen pakte en met een strak en bleek gezicht het lokaal 

verliet, brak voor Van Praag één van de moeilijkste momenten als leraar aan: "je laat 

hem maar gaan, wat zou je anders doen? Dan was het wel zaak dat je met zo'n klas 

op de een of andere manier verder komt hè. Je kunt natuurlijk niet zeggen: waar was 

ik gebleven? Je moet wel een paar woorden met die klas wisselen, niet te veel, want 

je weet ook weer niet wat de ouders willen" 111. 

 Ook de hele familie in Amsterdam werd weggevoerd, hoewel Van Praag en 

zijn vrouw er veelvuldig op hadden aangedrongen dat ze moest onderduiken. Van 

ongeveer september 1942 tot ongeveer mei 1943 hield de "Zentralstelle für 

Auswanderung" in samenwerking met een deel van de Amsterdamse politie vrijwel 

dagelijks razzia's. Ze vonden 's avonds en 's nachts plaats onder toezicht van SS 

Hauptsturmführer Aus der Fünten 112. Joden, waarvan de achternaam met een P 

begon, werden op 27 november 1942 uit hun huizen gehaald 113. Alleen zijn ouders 

waren voor de druk gezwicht, nadat zijn vader zich lang tegen onderduiken verzette. 

Hij meende dat ze in Polen hard moesten werken en dacht zich er wel door te slaan. 

Gezien haar zwakke gezondheid zou zijn moeder het er echter slechter af brengen. 

Ze doken onder bij Jan en Wil Brandt Corstius, waarmee ze al jaren op goede voet 

stonden 114. Om ieder joods spoor uit te wissen werden hun schuilnamen Rienus en 



Het grondsop voor de goddelozen 

 

180 

Anna 115. In de winter van 1943 maakten ze een benauwd ogenblik door. Er stopte 

bij hen in de straat ‘s nachts een motor. Twee mannen waren op zoek naar distribu-

tiebewijzen. In het huis van Brandt Corstius was nog een joodse jongen ondergedo-

ken, en alleen door distributiebewijzen te vervalsen kon hij de onderduikers van le-

vensmiddelen voorzien. De mannen wilden Brandt Corstius spreken. Deze was met 

de jongen naar het dak ontsnapt, maar Rienus en Anna stonden op zolder doods-

angsten uit. Wil Brandt Corstius toonde de mannen de werkkamer van haar man. 

Daar stond het beslapen bed van Rienus en Anna. Ze ging de trap af, in de hoop dat 

de mannen haar volgden en niet naar de zolder wilden. Ze volgden haar. Het gevaar 

was geweken 116. 

 "Leven met de dood voor ogen". Welke woorden gaven beter het bestaan 

weer in de verschrikkelijke oorlog? Hein Vrind was als één van de eerste gijzelaars 

opgepakt en in het kamp Haaren gevangen gezet. Hij werd op 13 juli 1942 gearres-

teerd. Naar aanleiding van een spoorwegsabotage in Twente werd hij op 16 oktober 

1942 door de Duitsers in de omgeving van Amersfoort gefusilleerd. Hein Vrind werd 

met 14 anderen terecht gesteld. De executies dienden om te voorkomen dat commu-

nisten sabotages pleegden 117. Zijn dood was voor vrienden een zware slag. Van 

Praag en en zijn vrouw waren lange tijd verslagen. Jef Last schreef een indrukwek-

kend afscheidsgedicht. Een vers luidde: 

 

 Vriendschap is manlijke liefde 

 En wie was een vriend als Vrind? 

 Wie heeft met zo manlijke liefde 

 Vriend en vijand bemind? 118  

 

 Nu was Esther niet langer gemengd gehuwd. Ze was vogelvrij. De Duitsers 

hadden haast haar op te sporen. Dit wekte bij haar het vermoeden dat er sprake was 

van wraakneming. In een kleine plaats als Almelo traden politieke verschillen duide-

lijk aan het licht en Vrind, advocaat bij het NVV, had een opvallende plaats 

ingenomen. Een politieke tegenstander die wist dat Esther een jodin was kan vaart 

achter haar arrestatie hebben gezet 119. Mevrouw van Praag trok direct naar Almelo 

om haar schoonzuster te helpen de boel te pakken. Esther dook onder en bleek on-

vindbaar toen ze op 17 oktober werd gezocht. Daarop hielden vier NSB-ers een 
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huiszoeking bij de Van Praags. Het hele huis werd overhoop gehaald. Helaas was er 

net een brief van Esther aangekomen, waarin ze haar nieuwe adres in Haarlem 

bekend maakte. Van Praag werd onder zware druk gezet dit bekend te maken. Als 

hij niet meewerkte zou hij naar Mauthausen, toen het bekendste concentratiekamp, 

worden afgevoerd. Op zijn bureau lag een stapel brieven, waarvan de onderste van 

Esther afkomstig was. Van Praag moest de afzender van iedere brief bekend ma-

ken. Er waren brieven bij van oud-leerlingen en Henriëtte Roland Holst. Een week 

eerder had de dichteres bij hen gelogeerd en de ruwe versie van zijn dissertatie ge-

lezen 120. Beurtelings sentimenteel en kwaad poogden de invallers hem te overre-

den. Opnieuw werd een brief van de stapel gegrist en maakte Van Praag stamelend 

en toch zo rustig als hij maar kon de afzender bekend. Toen ze aan de laatste drie 

brieven toe waren zei de leider: "kom, we gaan weg, het verveelt me" 121. De anek-

dote schetst de onzekerheid waarin Van Praag leefde. 

 Onzekerheid in allerlei ondraaglijke vormen maakte ook het voortbestaan van 

het Joods lyceum onmogelijk. Naar verluidt werd de school in het voorjaar van 1943 

opgeheven. Ze was als een nachtkaars uitgegaan. Van Praag kon moeilijk de ge-

dachte van zich afzetten dat een deel van zijn pupillen mogelijk aan de vernietiging 

was prijs gegeven. Hij moet in 1943 wel hebben vermoed welk lot de joden trof. Hij 

had "De Veensoldaten" van Wolfgang Langhoff gelezen. Weliswaar was daarin geen 

sprake van systematische uitroeiing. Volgens mevrouw van Praag realiseerden ze 

zich na kennisname van de bejegening van politieke tegenstanders, dat de situatie 

er voor joden nog beroerder uitzag. Vooral de vrees dat ze werden opgepakt moet 

het echtpaar Van Praag er toe hebben gebracht bij joodse kennissen en vrienden 

aan te dringen onder te duiken 122. Arie Treurniet drong echter aan het begin van 

de oorlog tevergeefs bij hen aan op een onderduikadres. Dit wijst erop dat ze gehoor 

gaven aan de oproep van Banning, de "vervolgde en vertrapte joden" een hand toe 

te steken om ze in leven te houden 123. Van Praag was niet de enige die de ad-

viezen van Banning opvolgde. Banning achtte het "zeer aan te bevelen" dat er 

"clubs" kwamen waar "cultuuronderwerpen" werden besproken 124. 
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Rede versus reddeloosheid 

 Medio 1941 werd er een geheime politieke groep opgericht, bestaande uit 

oud-SDSC-ers, die eenmaal in de vier of vijf maanden bijeen kwamen. Tot hen be-

hoorden Van Praag, Heroma, Verweij, Hilda Verweij-Jonker, Ruitenberg en de direc-

teur van het wetenschappelijk bureau van de SDAP, H. Vos. Ook Vrind had tot zijn 

arrestatie tot het groepje behoord. Het groepje kreeg later door de komst van ande-

re vooraanstaande SDAP-ers een bredere basis 125. Aangezien Van Praag niet vrij 

kon reizen werden de bijeenkomsten in Dordrecht gehouden. Omdat bezoekers daar 

weinig in de gaten liepen genoot de artsenpraktijk van de Heroma's de voorkeur 126. 

Deze "Dordtse club" besprak uiteenlopende onderwerpen als het verloop van de oor-

log en de toekomst in het naoorlogse Nederland. Vos besprak bijvoorbeeld de wen-

selijkheid van planning. Ook Van Praag voerde het woord, maar niet over zijn erva-

ringen op het Joods lyceum. Banning zweeg over "onze persoonlijke levens"; Van 

Praag roerde geen persoonlijke kwesties aan 127. Van zijn leerlingen was tenminste 

een deel nog in leven. Het verlies van zijn strijdbare zwager Vrind greep hem meer 

aan. Zijn geest van idealistische onverzettelijkheid, bekend uit de Pacifistische 

Volksverdediging, was nog even opgelaaid toen in juli 1942 in "de Vonk" een mani-

fest verscheen tegen de juist begonnen jodendeportaties. Om ze tegen te houden 

riep Vrind op tot non-coöperatie en stakingen. Hij waarschuwde voor massale depor-

taties van joden. Uit deze idealistische dadendrang sprak voor het laatst het onblus-

bare activisme van Vrind. 

 De activiteiten van Dordtse club waren van geheel andere aard. Als enige on-

gehuwde in het gezelschap vertrok Burger naar Engeland. De eerdere poging om bij 

het uitbreken van de oorlog over te steken was mislukt. Hij wilde melding maken van 

onvrede omdat Radio Oranje aan stakingen in Eindhoven geen aandacht be-

steedde. Daar werd gestaakt omdat de Wehrmachtsbefehlhaber Christiansen had 

geproclameerd dat het voormalige Nederlandse leger zich opnieuw in krijgsgevan-

genschap moest begeven. De staking breidde zich uit in april en mei 1943 128. 

Burger ondernam de reis uit angst voor ondermijning van het gezag van Radio 

Oranje. De activiteiten van de Dordtse club waren niet zo provocerend als de acties 

van Vrind. De oorlogsjaren lenen zich er misschien niet voor om zuiver te beoorde-

len of Van Praag in conservatief vaarwater terecht kwam. Daar staat tegenover dat 

de politieke stellingname van Van Praag gelijkmatigheid vertoonde. Beschouwt men 
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pacifistische volksverdediging als een terugkeer naar oude standpunten van de 

SDAP en de strijd van Van Praag voor een nieuwe bezieling van zijn partij als een 

poging de SDAP in oude glorie te herstellen, dan staat geen politieke vernieuwing 

voorop. Van Praag moet eerder als behoudend worden beschouwd 129. 

 De stellingname van Van Praag hield met Banning verband. Dit gold ook bij 

het marxisme. De twijfel van Banning betrof de menselijke kant van het communis-

me. Banning achtte het een "flater" dat het marxisme het dienen van het klassebe-

lang tot "zedelijke daad" verhief 130. Van Praag hield zich eveneens bezig met de 

marxistische moraal. Hierover debatteerde hij met Ruitenberg. Volgens Van Praag 

gold in de marxistische moraal als "goed" wat het proletarisch belang of het partijbe-

lang diende 131. Hij veronderstelde naderhand dat in het marxisme een algemeen 

geldende moraal ontbrak 132. Banning wilde echter de waardevolle elementen uit 

het marxisme voor het socialisme behouden 133. Van Praag informeerde bij Pos 

naar het verschil tussen een socialistische en een individualistische ethiek om dit 

aan Banning duidelijk te maken 134. De overeenstemming met opvattingen van 

Banning betekende dat Van Praag steeds meer met de SDAP vergroeide. Allicht 

voelde hij zich onder gelijkgestemde intellectuelen in de Dordtse club meer dan ooit 

één met haar. 

 Voor zover Van Praag in de oorlog zijn politieke stellingname herzag, hield 

dat verband met inzichten van Banning. In de Dordtse club als geheel waren para-

lellen met Banning te maken. De eerste besprekingen betroffen waarschijnlijk een 

terugblik op tekortkomingen van de oude SDAP. Een ander belangrijk gesprekson-

derwerp was al gauw de wenselijkheid om tot een "doorbraak" te komen waarbij de 

oude scheiding tussen buitenkerkelijke socialisten en godsdienstige geestverwanten 

werd opgeheven. Daarvan hadden de leden grote verwachtingen 135. Pater S. 

Stokman moet in de Dordtse club hebben verklaard aan zo'n doorbraak te willen 

meewerken 136. Stokman schreef over het verzet van de Nederlandse bisschoppen. 

"Doorbraak" gedachten en optimisme over een toekomstige ordening kunnen Van 

Praag hebben doordrongen van de levensvatbaarheid van het humanisme . Daarte-

genover stond dat in het nationaal-socialistische blad "Volk en Vaderland" op 10 mei 

1940 viel te lezen dat "de humanistische cultuur is uitgebloeid en een nieuwe cul-

tuurvorm zich thans baanbreekt" 137. Belangrijker is dat Banning het humanisme de 
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ruimte gaf. Hij deed het voorkomen alsof de leer in de toekomst weleens met de so-

ciaal-democratie kon worden verbonden. Toch is naar verluidt binnen de Dordtse 

club nauwelijks over humanisme gesproken 138. Thomassen schreef een verhande-

ling over het humanisme die hij na de bevrijding wilde laten circuleren. Deze zal zijn 

geschreven toen Van Praag al geen deel meer uitmaakte van de Dordtse club 139. 

 Men hield zich echter niet uitsluitend met theoretische zaken bezig. Enkele le-

den brachten onderduikers onder dak. Mevrouw Heroma bracht het echtpaar Beem, 

dat tot het Amsterdamse OSP-groepje behoorde, onder in Dordrecht. De Beems 

leefden er onder primitieve omstandigheden. Het echtpaar moest voor het nemen 

van een douche een beroep doen op de Van Praags 140. Aangezien Van Praag zich 

als jood weinig kon permitteren beperkte hij zich tot het geven van adviezen als er 

problemen waren 141. Tevens vervalste hij persoonsbewijzen. Daarnaast begon 

Van Praag weer in zijn kamer te ijsberen. Die bezigheid wees erop dat hij zinnen for-

muleerde. Opnieuw reeg Van Praag in zijn kriebelige rechte schrift woorden tot zin-

nen aaneen. Al was publicatie uitgesloten, toch schreef Van Praag in 1941 een stu-

die over de Renaissance, waarin hij de betekenis van deze periode in cultureel en 

sociaal opzicht uiteenzette. Volgens Van Praag ontkende het fascisme de 

Renaissance: De fascisten wilden de Renaissance "schrappen" 142. Hij verklaarde 

dat hij meer wilde weten over inhoud en betekenis van het humanisme 143. Hij zag 

de Renaissance als voornaamste kracht achter het ontwakend zelfbewustzijn. Daar-

in lag voor Van Praag de betekenis van dit tijdperk. Kenmerkend voor de 

Renaissance achtte hij een autonomiebesef dat op alle terreinen baanbrak. Uit dit 

besef zouden zowel het individualisme als normen zijn voortgekomen. Het gedachte-

goed van de Renaissance zette zich via Barok en Verlichting voort in de Romantiek, 

een culturele stroming die volgens Van Praag voortduurde in de 20e eeuw. Banning 

vroeg in 1937 om een "geargumenteerde bestrijding" van de stelling dat de "ontbin-

ding" die in de Renaissance begon, zich in de volgende eeuwen voortzette 144. 

Toch had Van Praag ook oog voor de schaduwzijde van de vrijheid van de stedelijke 

aristocratie. Keerzijde van het renaissancistisch individualisme was het ongebreidel-

de winstbejag. In de Romantiek trad deze kwalijke kant aan het licht. Een ander erf-

goed van de Renaissance was, zoals Van Praag vaststelde, een strikte scheiding 

tussen geest en ziel, denken en beleven, idealisme en vitalisme. Van Praag had 

vooral oog voor positieve kanten van de Renaissancecultuur, die ook andere bevol-
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kingsgroepen zou hebben bereikt. De Ligt achtte humanisme en Renaissance 

"emancipatieverschijnselen onder rijken en geleerden" 145. Volgens Van Praag was 

de Renaissance daarentegen alle klassen ten goede gekomen 146. 

 De studie trok volgens Van Praags vroegere studiegenoot Bonger weinig be-

langstelling. Schulte Nordholt besteedde er wel aandacht aan. Hij sprak van "een be-

zield streven naar nieuwe opbouw" 147. Romein was er ook van gecharmeerd en 

zond haar door aan zijn collega Jacques Presser. Deze achtte het artikel onlees-

baar. Hij meende dat het geen nieuwe informatie bevatte en keurde de stijl af: "De 

schrijver heeft iets onrustigs, iets springerigs, dat m.i. teruggaat op een gemis aan 

zelfbeheersing". Tevens achtte hij de lijn in de studie "niet strak genoeg" 148. Des-

ondanks kon het deel uitmaken van het eerste openlijke debat tussen kerkelijke en 

buitenkerkelijke woordvoerders. Toen hij zijn artikel schreef had Van Praag daarvan 

geen weet. Het werd gevoerd tussen de katholieke wethouder en latere auteur van 

"Mensch en Humanisme", L.J.M. Feber en de humanisten Noordenbos en Johannes 

Tielrooy. De centrale gedachte van Feber was dat er eeuwenlang strijd woedde om 

de heerschappij over Europa tussen humanisme, protestantisme en katholicisme. 

Feber stelde zich de vraag hoe de cultuur ten onder kon gaan. Hij weet dit aan een 

gemis aan godsdienstige waarden. De zienswijze van Feber was merkwaardig om-

dat het humanisme altijd godsdienstig was. Feber meende dat de strijd tussen 

Reformatie en humanisme in remise eindigde. Het humanisme veroorzaakte daarop 

de ineenstorting van de cultuur. Banning hield er in 1943 soortgelijke opvattingen op 

na. Tussen christendom en humanisme werd een "strijd op leven en dood" gevoerd 

om de grondslag van de cultuur 149. Feber weet de heersende oorlog aan het hu-

manistische streven naar autonomie. De Europese eenheid ging teniet door een on-

begrensd vertrouwen in de mens, waarop het humanisme zich zou baseren 150. 

 In het volgende nummer van De Stem werd het artikel van Van Praag afge-

drukt, waarin deze erop wees dat de allesbeheersende tegenstelling niet bestond 

tussen humanisten en christenen, maar tussen vitalisten (mensen die slechts het ge-

not van het leven nastreven) en idealisten. Noordenbos maakte in zijn reactie duide-

lijk dat humanisme en christendom sterk verweven waren en dat beide elkaar verrijk-

ten. Hij beschouwde het humanisme als noodzakelijke fase in een groeiproces. Met 

de opvatting dat de godsdienst automatisch cultuur voortbracht, was hij het oneens. 

Cultuur en moraal konden integendeel strijdig zijn met goddelijke geboden 151. Dit 
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standpunt stond dicht bij dat van Pos. Pos was evenmin antigodsdienstig. Ook het 

christendom zou geloof in hogere menselijkheid vertegenwoordigen. Hij verzette zich 

echter tegen christelijke exclusiviteit 152. 

 Tielrooy benadrukte eveneens de geringe scheiding tussen godsdienst en hu-

manisme sinds de Renaissance. Het enige verschil was volgens hem dat men sinds-

dien de "geopenbaarde waarheid" in twijfel durfde te trekken. Met overtuiging wees 

hij het verwijt van de hand dat de cultuur sinds de Renaissance aan betekenis in-

boette. Men stelde zich noodgedwongen op een buitenkerkelijk standpunt. Men had 

van God geen "bericht" ontvangen 153. De verdediging van het recht van buitenker-

kelijken leek opnieuw de noodzaak van het humanisme aan te tonen, deze maal in 

een debat waarin Van Praag onverwacht betrokken raakte. Centraal stond daarin de 

moraal van buitenkerkelijken. Terwijl "Mythe en rede" vooral de verbinding tussen 

humanisme en socialisme betrof, was deze maal het humanisme zelf in het geding. 

 Niet alleen het humanistische gebouw, maar ook de architect liep gevaar. 

Verschrikkelijke geruchten over wat er met joden gebeurde begonnen door te drin-

gen. Van Praag leefde nog bij de gratie van een ambtelijke bepaling die gemengd 

gehuwde joden in een uitzonderingspositie plaatste. Dat sloot geen nieuwe proble-

men uit. Een joodse onderduikster was op straat aangehouden. Ze had haar adres 

bekend gemaakt, waar een andere onderduiker op zijn beurt weer een adres door-

gaf. Via dit adres kwam de "Groep 10", bestaande uit NSB-ers of Duitsgezinde poli-

tiemannen, die als verlengstuk van de Duitse Sicherheitsdienst fungeerden, de Van 

Praags op het spoor. Opnieuw werd het hele huis ondersteboven gehaald. Deze 

keer moesten ze mee.
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Hoofdstuk VIII 
Angst en verwarring 
 
 
 "Het onverdraaglijkst vind ik dat je je hele leven lang gewerkt hebt om iets te 

begrijpen en er wat mee te doen en dat dan zo'n analfabeet je schedel inslaat en het 

allemaal voor niks is geweest" had Kees de Groot, de opvolger van Van Praag als 

SVA-voorzitter, gezegd. Van Praag ontmoette De Groot op een gure, stormachtige 

avond in januari 1943 1. Van Praag moet zich de woorden hebben herinnerd toen hij 

de zware gevangenisdeur van het Haagse Veer, de Rotterdamse gevangenis, achter 

zich hoorde dichtslaan 2. De Groot heeft hem waarschijnlijk benaderd omdat hij in 

Dordrecht een zelfstandige redactie van het illegale Parool wilde vormen. De krant 

werd er tot begin 1943 per post bezorgd. Toen werd een belangrijke medewerker 

gearresteerd en de verzending gestaakt 3. Van Praag moest, vermoedelijk wegens 

zijn kwetsbaarheid, medewerking weigeren. Hij speelde geen rol bij de Dordtse Pa-

roolinitiatieven 4. De woorden van De Groot moeten hem nog helder voor de geest 

hebben gestaan. Zijn situatie onderstreepte de beklemmende betekenis ervan. Hij 

had gewerkt aan een culturele studie en was vervolgens opgepakt. Er werd bij zijn 

arrestatie geen proces-verbaal opgemaakt 5. Weliswaar had hij geschreven over hu-

manisme en persoonsbewijzen vervalst, bezigheden die de bezetter zeker niet aan-

stonden, maar deze bleven onopgemerkt. Men kwam er echter wel achter dat me-

vrouw van Praag had geholpen bij het onder dak brengen van onderduikers. Daarom 

werd zij meegenomen. Haar man moest mee omdat hij joods was. 

 

 

In de gevangenis 

 Toen duidelijk werd dat ze mee moesten kreeg mevrouw van Praag toestem-

ming Erik naar de buren te brengen. Ze had de tegenwoordigheid van geest hen te 

vragen de Heroma's te bellen. Mevrouw Heroma slaagde erin de trein te nemen 

waarmee begeleiders Van Praag, zijn vrouw en Piet Hogeboom, een bevriende stu-

dent die actief was in de illegaliteit, naar het Haagse Veer brachten. Zo konden de 

laatste dringende boodschappen worden doorgegeven. Ton en Nettie, waarmee het 

echtpaar Beem werd bedoeld, zouden die avond komen en moesten worden ge-

waarschuwd. De waarschuwing bereikte hen echter te laat. Tegen "Sperrzeit" stond 
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het echtpaar op de Binnenkalkhaven. Beem herinnerde zich dat hij bij de donkere en 

stille woning wilde aanbellen: "alles was donker. Maar je kon bij verduistering toch 

zien of er licht brandde.(..) Toen wilde ik op de bel drukken, maar ik kreeg een ijs-

koud gevoel. (..) Ik zei: "Lena, ga mee naar huis toe" 6. Beiden keerden zonder na-

righeid terug op hun onderduikadres. 

 De Van Praags zaten daarentegen in de problemen. Mevrouw van Praag ver-

bleef in gezelschap van zo'n 20 andere vrouwen, maar haar man werd in eenzame 

opsluiting gehouden. In de administratie van de gevangenis stond op zijn met een 

rode "J" gemerkte kaart: "afzondering" 7. Tevoren was afgesproken alle betrokken-

heid bij onderduikers te ontkennen. Dat kan bij gering bewijs het wat kortere verblijf 

van mevrouw van Praag, die drie maanden zwanger was, verklaren. Zij werd na een 

maand vrijgelaten. Het leven van haar man hing daarentegen aan een zijden draad. 

Er werd achter de schermen hard gewerkt om hem vrij te krijgen. Mevrouw Heroma 

had de Van Praags vergezeld naar het Haagse Veer, zodat ze wist waar ze waren 

opgesloten. Dokter Heroma deelde de bezetter schriftelijk mee dat hij in de eerste 

oorlogsdagen zonder aanzien des persoons medische hulp had geboden. Hij drong 

er hevig op aan om Van Praag vrij te laten. "We hebben geweldig gewerkt om hem 

eruit te krijgen" herinnerde mevrouw Heroma zich 8. 

 Tevens lichtten de Heroma's familie en vrienden in. Ook d'Angremond, inmid-

dels chef van de inkoopafdeling van een warenhuis in herenkleding, werd ingelicht. 

Sinds enige tijd kende hij een in Amsterdam gestationeerde Duitse marine-officier. 

Deze man, geen nazi, had eens gezegd: "Als ik je ooit ergens mee kan helpen moet 

je het maar zeggen". d'Angremond koesterde grote bewondering voor Van Praag en 

wilde tot elke prijs voorkomen dat deze omkwam. Hij stelde de officier van de situa-

tie op de hoogte. Deze zocht op zijn beurt uit wie de "Sachbearbeiter" (de persoon 

die de kwestie behandelde) was. Onder het mom dat een relatie zonder bon prachti-

ge Engelse costuums leverde troonde de officier deze man, Simonis, mee naar 

d'Angremond. Terwijl de overhemden, dassen en costuums werden uitgewisseld 

groeide een dikke vriendschap. d'Angremond drong op Van Praags vrijlating aan. 

Vervolgens zagen de drie vrienden elkaar weer op een feest van de Duitse 

Wehrmacht. Doordat de drank er rijkelijk vloeide ontkwam ook de geheelonthouder 

d'Angremond er niet aan. 
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 Zonder weet te hebben van deze inspanningen had mevrouw van Praag, kort 

voor haar vrijlating, haar man voorgehouden: "We komen er door Jaap". Misschien 

had ze ook zichzelf moed willen inspreken. Ze had ervoor gevochten afscheid te mo-

gen nemen nu ze haar man misschien nooit meer zag. Van Praag verklaarde nader-

hand dat hij uit haar woorden moed probeerde te putten. Weliswaar was hij niet bang 

uitgevallen, maar toch moet hij in grote onzekerheid hebben verkeerd. Hij veronder-

stelde dat hij naar een concentratiekamp werd afgevoerd. Dat dat zijn doodvonnis 

was geweest wist hij niet. Zoals bekend koesterde hij weinig illusies. Hij kon moeilijk 

accepteren dat zijn bestaan wankelde; hij las alles wat los en vast zat. Een andere 

bijzonderheid was de vaste dagindeling: opstaan om 6 of 7 uur, kamergymnastiek, 

een romannetje lezen, ontbijten, studeren, lunch, populair-wetenschappelijke en na 

het avondeten verstrooiende lectuur. Schrijven en studeren in de ochtend bleef zijn 

favoriete gewoonte. 

 Daartoe waren voldoende mogelijkheden. Naar verluidt mocht hij van de bi-

bliothecaris de boeken van de gevangenisbibliotheek selecteren. Een deel mocht 

niet worden uitgeleend omdat ze voor de bezetter onvriendelijke toespelingen of 

passages bevatten. Aangezien Van Praag op school bij de selectie van leerboeken 

behulpzaam was geweest kon hij zich hiermee in de gevangenis eveneens bezig-

houden, zodat hij voldoende lectuur had 9. Dit verklaart hoe hij in aanraking kwam 

met het door de nazi's verboden werk van de fenomenoloog Max Scheler. Van 

Praag las "Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik". Scheler paste 

Husserl’s fenomenologie toe op vragen van het menszijn. Hij kwam daarbij tot 

andere gezichtspunten dan Husserl. Zo stelde hij dat waarden niet werden ge-

creëerd, maar onafhankelijk van het individu golden. Scheler wilde dat de ethiek ze 

tot een samenhangend stelsel verbond. Deze benadering betekende een breuk met 

de ethiek van Kant, die in de autonomie van de rede haar hoogste voltooiing zag. 

Niet de zedelijke wil bepaalde de waarde, zoals Kant meende, maar de waarde zelf 

stelde de zedelijke norm. Ook zijn onderzoek naar de mate waarin het gevoel het 

zedelijk leven bepaalde strookte niet met de kantiaanse opvatting. Het feit dat 

Scheler Kant’s autonome rede afwees betekende niet dat de mogelijkheid tot zede-

lijkheid en redelijkheid vaarwel werd gezegd. Geleid door het gevoel konden enkele 

waarden met moeite worden verworven, al bleven er vele onzekerheden 10. Dit sloot 

aan op Van Praags gedachten over een leidende elite. Bovendien paste deze bena-
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dering beter dan die van Kant bij de, zoals Van Praag het noemde, "martelende 

onzekerheid" van zijn eenzame opsluiting. 

 Desondanks bleef hij optimisme uitstralen. De gevangenis raakte steeds vol-

ler en op een middag kreeg hij een joodse celgenoot. Van Praag wilde de man wat 

opmonteren: "je treft het vandaag, we krijgen kaas vanavond". Die dag kregen de 

gevangenen van de Sicherheits Dienst hun wekelijkse kaasrantsoen. De man keek 

Van Praag aan en vroeg zich af of ze hem tot overmaat van ramp bij een gek had-

den opgesloten 11. Het "lichtpuntje" sprak hem niet aan. Niet alleen de nieuwe cel-

genoot doorbrak de sleur. Van Praag kreeg op 8 oktober 1943 te horen dat hij zijn 

bezittingen mee kon nemen en werd vrijgelaten. Wat kon hij anders doen dan ver-

trekken? Hij verkeerde echter in doodsangst en verwachtte elk moment te worden 

neergeschoten. De Duitsers konden later beweren hem op de vlucht te hebben ge-

dood: "ik kwam naar buiten. Er werd niet geschoten. Er was niemand te zien en ik 

dacht, ik ga maar eens een stapje verder. Toen ging ik de hoek van het gebouw om. 

Er gebeurde weer niks. Weer ging ik een hoek om en ik dacht: het schijnt dat er niets 

gebeurt, laat ik maar naar het station gaan, ik kan toch niks anders doen!" 12. De 

oorzaak van Van Praags vrijlating is onzeker. Het feit dat Simonis aan d'Angremond 

de toezegging deed dat deze op vrije voeten zou worden gesteld kan de doorslag 

hebben gegeven 13. Als in een droom keerde Van Praag naar huis terug. Mevrouw 

van Praag was net op weg naar het Haagse Veer om hem te bezoeken. Daarop ging 

hij naar de Heroma's waar zijn komst met vreugde werd begroet. 

 Het had weinig gescheeld of de thuisreis was op het Beursstation gestrand. 

Van Praag had, daar hij geen geld bij zich had, moeten bedelen om een treinkaartje. 

Bij de receptie van de gevangenis had hij tevergeefs om zijn geld gevraagd. Op 1 

september waren hem een bedrag van ƒ 10,04, een potlood, twee sleutels, een zak-

mes, handschoenen, een zakdoek, een muts, een persoonsbewijs, een legitimatie-

kaart en een postzegel van zeven en een halve cent afgenomen 14. Blijkbaar was 

het geldbedrag ontvreemd. Gelukkig wist Van Praag toch een kaartje te bemachti-

gen. Wonderlijk genoeg blijkt uit de opsomming dat hij in september muts en hand-

schoenen droeg. Aan het weer lag dat niet. De zomer van 1943 was normaal. Het 

hield wellicht verband met een observatie van Engel, de tekenleraar. Deze had in de 

verte eens iemand over een brug zien lopen die hem, denkend aan de gevaren die 

joden liepen, de uitroep ontlokte: "wat een joods iemand is dat. En die loopt daar 
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maar zo, midden op straat!" Naderbij gekomen bleek het Van Praag te zijn 15. Of 

specifiek joodse uiterlijke kenmerken bestaan is hoogst twijfelachtig. Er bestaat 

slechts een stereotiep beeld waarmee Van Praag het ongeluk had gelijkenis te ver-

tonen. De overeenkomst was gevaarlijk. De muts moest zijn uiterlijk enigszins ca-

moufleren en de handschoenen pasten erbij. Dat de camouflage nauwelijks effectief 

was bleek toen Van Praag na zijn vrijlating enige dagen op de zolder bij Engel on-

derdook. Van Praag zou zijn collega hebben gevraagd: "hoe zie ik er het minst joods 

uit?" Of hij een hoed of een pet opzette maakte geen verschil 16. 

 Dat verklaart tevens de inspanning van vrienden om Van Praag vrij te krijgen. 

Hij was joods. Hitler liep met plannen rond om alle gemengd gehuwde joden naar 

concentratiekampen te deporteren. Volgens Van Randwijk ging het plan niet door 

17. Hoe het ook zij, het gevaar was allerminst geweken. In de zomer van 1943 wer-

den de circa 9.000 gemengd gehuwde joden voor de keuze gesteld: deportatie of 

sterilisatie 18. Aus der Fünten liet in mei 1943 een aantal gemengd gehuwde joden 

in Westerbork weten dat ze konden kiezen tussen deportatie naar Polen op de eerst-

volgende dinsdag ("en U weet wat dat betekent") of sterilisatie 19. Op grond van Van 

Praags onveiligheid drongen vrienden er krachtig op aan dat hij onderdook. Een 

onderduikadres was al geregeld. Sinds hun ontmoeting in de jeugdherberg in 

Oldebroek hadden de Van Praags af en toe contact met Theo van Riemsdijk en 

Fenco van den Berkhof. Van Riemsdijk vertrok echter naar Parijs. Van den Berkhof 

werd correspondent bij Philips in Eindhoven. Met hem werd het contact voortgezet. 

Deze had voor de Tweede Wereldoorlog gezegd: "als het er echt om gaat spannen, 

kom dan bij mij onderduiken". Voor Van Praag, die maar ternauwernood aan de 

dood was ontsnapt, was dat ogenblik nu aangebroken. 

 
 
Naar Eindhoven 
 Mevrouw van Praag meende zich te herinneren dat haar man in Dordrecht de 

trein naar het zuiden nam, maar Van Praag verklaarde dat hij vanuit Utrecht in 

Eindhoven aankwam 20. Ook Van den Berkhof stelde met beslistheid dat hij Van 

Praag ophaalde bij Jan en Wil Brandt Corstius in Utrecht. Volgens Van den Berkhof 

was de stemming in mineur. Gezien de omstandigheden was dat begrijpelijk: "ik 

herinner me nog dat ik, toen ik hem kwam halen, me doodgeërgerd heb aan Martje, 
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die daar bezig was met stofzuigen (..). Ze bleef gewoon doorgaan. Ze zei wel even 

goeiedag, maar direkt daarop: ik moet dit even afmaken. Ze bleef gewoon met dat 

kreng doorzuigen" 21. Spoedig vertrokken Van den Berkhof en Van Praag naar 

Eindhoven terwijl zijn vrouw en Erik een zwervend bestaan gingen leiden. Ze verble-

ven onder meer in Haarlem, Arnhem, Amsterdam en Utrecht. In Utrecht, bij Jan en 

Wil Brandt Corstius, werd in februari 1944 de tweede zoon, Wouter, geboren 22. 

 Van Praag meende dat hij ruim vóór april 1944 in Eindhoven aankwam 23. Hij 

moet daar eerder zijn aangekomen aangezien hij bij de geboorte van Wouter naar 

Utrecht reisde. Verder zag hij vrouw en kinderen weinig. Van Praag moet ook zijn 

ouders enkele malen in het donker hebben bezocht toen ze waren ondergedoken bij 

Ré Postma-Onverwagt 24. Hij verbleef in Eindhoven aan de Heezerweg, een rustige 

weg aan de stadsrand, bij Van den Berkhof, diens echtgenote Lautje en hun zoontje, 

dat eveneens Fenco heette. Van Praag droeg een valse pas met de naam J. van 

Zwijnenburg uit Heiloo 25. Hij beschikte over een kamer van twee bij drie meter met 

een bed, een tafeltje en een stoel. Daar kon hij zich afzonderen en zijn behoefte aan 

intellectuele arbeid bevredigen. Een gelukkig toeval was dat zijn neef Philip in 1943 

een enquête had gehouden onder 683 leerlingen. Doel was onder meer de samen-

hang tussen beroepen van vaders en de voorkeur van zonen vast te stellen. Aange-

zien deze de handen vol had aan illegaal werk kon Van Praag het materiaal tot een 

artikel verwerken. 17,6% van de leerlingen koos het beroep van de vader. Dit per-

centage mocht "hoog worden genoemd" 26. De studie verscheen later onder de 

naam van Flip van Praag 27. Tevens herzag hij zijn eerdere studie: "Ik zit nog wat te 

prutsen aan m'n boek" schreef hij 28. Een anekdote bevestigt dat Van Praag zich 

met Henriëtte Roland Holst bezighield. Van den Berkhof herinnerde zich dat Van 

Praag een schuurtje opruimde. Iets met zijn handen doen lag zijn gast echter niet. 

Terwijl hij bezig was viel Van den Berkhof op dat hij voortdurend tegen zichzelf 

praatte. Hij vroeg Van Praag wat hij had gepreveld. Het antwoord luidde dat hij ge-

dichten van Henriëtte Roland Holst op zei 29. 

 Van den Berkhof zag Van Praag als een actieve man die altijd bezig was. Stil-

zitten deed hij niet. Hij was voortdurend aan het schrijven of moest om andere rede-

nen weer naar boven, naar zijn kamertje. Van den Berkhof had niet de indruk dat 

Van Praag inzat over het verloop van de oorlog. Misschien reageerde Van Praag de 
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ellende van de oorlog en de scheiding van zijn gezin af door zich druk te maken. In 

Van Praags artikelen is een onderliggende onrust terug te vinden. Tijdens zijn verblijf 

in Eindhoven realiseerde Van Praag zich dat. Hij wilde iets van het rusteloze dat z'n 

werk vaak had in betere banen leiden 30. Van Praag mocht uiterlijk in staat zijn zich-

zelf te beheersen, maar blijkens de aanhef van "Het Hooglied van de Creativiteit", 

een studie over de dichter en essayist Hendrik Marsman, klampte Van Praag zich 

vast aan ieder sprankje hoop. Dat gold voor de gevolgen van de oorlog: "de oorlog 

van 1914-1918 heeft de wereld meer geschokt dan de tegenwoordige. Misschien zal 

deze oorlog grotere en meer positieve gevolgen hebben, maar de vorige betekende 

een groter geestelijk debacle" 31. Banning hield er soortgelijke gedachten op na. 

Nadat de Eerste Wereldoorlog alle morele waarden en wetten vernietigde werden 

"massa" bewegingen na 1918 "ontzaglijk gevaarlijk",32.Van Praag beoogde het door 

de oorlog geschonden geloof in de cultuur. Het optimistisch wereldbeeld was in 

Nederland, dat buiten de Eerste Wereldoorlog bleef, evenwel weinig gehavend. "Mo-

rele verwildering en verruwing" grepen niet zo om zich heen als in oorlogvoerende 

landen 33. 

 Van Praag schreef  "Het Hooglied van de Creativiteit" in de winter van 1943-

1944. Het essay werd onder het pseudoniem Erik Martens in juni 1944 in 125 illegale 

gestencilde exemplaren verspreid. De dichter Gerrit Kamphuis besprak het in de-

cember 1945. Hij achtte het "soms wat schools" en betreurde dat Marsman niet met 

tijdgenoten in verband was gebracht 34. Naar het schijnt nam Marsman bij Van 

Praag een bijzondere plaats in. Zijn studie bevatte onder andere een deel van het 

gedicht "Fort", dat hij bewonderde om versvorm en klankwerking. Zelf beweerde hij 

dat hij als jonge student met Marsman in aanraking kwam toen een oudere studie-

genoot hem op de gang van het universiteitsgebouw "Fort" voorlas. Het begin luidde: 

  

 Fort 

  

 Donder 

 

 Stormend ontsprongen 

 de wervelkolommen 

 de schokkende monden 
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 van de kanonnen 

 

 donder 

 

 de horizonnen  

 gaan onder 35.  

 

Van Praag vond het zonderling. Hij wist dat er sinds de Eerste Wereldoorlog experi-

mentele dichters waren, maar toonde daarvoor weinig begrip. Vaststaat dat Van 

Praag pas onder de indruk van Marsman raakte, nadat Banning aandacht aan hem 

besteedde 36. Direct bij het uitbreken van de oorlog trof Van Praag een gedicht, ge-

schreven naar aanleiding van de dood van Marsman, met de beginregels: 

 

"Het leven brak 

 cyclonen vuur van zon en maan 

 over hem open. 

 

 Maar niet voor hij door wanhoop en 

 door angst bezeten 

 in een ontzaglijk durven 

 de ruimten mat 

 en aan de bliksemende baan 

 van oer-snel vallende planeten 

 dood's koele strakke curve  

 had op en neer gemeten 

 tot aan het bitter einde 

 van zijn heenkantelend gelag, 

 brak zijn hartstochtelijk leven open 

 in een vermoeiden maar verrukten lach. 

 

 De dood, wist hij, is zonder einde 

 maar eindigt in het leven van één dag" 37. 
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Van Praag trof deze dichtregels aan in de donkere dagen na de capitulatie, toen be-

kend werd dat het schip dat Marsman van zuid Frankrijk naar Engeland zou brengen 

was getorpedeerd. Hij sprak van de "dichter bij uitstek van wat mijzelf beweegt" 38. 

Dat verklaarde nog geen studie over Marsman. Van Praag bewonderde vooral de 

bundel "Tempel en Kruis", voltooid in 1939 39. Van Praag wekte de indruk dat hij 

door creativiteit, techniek en taalgebruik in Marsman geïnteresseerd raakte. Waar-

schijnlijk hield de belangstelling verband met het vitalisme waarvan Marsman een 

exponent was, al doet dit geen overeenkomsten met Van Praag vermoeden. Het vi-

talisme was een reactie op de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog. Volgens 

Van Praag beschouwde het de geest als "vijand van de ziel" en de dood als "vijand 

van het leven" 40. Het stelde als culturele stroming "oorspronkelijkheid, dynamiek en 

creativiteit" voorop 41. In de jaren 20 zou het vitalisme de jeugd sterker hebben aan-

gesproken dan humanitaire idealen. Marsman vertolkte het zuivere vitalisme, een li-

teraire variant van het expressionisme, waarin levenskracht en angst voor de dood 

hand in hand gingen. Dit wilde zeggen dat hij Friedrich Nietzsche navolgde. Er werd 

beweerd dat in zijn vroege werk de bekende uitroep van Nietzsche doorklonk: "God 

is dood" 42. Het was verwant aan het politieke vitalisme, zoals Van Praag dat noem-

de, en waarmee hij bolsjewisme en fascisme aanduidde 43. Naar verluidt waren on-

der jonge kunstenaars en schrijvers in de jaren 20 "strevingen" als nationalisme, ras-

senleer en "salonfascisme" in opmars. Dit gold in het bijzonder voor Marsman in een 

bepaalde periode 44. Volgens Van Praag koketteerde de dichter met Mussolini 45. 

Het nationaal-socialisme keurde de stroming echter af. In de jaren 1933 en 1934 

werd het expressionisme in Duitsland aangevallen 46. De dichter kwam in 1933 op 

het vitalisme terug. Marsman nam er in "Tempel en Kruis" afstand van 47. In het op-

stel "Tachtig en wij" beschouwde hij individualisme, waarvan het vitalisme een uiting 

had moeten zijn, als "erfzonde van vijf eeuwen renaissancistische cultuur" 48. De 

verbinding van de Renaissance met het vitalisme zal Van Praag niet welkom zijn ge-

weest. Blijkbaar zat de verwantschap tussen Van Praag en de dichter niet diep. Mo-

gelijk wilde Van Praag slechts vaststellen waardoor de jeugd in de jaren 20 humani-

taire idealen links liet liggen. Marsman wist haar volgens Van Praag te boeien en te 

inspireren door de "dynamische veerkracht van zijn levensgevoel en de koele ro-
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mantiek van zijn vormgeving" 49. Dit moet echter onjuist zijn; de dichter verklaarde 

zelf de aansluiting bij de jeugd te hebben gemist. 

 Nadat hij het vitalisme vaarwel zei vestigde Marsman zijn hoop op een nieu-

we, oorspronkelijke religie. Banning meende bij Marsman de "onzichtbare verbon-

denheid" met het evangelie te ontwaren 50. Marsman bezon zich in "Tempel en 

Kruis" op grondslagen en toekomstmogelijkheden van de West-Europese cultuur. Hij 

bestudeerde de klassieken en sloot zo aan op de humanistische traditie. In de antie-

ke oudheid vond Marsman een synthese van moskee, tempel en kruis. "Het lichten 

van de creatieve geest" kon de synthese opnieuw tot stand brengen 51.Toch meen-

de Van Praag: "Marsman is in deze jaren geen humanist geworden" 52. Dat nam 

niet weg dat Van Praag zich met Marsman bezighield. Het vermoeden van Banning 

dat de dichter een "onzichtbare verbondenheid" met het evangelie had, verklaart dit 

niet. Er bestaat de mogelijkheid dat het "fel en meeslepend wil ik leven" een verbor-

gen wens van Van Praag was, die ijsberend ideeën verwoordde en scheen te lijden 

onder de cultuur en de tendensen van zijn tijd. Uit zijn artikelen bleek geen verlan-

gen naar een lichtvoetig bestaan. Toch kan Van Praag met Marsman de wens heb-

ben gedeeld om het leven van alle begrenzingen te ontdoen. Zijn gedwongen verblijf 

kan hem parten hebben gespeeld. Behalve als onderduiker werd Van Praag ook 

door zijn studies van de werkelijkheid afgesneden. Ondanks vernietiging en geweld 

bestudeerde hij humanisme en Renaissance. Misschien was hij wel de gevangene 

van zijn ambities, zodat het vitalisme een onbereikbaar bestaan uitdrukte. Een uit-

eenzetting over zijn leven in Eindhoven kan duidelijkheid bieden. 

 
 
Naar Acht 
 De Heezerweg grensde aan de Leenderhei, een mooi natuurgebied, waar 

Van Praag en Van den Berkhof 's avonds vaak een wandeling maakten. Op de hei 

liepen meer onderduikers met gastheren in de avondlucht. Dat viel niet alleen Van 

den Berkhof op, maar ook een naburige NSB-er. Toen er op een avond in de buurt 

een razzia werd gehouden liepen Van den Berkhof en Van Praag over de Leender-

hei. Ineens stond deze buurman tegenover hen. Hij vroeg: "wat doet u?", waarop het 

tweetal antwoordde dat ze wandelden. Uitdagend liet Van den Berkhof erop volgen: 

"mag dat dan niet?" Ja, ja, dat mocht. "Maar die meneer?" De man meende lont te 
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ruiken. Van den Berkhof zei: "nou, dat is een vriend van me. Daar mag ik toch wel 

mee wandelen?" De man wilde de persoonsbewijzen zien. Van Praag dacht dat hij 

door de grond ging. Ze toonden ze en de man liet hen gaan. Het kan zijn dat de dub-

beltjes die Van den Berkhof aan de man gaf om hem te vriend te houden, wanneer 

deze voor de Winterhulp colporteerde, rente opleverden. Waarschijnlijker is echter 

dat hij geloof hechtte aan het persoonsbewijs van Van Praag, evenals de controleurs 

in de trein naar Eindhoven tot zijn opluchting deden. 

 Er waren inderdaad meer logés in Eindhoven. Zo verbleef bij de overburen, 

een vrouw met kleine kinderen, een evacué, mevrouw Roell. De oudere dame ver-

droeg de drukte van de kinderen slecht. Ze verhuisde naar het gezin Van den 

Berkhof. Van Praag gaf haar later les in cultureel-historische onderwerpen. De 

eerste les betrof de Renaissance 53. Ze zei dagelijks beleefd "dag meneer van 

Zwijnenburg" tegen hem. Alle beleefdheid ten spijt wachtte Van Praag in Eindhoven 

een tijd met angsten en spanningen. Hij voelde zich er weinig op zijn gemak. Dat hij 

geen Van Zwijnenburg heette bleef bijvoorbeeld geheim. Als hij in de serre zat te 

eten en er gebeld werd of als er op straat lawaai was, verdween hij naar zijn kamer 

en ging zijn bord met servet en bestek de kast in. Daarnaast waren er bombarde-

menten. In december 1942 was het Philips hoofdkantoor doelwit. Er werd grote 

schade aangericht in een naburige winkelstraat. Ook het Sint Jozefziekenhuis werd 

getroffen waarbij honderden slachtoffers vielen 54. 

 Ondanks de gevaren was Van Praag verheugd toen zijn gezin bij hem in de 

buurt verbleef. Mevrouw van Praag was na een verblijf van drie maanden in Utrecht 

naar Eindhoven vertrokken, waar ze op verschillende adressen woonde. Van den 

Berkhof herinnerde zich dat het gezin bij hen was. Erik speelde met de jonge Fenco 

in de tuin. De eerste zei volgens hem op onvervalste joodse wijze: "nou spelen we 

dat jij meneertje Goud bent". Van den Berkhof haalde ze gauw binnen. Van Praag 

kende een zekere Goud uit de vredesbeweging 55. In augustus 1944 kon mevrouw 

van Praag geen nieuw adres vinden. Er zat niets anders op dan naar haar ouders in 

Amsterdam te vertrekken. Ze maakte een maand later de bevrijding van Eindhoven 

niet mee. Toen het gerucht daarover op 18 september de ronde deed waagden Van 

Praag en Van den Berkhof zich meteen in de binnenstad. Ze vernamen dat het niet 

overal veilig was. Op kruispunten zaten Canadezen met stenguns achter verschan-

singen. Van Praag beschreef het moment van de bevrijding als "meeslepend en ont-
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zettend, adembenemend en daemonisch" 56. Hij was ervan overtuigd dat de geal-

lieerde troepen spoedig Nijmegen zouden bereiken. "Vandaag al in Son, overmorgen 

in Nijmegen" meende hij 57. "Ik ben in twee dagen verzoend met vier jaar wachten" 

schreef hij aan zijn vrouw 58. Hij schreef haar brieven die echter niet konden worden 

verstuurd. 

 Voor Van Praag was de gedachte dat het zuiden eerder bevrijd zou worden 

een belangrijke reden geweest om in Eindhoven onder te duiken. Nu naderde voor 

ieder de bevrijding: Helaas duurde de vreugde maar kort. Op de avond van 19 sep-

tember zetten de Duitsers een tegenaanval in waarbij in Eindhoven meer dan 200 

doden vielen 59. Er viel een bom in een loopgraaf die buren noodlottig werd. Ze had-

den zich daar verscholen tot de rust terugkeerde. De bom zal zijn afgeworpen omdat 

de Duitsers achter woningen aan de Heezerweg een "Gewerkstatt" hadden ingericht 

waar ze vrachtwagens en legervoertuigen parkeerden. Daarop werd af en toe ge-

schoten. Op 27 september werd de woning van Van den Berkhof zwaar getroffen en 

ging de voorruit aan scherven. De flesjes en potjes, die mevrouw Roell in haar ka-

mer op een plankje had uitgestald, kwamen met een ongelooflijke herrie op de grond 

terecht. De ramen werden provisorisch dicht gemaakt. Mevrouw Roell voelde zich 

echter niet langer thuis in de donkere en tochtige woning en verhuisde weer naar de 

overburen 60. De andere logé bleef echter onberoerd onder de aanhoudend over-

vliegende vliegtuigen en vliegende bommen, af en toe gevolgd door een bominslag. 

Van Praag liet zijn vrouw weten dat de onrustige tijd in Eindhoven hem niets deed 

61. Lautje was echter doodsbang. Vlak voor kerstmis week het gezin uit naar een 

boerderij in Acht. Daar, in de directe nabijheid van een vliegveld dat regelmatig werd 

gebombardeerd, waren ze evenmin veilig. In januari werd de aanval op het vliegveld 

ingezet. Het was "goed raak" schreef Van Praag 62. Bij bombardementen scholen 

ze in de kelder. Toen ze er grote voedselvoorraden ontdekten riep Van Praag uit: 

"daar zijn de vleespotten van Egypte" 63. 

 Afgezien van de gevaren bood het bevrijde zuiden ook nieuwe perspectieven. 

De scheiding van bezet Nederland bracht met zich mee dat er voor het zuidelijke Pa-

rool een zelfstandige redactie werd gevormd. Vanaf het eerste nummer van 21 sep-

tember 1944 was de katholieke literator Gerard Knuvelder hoofdredacteur. Van 

Praag achtte de krant "heel goed" 64. Met de krant werd uitsluitend gecolporteerd. 
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Pas op 28 oktober bemachtigde hij een exemplaar. Hij had zich beziggehouden met 

hout sprokkelen en huishoudelijk werk. Dat ging hem tegenstaan. Van Praag pro-

beerde in oktober 1944 een baan te vinden. De radiozender “Herrijzend Nederland” 

leek hem een uitdaging, maar hij werd niet in dienst genomen. De voorgestelde ra-

diopraatjes werden geretourneerd. "Het was toch een stukje psychologisch zeer ver-

antwoorde propaganda geworden" aldus Van Praag, die de retournering "in alle op-

zichten teleurstellend" noemde 65. Al moest hij dagelijks een uur lopen om er te ko-

men, toch probeerde hij ook zijn geluk bij het Eindhovens Dagblad en Het Parool. 

Voorlopig werd hij echter aangesteld bij het transport van vluchtelingen, waarbij hij 

over een staf van 20 mannen beschikte. Het was een ellende van "stof, chaos, getob 

en besmetting" 66. Tussen eind 1944 en mei 1945 gebeurde er overigens weinig. De 

grote stroom repatrianten kwam pas in en na mei 1945. De opvangcentra in 

Eindhoven bestonden nog in augustus 1945 67. Ook Van den Berkhof raakte bij de 

nieuwe ontwikkelingen betrokken. Hij werd assistent bij een commandant van de 

stoottroepen 68. Al had Van Praag maar korte tijd werk, het ging hem niet in de kou-

de kleren zitten. Hij was lange dagen in de weer geweest en had onregelmatig en te 

weinig gegeten. Uiteindelijk kwam hij doodziek thuis; hij had dysenterie 69.  

 Er waren echter ook positieve ontwikkelingen. Van Praag had een aanbeve-

lingsbrief van De Groot en verwachtte dat zijn "uitnodiging van Kees een zekere rol 

kan gaan spelen" 70. Van Praag werd redacteur van Het Parool. Samen met de me-

deredacteuren Verweij en Van Meurs overtuigde hij Knuvelder ervan dat het week-

blad een andere politieke richting voorstond dan deze lief was. De krant moest so-

ciaal-democratisch worden. Knuvelder kreeg juist een aanbod om hoofdredacteur 

van "De Nieuwe Eeuw" te worden 71. Hij nam op 2 december 1944 ontslag als 

hoofdredacteur. Hij had inmiddels vernomen dat de krant zou worden geleid door de 

voormalige hoofdredacteur van de Telegraaf, Van Heuven Goedhart. Deze was van-

af 1941 redacteur van Het Parool, maar werd later minister van Justitie in het kabi-

net te Londen. Nu Knuvelder opstapte kon Het Parool weer aansluiten op de koers 

van de illegale evenknie. Verweij introduceerde Van Praag in november bij de re-

dactie als voorlopige hoofdredacteur van Het Parool, tot de echte redactie weer in 

functie trad 72. Hier lag het niet aan dat Van Praag de jaarwisseling in "verwachting" 

doorbracht; hij sprak ook van "zorg" 73. Aannemelijk is dat de "zorg" zijn gezin en 



Het grondsop voor de goddelozen 

 

206 

vrienden betrof en de "verwachting" het verloop van de oorlog. Dan mag worden 

aangenomen dat hij zichzelf, te midden van bombardementen en verhuizingen, aller-

minst vitalist waande. Nu het zuiden was bevrijd en Van Praag aan een nieuwe loop-

baan begon, kwam daarin misschien verandering. 

 

 

Het Parool 
 Van Praag hield zich in Het Parool vooral bezig met culturele onderwerpen. 

Hij verzorgde een rubriek over de cultuur in het bevrijde gebied. Ze moest wel enig 

niveau hebben. Hij had zich altijd geërgerd aan "blèrende troepen jongelui met Houd 

er de moed maar in". Van Praag steunde het leger niet in alle opzichten. Hij achtte 

het "bedroevend" dat "men een wagen met geallieerde infanterie al uit de verte als 

Nederlands kan herkennen, wanneer er een luidruchtig en schreeuwerig gelal uit op-

klinkt" 74. Over de kwaliteit van Amerikaanse films was hij evenmin te spreken. Films 

moesten opvoedende waarde hebben. Hij rekende de gedachte dat ze slechts een 

commerciële aangelegenheid waren tot het verleden. Optimisme over de toekomst 

bleek ook uit zijn oordeel over de fusie van de Katholieke filmactie en de Neder-

landse smalfilmliga tot "Nederlandse film actie". De "Nederlandse film actie" ging uit 

van de geestelijke herbewapening. Daarin zag Van Praag een doorbraak van de ou-

de hokjesgeest, die hij toejuichte. Klaarblijkelijk was de doorbraak van korte duur, 

want nog in hetzelfde jaar werd de Katholieke Film Actie opgesplitst in vijf diocesane 

verenigingen 75. 

 Van Praag had gehoopt dat de nieuwe organisatie de strijd aanbond tegen 

"kitsch, schijngevoel, grove grappigheid, effectbejag en holheid" 76. Daarmee is niet 

gezegd dat cultuur van eigen bodem werd afgewezen. Van Praag begroette behalve 

exposities en goede koren ook de herrijzing van het Tilburgse Orkest met vreugde. 

Op 1 januari 1945 werd Van Praag geboeid door Van Dalsums declamatie van de 

"Gijsbrecht van Aemstel" in de onverwarmde en slecht verlichte Eindhovense Stads-

schouwburg. Een dag later interviewde hij de toneelspeler. In maart volgde een 

vraaggesprek met Henriëtte Roland Holst. Tijdens het gesprek vlogen V 2's over, de 

vanaf 1944 op Londen en Antwerpen afgevuurde raketten. Van Praag putte moed uit 

haar enorme werklust: "Haar hardnekkige constructiviteit doet ons geloven aan de 

toekomst van ons land" 77. De man die blijkbaar in donkere oorlogsjaren overal 
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lichtpuntjes zocht vond ze ook in de cultuur. De Gijsbrecht van Aemstel vertoonde 

gelijkenis met de realiteit: 

 

   "Al leght de stad verwoest 

  en wil daer van niet ijzen; 

  zij zal met groter glans  

  uit asch en stof herrijzen" 78. 

 

Naar het schijnt toonde Van Praag zich optimist omdat hij daaraan allereerst zelf be-

hoefte had. Toch bleef hij niet steeds blijmoedig. Aanvankelijk poogde hij de oorlog 

door te komen met de wilskracht om zich er door te slaan, daarbij gesteund door 

optimisme over de duur ervan of door moed te putten uit de cultuur en de werklust 

van Henriëtte Roland Holst. Toen, begin 1945, het optimisme over de duur van de 

oorlog afnam, kwam daarin verandering. In februari 1945 dichtte hij: 

 

  "Nog nimmer was de nood zo groot 

  Dit volk is 't eigen erf ontvloden 

  hun werd de laatste troost verboden 

  de kleine rust die 't huis nog bood 

  Hier leven voortaan slechts de doden 

  Nog nimmer was de nood zo groot 79." 

 

Hier was geen spoor van blijmoedigheid meer, maar eerder van een depressie, die 

vooral bleek uit de regel: "hier leven voortaan slechts de doden". Misschien zag Van 

Praag in zijn wanhoop over het verloop van de oorlog geen lichtpuntjes meer. Dan 

wees zijn werklust op een wanhopige poging om de depressie te beëindigen. Van 

Praag zocht ook tijdens zijn gevangenschap naar lichtpuntjes; daar moet hem even-

eens een depressie parten hebben gespeeld. In het Haagse Veer was ze maar al te 

begrijpelijk; hier moet ze zijn voortgekomen uit bezorgdheid over zijn gezin. 

 Zijn vrouw en kinderen keerden na hun verblijf in Eindhoven in Amsterdam te-

rug. Vanaf oktober zat men daar zonder elektriciteit en gas en in november schreef 

Het Parool voor het eerst over honger in Amsterdam 80. Van den Berkhof had niet 

de indruk dat Van Praag zich ongerust maakte. Van Praag toonde zijn ongerustheid 
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echter in zijn brieven. Hij was eind oktober 1944 ongerust over de voedselvoorzie-

ning in het noorden 81. "'t Nieuws dat ons bereikt is ellendig" schreef hij 82. Ook in 

Het Parool bleek zijn ongerustheid: "hoe lang nog eer het barbaarse regiem zal zijn 

weggevaagd?" Hij eindigde met de oproep: "laten we daarbij nimmer vergeten: ons 

volk, onze vrienden, onze broers en zusters, onze vrouwen en kinderen in het noor-

den" 83. Van Praag deed meer ontboezemingen. Hij schreef dat het geloof in een 

zinvoller samenleving en een gelukkiger mensheid, aan een nobeler leven, "de bes-

ten onder ons" uit de ontreddering redde 84. De uitdrukking "de besten onder ons" 

was afkomstig van W.A. Bonger. Selectie garandeerde dat "de besten" in een demo-

cratie het bestuur uitmaakten 85. Belangrijker is dat Banning in 1938 "een democra-

tie onder leiding der besten" geboden leek 86. Het feit dat "de besten onder ons" 

zich staande hielden met geloof in "een zinvoller samenleving en een gelukkiger 

mensheid" werpt nieuw licht op de vraag waarmee Van Praag zich tijdens de onder-

duikperiode op de been hield.
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Hoofdstuk IX 
Liedje van verlangen 
 

 

 Van belang is vast te stellen wat "het geloof in een zinvoller samenleving en 

een gelukkiger mensheid" inhield. Van den Berkhof vernam dit als hij met Van Praag 

de afwas deed of roggebrood maakte, een bezigheid die verband hield met tekorten 

in het bevrijde zuiden. Van Praag beklaagde zich erover dat men weinig voor elkaar 

over had. Burenhulp moest algemeen gebruik worden zei hij. Misschien zag hij in ge-

dachten zijn vader van de etenstafel opstaan en met de mededeling "ik ga even naar 

hiernaast" de kamer verlaten. Die gewoonte had het leven in twee gezinnen verrijkt. 

Men moest meer oog voor elkaars ellende hebben, elkaar steunen en stimuleren. 

 De opvatting stemde overeen met het streven naar "gemeenschap" van 

Banning. Van Praag werkte vaker gedachten van Banning uit. Deze maal bepleitte 

van Praag een streven naar gemeenschap, maar men mocht niet in uitersten verval-

len. In Het Parool verschenen in december 1944 de eerste artikelen over mogelijke 

annexatie van een deel van Duitsland om geleden verliezen te compenseren; in sa-

menhang hiermee leek de gedachte op te komen van een sterk en machtig Neder-

lands volk 1. Van Praag verzette zich niet tegen de Nederlandse Unie, maar nam 

wel aanstoot aan de anti-Duitse stemming. Opvallend is dat Banning evenmin afwij-

zend stond tegenover de Unie 2. Banning wilde geen revanchisme; Duitsland moest 

als "vrij volk" in een Europese eenheid worden opgenomen 3. Van Praag waar-

schuwde tegen wraakneming. Hij schreef mevrouw van Praag dat er in het zuiden 

een anti-Duitse stemming heerste en noemde de annexatieplannen "nonsens" 4. In 

het in Het Parool verschenen artikel "Zijn er nog goede Duitsers?" verdedigde hij zijn 

zienswijze. Er bestonden ook goede Duitsers. Annexatie veroorzaakte sociale on-

rust; hij bepleitte bestraffing van de schuldigen 5. Het artikel verscheen in bewerkte 

vorm als brochure, getiteld "Annexatie: ja of neen?". De uitgave zou een initiatief van 

Van Praag zijn geweest 6. Eerder schreef Van Praag dat vrijheid verantwoordelijk-

heidsbesef vereiste, anders ontaardde de eerste "in bandeloosheid, in strijd van al-

len tegen allen" 7. 

 Van Praags gemeenschapsstreven stond niet op zichzelf. De gedachte dat 

men in gemeenschap tot ontplooiing kon komen vond steun bij het personalisme, 
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een sociaal-culturele vernieuwingsbeweging. De personalist Banning verklaarde in 

1937 dat de term "personalisme" van de humanist De Graaf afkomstig was 8. 

Banning droeg elementen als persoonlijke ontplooiing en bloei van het gemeen-

schapsleven een warm hart toe. Hij wilde in 1943 via personalistische gemeen-

schappen de "ontkerstende massa" met christelijke normen bekend maken 9. 

Brugmans stelde: "wie werkelijk tot gemeenschap wil komen moet den mensch als 

verantwoordelijke persoonlijkheid als uitgangspunt nemen" 10. Het personalisme be-

steedde veel aandacht aan gezin, woonsituatie, onderwijs, arbeid en vrije tijd. Het 

sprak zich uit over een breed scala van onderwerpen zoals de onwenselijkheid van 

luxeartikelen en massa-cultuur. In Nederland hielden de gijzelaars in Sint 

Michelsgestel, waaronder Banning, zich met deze materie bezig 11. Banning wilde 

de politiek allerminst scheiden van zedelijke en godsdienstige normen. Als het so-

cialisme "personalistisch" werd opgevat, dan bleven christelijke daden niet langer 

voorbehouden aan christelijke partijen 12. 

In Het Parool heersten andere opvattingen. De krant wenste een ander poli-

tiek bestel. Het Parool was voorstander van de "doorbraak". De redactie meende dat 

het verzet hiervoor meer dan ooit de grondslag legde. De oude hokjesgeest mocht 

niet terugkeren. Uit Van Praags beschouwing over de "Nederlandse film actie" valt 

op te maken dat zijn visie aansloot op die van de Paroolredactie, maar mevrouw 

Verweij-Jonker ontkende dit. Van Praag zag weinig in de doorbraak, waar de overige 

redactie juist erg voor was 13. Hij wenste geen doorbraakpartij, maar een grote hu-

manistische partij. Dit strookte niet met de mening van de redactie. Zij wilde één so-

cialistische partij, waar geestverwanten uit verschillend politiek en levensbeschou-

welijk milieu zich thuis voelden. Dit gezichtspunt stemde met dat van Banning van 

1937 overeen, maar Banning herzag zijn mening. Hij wilde in 1943 dat zijn partij 

godsdienstige normen en waarden aan de orde stelde. De redactie hield echter voet 

bij stuk. Zakelijkheid moest voorop staan. Daarin moesten zowel godsdienstige als 

buitenkerkelijke socialisten elkaar vinden. Het Parool stelde nog drie andere voor-

waarden, waaraan een toekomstige brede socialistische partij moest voldoen. De 

nauwe binding met de vakbeweging moest verdwijnen; de partij moest afstand ne-

men van traditionele socialistische retoriek en zich pragmatisch opstellen. De levens-

overtuiging mocht slechts een geringe rol spelen 14. Verweij wilde geestelijke zaken 

aan de kerk overlaten 15. Delen van het proletariaat brachten dit reeds in praktijk. 
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Onder de mijnwerkers heerste een "eenheidskoorts". Men organiseerde zich al in 

een algemene bond. Het succes van de "Algemene Bond van Werkers in het Mijn-

bedrijf" bracht de geestelijkheid in verlegenheid. De bond kreeg in enkele maanden 

zo'n 12.000 leden. De bisschop bevond zich echter in het noorden, zodat deze zijn 

kudde niet tot de orde kon roepen. Naar verluidt kostte het hoofdaalmoezenier K. 

Roncken, in diens plaats met de sociale zielszorg belast, moeite een uitspraak te 

doen. Een kleine meerderheid bekrachtigde op 13 november het besluit om de 

katholieke bond te handhaven 16. De Paroolredactie zag met lede ogen aan dat rec-

tor Martin, Almoezenier van de Arbeid, het proletariaat op 25 november eveneens 

opriep zich bij katholieke organisaties aan te sluiten 17. 

 Men keek argwanend naar het godsdienstige kamp. Daar poogde men hier en 

daar om de natie alsnog een eigen godsdienstig karakter te verlenen. Pieter 't Hoen 

(pseudoniem van Goedhart) meldde in het illegale Parool dat vier confessionele ille-

gale organisaties besloten samen te werken. Daarin kan een godsdienstig reveil 

worden herkend. In het zuiden werd een "Gemeenschap van oud-illegale werkers" 

opgericht met als richtsnoer "Waarheid, Gerechtigheid en Naastenliefde, zoals deze 

in het Evangelie zijn gesteld" 18. Eerder, in november 1944, trok het Eindhovens 

"adres" de aandacht. Vooraanstaande zakenlieden en politici zagen gaarne de mo-

gelijkheid van een "sterke nationale binding op christelijke grondslag" onderzocht 19. 

Te oordelen naar de vrijzinnig-protestantse visie op het omroepbestel leefde de hoop 

op een "christelijke natie" weer op. Voor de Tweede Wereldoorlog richtte de vrijzin-

nig-protestantse omroep zich op eigen kring. Tevens hoopte men degenen die de 

kerk de rug hadden toegekeerd op hun schreden te doen terugkeren. In de oorlog 

vestigde men "de hoop op een nationale omroep" 20. Ook onder hervormden en 

rooms-katholieken leefde de wens om de bekering meteen maar nationaal aan te 

pakken. De hervormde professor Van der Leeuw die direct na de oorlog minister 

werd, wilde met name het onderwijs herzien. De "beschaving van ons volk" stond op 

het spel 21. De rooms-katholieke staatsman Romme herschreef tijdens de oorlog de 

grondwet zodanig dat buitenkerkelijken buiten de wet werden gesteld. Romme eiste 

omwille van "het behoud en de doeltreffendheid van den Staat" van overheidswege 

"de erkenning van God" 22. Hij wilde het “maatschappelijk en staatkundig leven” op 

godsdienstige basis stimuleren 23. 
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 Niet het godsdienstig drijven, maar een uitspraak van Banning moet voor Van 

Praag reden zijn geweest om zijn pen te scherpen. Banning achtte eind 1940 "een 

mensenleven" zonder God "verloren" 24. In april 1941 signaleerde hij de "nood van 

de ontkerstende wereld" 25. Na zijn verblijf in Sint Michelsgestel wilde ook Banning 

een "christelijke natie". Banning maakte deel uit van de "heren zeventien" die 

meenden dat Nederland godsdienstig moest worden. Andersdenkenden dienden de 

superioriteit van het christendom te erkennen 26. Van Praag keurde voorstellen af 

om alle Nederlanders als christelijk te beschouwen. Hij herkende in samenwerking, 

innerlijke weerstand en verzet van buitenkerkelijken tegen de nazi-terreur een ople-

vend zelfbewustzijn, waarin zij niet voor christenen onderdeden 27. Blijkens de 

volkstelling van 1930 was bijna 15% van de bevolking buitenkerkelijk. Een deel van 

hen bezat, gedeeltelijk op religieuze basis, "die we bij gebrek aan een beter woord, 

humanistisch zullen noemen", weldegelijk een gefundeerde levensbeschouwing 28. 

Deze opvatting kon afbreuk doen aan het streven naar een christelijke natie aange-

zien het zuidelijke Parool middelpunt was van discussies over de toekomstige poli-

tieke en staatkundige inrichting van Nederland. Van Praag schreef zijn vrouw in ja-

nuari, dat "insiders" Het Parool waardeerden 29. Hij berichtte in maart: "Het Parool 

geldt inmiddels als het leidende blad" 30. Weer twee maanden later meldde hij: 

"Iedereen heeft de grootste bewondering voor ons werk en ons gezag werd overal 

aanvaard" 31. 

De aanvaarding verliep echter niet probleemloos. Van Praag brak in zijn 

eerste hoofdartikel een lans voor "leiders, die zullen weten te bezielen, vertrouwen 

zullen wekken en bekwaam zullen zijn, die kracht aan humaniteit kunnen paren en in 

staat zullen wezen de nodige eenheid te verzekeren zonder de onontbeerlijke vrij-

heid te verzaken" 32. Van Praag kreeg in november behoefte aan een "sterke man" 

33. De gedachte kan herleidbaar zijn tot opvattingen van Banning. Banning had in 

1938 “democratie onder leiding der besten” aanbevolen 34. Hij verklaarde in 1940 

dat de gemakkelijk misleidbare massa geleid moest worden 35. Na een gesprek met 

de conservatieve SDAP-voorman Donker, die vanaf oktober 1944 in Eindhoven was 

en Burger, die daar in december eveneens verbleef, voelde Van Praag niet langer 

voor een sterke man. "Daar zit veel te veel gevaarlijks in" 36. Ook andere redactie-

leden wensten in de chaotische situatie na de bevrijding een krachtige regering. In 
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Het Parool ademden een artikel van J.J. Went en een toelichting van de redactie 

deze geest. De redactie wenste dat "mannen met verantwoordelijkheidsgevoel, ka-

rakter" en "inzicht", een krachtige, deskundige leiding vormden, die "zakelijk en snel 

handelt en ongenadig toeslaat, waar tegen de belangen van het algemeen welzijn 

gehandeld wordt" 37. Toen deze woorden in november in Het Parool verschenen be-

sloot men principiële artikelen te ondertekenen. Naar verluidt gebeurde dit als over-

eenstemming ontbrak 38. Wellicht vreesde men dat de oproep de krant een slechte 

naam bezorgde. Toch stond de roep om een sterke man niet op zichzelf. Men meen-

de dat de regering te weinig leiding gaf 39. Er leefden gedurende de gehele Wereld-

oorlog plannen om de democratie te beperken 40. 

 Een andere reden voor ondertekening zou beduchtheid voor socialistische 

"mannetjesmakerij" zijn geweest 41. De roep om een “sterke man“ kon hierop inder-

daad uitlopen. Van Praags eerste ondertekende artikel verscheen in Het Parool van 

16 december. Het was gewijd aan de Griekse burgeroorlog. Van Praag bepleitte ook 

in eigen land herstel van de democratische verhoudingen 42. Democratie bracht de 

vrijheid dichter bij. Voorwaarde was een democratische gezindheid, die verder reikte 

dan de bereidheid om bij meerderheid te beslissen 43. Van Praag wenste geen te-

rugkeer van oude politieke verhoudingen. De vooroorlogse politiek sprak weinigen 

aan. Tussen burgers en politici heerste volgens hem wederzijds wantrouwen. Van 

Praag achtte de politiek een eigenaardige vorm van "massaregie", waarbij deskun-

digheid onbenut bleef. Banning meende in 1939 dat de politiek te zeer "verstard" 

was om "ons volk" deel te laten nemen aan de "diepe geestelijke worsteling der 20e 

eeuw" 44. Van Praag wilde verantwoordelijkheidsbesef aanmoedigen. Hij vestigde 

vooral zijn hoop op een andere gezindheid. Verbetering van de democratie vergde 

behalve geestelijke heroriëntatie ook organisatorische vernieuwing 45. Bij andere so-

ciaal-democraten sloot instemming met de democratie evenmin kritiek uit. Het NVV 

kreeg begrip voor gebreken van de vooroorlogse schijndemocratie 46. Niet ten on-

rechte. Weliswaar kwamen er leden van nieuwe sociale lagen in het parlement; dit 

ging echter niet vergezeld van nieuwe democratische methoden en organen. De af-

stand tussen parlement en burger werd niet overbrugd. Voor de oorlog heerste een 

"kleine crisis van de democratie" 47. 
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 Andere redactieleden wezen eveneens een dictatoriale leiding af. Voor zover 

er zo'n samenhang bestond tussen ideeën van Van Praag en de Paroolredactie was 

dat toevallig. Van Praag slaagde er niet in zijn stempel op de krant te drukken. Over 

Van Praags persoonlijkheid werd in vorige hoofdstukken al gesproken; bepaalde ei-

genschappen traden echter nu pas goed aan het licht. Als hij met Van den Berkhof 

schaakte was hij altijd vastbesloten om te winnen. Hij was behalve ambitieus en rus-

teloos ook veelzijdig en ondernemend. Daarbij leek hij visie te hebben, beschikte hij 

over grote zelfdiscipline en was hij punctueel. Hoewel daar tegenover stond dat hij 

de krant voor eigen ambities kon gebruiken, maakten die eigenschappen hem toch 

tot een geschikte hoofdredacteur. Van Praag was echter vanaf zijn komst bij de krant 

eindredacteur, wat betekende dat hij minder bevoegdheden had. Hij was niet inge-

nomen met deze functiewijziging ten opzichte van zijn voorganger. Aanvankelijk 

schreven andere redacteuren de hoofdartikelen. De functiewijziging kan het werk 

van redacteur Verweij zijn geweest. Van Praag was bij de Verweijs niet geliefd. Van 

Praag had op zijn beurt een "hartgrondige afkeer" van mevrouw Verweij-Jonker. Hij 

achtte haar "ijdel, zelfzuchtig" en "niet geheel betrouwbaar" 48. Ook de verhouding 

met Verweij was slecht. Van Praag mocht de onbuigzame man niet 49. "Verweij had 

de neiging mij als politiek onmondig te beschouwen" verklaarde hij 50. Van Praag 

kreeg in januari genoeg van de bedilzucht. Wegens gebrek aan vertrouwen stelde hij 

zijn functie ter beschikking. Zijn voorstel "werd natuurlijk niet aangenomen en sinds-

dien is de toestand veel verbeterd" meldde hij 51. Op 1 januari verscheen zijn eerste 

hoofdartikel, anoniem. Na de bevrijding van het noorden van Nederland werd de sa-

menstelling van de redactie bekend gemaakt en Van Praag als eindredacteur ver-

meld 52. 

 Nu de interne conflicten tot het verleden behoorden leefde Van Praags opti-

misme weer op. De indruk is dat het, in weerwil van enkele depressies, nooit echt 

verdween. Hoe het ook zij, na het onderhoud met Donker en Burger achtte Van 

Praag democratische organen niet slechts nuttig, maar tevens noodzakelijk voor de 

gemeenschapszin die aan democratie ten grondslag lag. De laatste moest bestaan 

uit de bereidheid om desnoods vage meningen meebepalend te doen zijn in beleid 

53. De opmerking herinnerde aan een passage uit "Problemen der democratie": 

"Prospectief is de huidige demokratie in die zin, dat de kiezer nagaat welke partij zijn 
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gewoonlijk vage wensen en verlangens formuleert" 54. Er mag worden aangenomen 

dat de “gemeenschapszin” tot Banning was terug te voeren. 

 Van Praag achtte het kapitalisme strijdig met “gemeenschapszin”. Banning liet 

zich hier niet over uit. Volgens Banning hield het economisch leven geen rekening 

met de "geestelijke waarde van de mens" 55. Van Praag meende dat het kapitalisme 

het individu verlaagde tot voortbrengingsmiddel of drager van koopkracht. Banning 

achtte met name het opkopen van de pers om de openbare mening te beïnvloeden 

ontoelaatbaar. Van Praag nam aanstoot aan hetzelfde verschijnsel. Kort na de oor-

log wekte het blad “Oost Brabant” zijn ongenoegen, zo daarvan al gesproken kon 

worden. Hij reageerde geschokt op de na de bevrijding illegaal verschenen krant. 

"Hiertegen wordt toch zeker met klem stelling genomen? Het ergste is (..) dat het op-

nieuw mogelijk is aan de publieke voorlichting rijk te worden" 56. Beel, minister van 

binnenlandse zaken, verhinderde dat de krant nog langer van de persen rolde 57. 

Niet het kapitalisme, maar het feit dat men zich aan nieuwsvoorziening kon verrijken 

achtte Van Praag steen des aanstoots. Bij de bezwaren die Van Praag tegen het ka-

pitalisme inbracht in Het Parool kwam hij op voor ontplooiing van het individu en de 

vrijheid, omschreven als "verwerkelijking van de waarden die ieder mens in zich om-

draagt" 58. Het heeft er veel van weg dat Van Praag een uitspraak van Banning uit-

werkte. Banning beoogde versterking van de “geestelijke vrijheid”  59. 

Van Praag sprak daarentegen over de "geestelijke waarde van de mens", 

waaronder hij menselijke waardigheid verstond. Van Praag introduceerde dit begrip 

laat in Het Parool. De term viel in een extra editie, verschenen bij de bevrijding van 

het noordelijke deel van Nederland. Hier stelde Van Praag de vraag waaraan het na-

tionaal-socialistisch succes te wijten was. Hij sprak van de "onbetaalde rekening der 

westerse beschaving" 60. Banning was deze mening eveneens toegedaan. De dic-

taturen maakten duidelijk dat "oude politieke bewegingen" geen nieuwe gedachten 

hadden voortgebracht 61. Volgens Van Praag werd van godsdienstige zijde toege-

geven dat de geestelijke leiding in gebreke was gebleven. Vooral bij belangrijke le-

vensvragen, bijvoorbeeld naar de zin van het leven, was men tekort geschoten. Een 

gebrek aan bezieling werd ieder fataal. Voor buitenkerkelijken bestond er geen bron 

van vernieuwing; woorden als "democratie", "socialisme" en "humanisme" waren nog 

te vaag en leden onder oude zwakheden. Van Praag meende dat het nationaal-so-

cialisme een sterke macht werd doordat van de belangrijkste culturele elementen, 
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democratie, humanisme en christendom, geen werkelijke kracht uitging. Hier lag een 

grote taak voor buitenkerkelijken. 

 Het ging Van Praag evenwel niet om een terugblik, maar om gedachten die 

christenen en humanisten deelden. Hier onderstreepte hij de menselijke waardig-

heid. Godsdienstigen en buitenkerkelijken deelden gezamenlijk het besef van de on-

vervangbare waarde van de mens, dienstbaarheid aan de gemeenschap en het be-

sef van gelijkwaardigheid. Het antwoord is nog niet klaar, voegde hij er aan toe. Alle 

waardevolle ideeën moesten worden verenigd tot beelden die werken en streven, 

leven en sterven omvatten, zoals ook bij de nazi's gebruik zou zijn geweest. Pas dan 

was het nationaal-socialisme echt overwonnen 62. Banning hield het nationaal-so-

cialisme voor een "volledige levensbeschouwing en een nieuwe religie" 63. Zoals 

Van Praag in het uitbreken van de oorlog het eind van de beschaving had gezien, 

zag hij dat nu in beëindiging daarvan. Ook deze maal moest het humanisme uit-

komst bieden. Van Praag geloofde in de wervende kracht ervan en wilde het in de 

grote socialistische partij, alsof het een soort wonderolie betrof, een tegenwicht doen 

vormen tegen het fascisme. Hoewel de chaos van de heersende zinloze en massale 

vernietiging onmogelijk kon wijken voor een beginsel, vertrouwde hij op de wervende 

kracht ervan. Van welke instantie de bezieling uit moest gaan liet Van Praag onver-

meld, maar zijn godsdienstigen en buitenkerkelijken overstijgende gedachte wees in 

de richting van een grote socialistische partij. Stellig hoopte Van Praag nog steeds 

een leidende rol binnen zijn partij te verwerven. Hier moet meteen bij worden op-

gemerkt dat van de vele "doorbraak"-socialisten en personalisten uitgerekend een 

jood het humanisme omhelsde. Er was misschien nóg een beweegreden. Hij was als 

jood beschouwd en bedreigd overeenkomstig te worden behandeld. Hij schreef dat 

er joden waren die zich "voor alles Nederlander voelen, die in deze cultuur geworteld 

zijn, die zij mede hebben gevormd en die zich thuis voelen in dit land, dat ook hun 

land is" 64. 

 Dat nam niet weg dat de samenleving verbeterd moest worden. Van Praag 

stelde later zijn verlangen naar een betere samenleving voor als gevolg van het feit 

dat hij in gunstiger omstandigheden verkeerde dan andere joden. In Het Parool 

stond een soortgelijke uitspraak: "als dit grenzeloze leed, al deze dood en onder-

gang ons niet inspireert tot gelouterd leven, tot het besef geroepen te zijn ons leven 

te leven en hoge zin te geven, dan is alles inderdaad zinloos geweest" 65. In de 
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bespreking van "Le-zrath ha-am" erkende Van Praag de noodzaak van een eigen 

blad "door de omstandigheden, waarin de Nazi's ons achtergelaten hebben" 66. Er 

bestond helaas ook een andere visie op de weinige overgebleven joden. Van Praag 

kreeg te maken met het antisemitisme dat direct na de bevrijding de kop opstak. Hij 

raakte erover in debat met B.J.A. Witte, die naar aanleiding van Van Praags artikel 

"Antisemitisme in Nederland" over joden schreef: "Laten ze trachten om iets van on-

ze grotere bescheidenheid over te nemen. Naar 't oordeel van ons volk is er een 

"teveel" aan joden in belangrijke posities. Naar onze mening was er vóór 1940 reeds 

van zo'n "teveel" sprake. Indien men het antisemitisme geen kans wil geven dient 

men er voor te zorgen dat dit "teveel" in geen geval wordt bereikt, laat staan over-

schreden" 67. Mevrouw Verweij-Jonker meende: "Er was onder katholieken in 

Brabant vanouds een zeker antisemitisme. Dat berustte (..) op verbazing en irritatie 

over het feit, dat de joden die wonderlijke denkbeelden over Christus en de Ware 

Religie niet al lang hadden laten vallen, maar in hun oude geloof met eigen tradities 

volhardden" 68. Het feit dat het antisemitisme niet hem, maar “in het oude geloof vol-

hardende” joden gold, maakte voor Van Praag geen verschil. Treurniet stelde dat 

Van Praag zich in de oorlog bewust werd van zijn jood-zijn 69. Onbevredigend is dat 

Van Praag zich niet verweerde met een beroep op het humanisme. Hierdoor blijft 

vooralsnog onzeker of het humanisme een ideaal was waar achter het zakelijke be-

lang schuil ging bestaan en toekomst zeker te stellen. 

 Van Praag wekte allerminst de indruk dat hij belang had bij het humanisme. 

Hij verwees naar een "gelouterd leven". Van Praag suggereerde dat hij zich door 

omstandigheden moreel verplicht achtte zijn leven te beteren. Blijkbaar bestond 

daartoe een aanleiding. Was er inmiddels wel sprake van een afglijden naar vitalis-

me, dat door het humanisme tot staan moest worden gebracht? Vooralsnog valt 

slechts te constateren dat het humanisme als een kwestie van beginsel werd voor-

gesteld. Van Praag legde deze verbinding in het debat over het zedelijke karakter 

van het humanisme. Het humanisme zou het geestelijke en zedelijke verenigen met 

een geloof in het "in ieder mens werkzame scheppend vermogen". Dit geloof was 

voor de humanist "een sprong in het duister". Van Praag betoogde dat humanisme 

en christendom elkaar wederzijds hadden beïnvloed. Als voorbeeld van iemand die 

godsdienst en humanisme verenigde noemde hij Erasmus. Opvallend is dat Van 

Praag meende dat de wederzijdse beïnvloeding een behoorlijke fundering van de 
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humanistische levensbeschouwing bemoeilijkte 70. Jan C.M. Leyten achtte het aan-

tonen van de juistheid van de humanistische overtuiging alleen mogelijk als dit tot 

hoogste criterium werd verheven. Normen waren niet te funderen. Van Praag moest 

Leyten daarin gelijk geven. Hij stelde niet te weten hoe het anders moest, dan door 

wat hij "laatste waarheden" noemde tot uitgangspunt te nemen. De fundering voor 

een beginsel als "eerbied voor het leven" kon Van Praag niet leggen 71. 

 Zelfs als dat wèl het geval was geweest kon men zich afvragen of zijn ideeën 

in het katholieke zuiden aansloegen. Het streven naar “gemeenschapszin” en huma-

nisme sprak er niet ieder aan. Van Praags aanstelling was maar tijdelijk van aard. 

Van Heuven Goedhart kwam na de bevrijding van noord Nederland naar het zuiden. 

De gedoodverfde hoofdredacteur hield er over de toekomst van de krant andere ge-

dachten op na dan Van Praag. De laatste wilde een sociaal-democratische kwali-

teitskrant, maar Van Heuven Goedhart stond een socialistische en sensationele 

krant voor. "Wat wij gaan maken is een socialistische Telegraaf" moet Van Heuven 

Goedhart hebben gezegd. Het was ondenkbaar dat Van Praag met deze vervlakking 

akkoord ging. Hij antwoordde: "dan doe ik niet mee" 72. Volgens eigen zeggen hield 

hij tot eind augustus de leiding over Het Parool, met zo'n 40.000 lezers op twee na 

de grootste krant in het zuiden 73. De krant ging samen met Vrij Nederland, even-

eens een weekblad 74. De kans om bij Het Parool te blijven was verkeken. 

 In Het Parool had Van Praag zich onderscheiden als een eigenzinnige idealist 

die omringd door onbegrip, op de bres stond voor de cultuur en de waardigheid van 

het individu. Van Praag ging weer terug naar Dordrecht om daar het onderwijs te 

hervatten. Hij stelde als voorwaarde dat hij één dag per week vrij kreeg. Zo hield hij 

tijd voor andere activiteiten. Van Praag zat onder meer in de redactieraad van Vrij 

Nederland. 

 
 
Vrij Nederland 

 De krant trok zich het lot van buitenkerkelijken aan. Vrij Nederland protes-

teerde begin 1945 tegen het streven om van Nederland een christelijke natie te ma-

ken. Het blad sprak enerzijds van "gesol met het christendom"; anderzijds vroeg het 

zich af wat de plaats van buitenkerkelijken werd 75. Daar stond echter tegenover dat 

ook andere meningen in Vrij Nederland werden geventileerd 76. Van Praag stond 
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ambivalent tegenover Vrij Nederland. Aanvankelijk achtte hij de krant "te zwaar". Hij 

beval populair-wetenschappelijke artikelen, een kort verhaal en pakkende reporta-

ges aan 77. Naderhand achtte hij de krant "leesbaarder". Hij was niet ontevreden: 

"Integendeel: ik vind 't uitstekend!" 78. Hij liet het uitstippelen van het beleid voor Vrij 

Nederland gaandeweg aan anderen over 79. 

 Misschien lag dit aan de vele misverstanden in de redactieraad en het eigen-

machtig optreden van Van Randwijk, de hoofdredacteur van de krant. De eerste 

brieven aan Van Randwijk waren nog amicaal. Ze hadden "Beste Henk" als aanhef. 

Van Praag nam de onderwijsrubriek voor zijn rekening, waarvoor de krant echter 

weinig ruimte had. "Zal ik de zaak maar even stopzetten?" vroeg hij 80. Niet alles 

verliep naar wens. Een artikel van een Eindhovenaar, dat Van Praag naar Vrij 

Nederland doorzond, werd niet geplaatst. "Jullie laten me eenvoudig een rotfiguur 

slaan; dank je" meldde hij 81. Nadat het artikel aan hem werd geretourneerd ver-

dween de vriendelijke aanhef. De toon werd scherper. "Ik kan daarmee niet akkoord 

gaan" liet hij weten. Van Randwijk stond evenmin toe dat Van Praag het bewuste ar-

tikel zelf schreef. De "afwijzing van het resultaat onzer gemeenschappelijk vastge-

stelde gedragslijn" was voor Van Praag "onaannemelijk". Van Praag vervolgde: "Tot 

nu toe heb ik nimmer drukte gemaakt over het feit dat een gehele reeks door mij in 

overleg met Van Randwijk opgezette artikelen niet opgenomen werd of nog bij mij in 

portefeuille ligt. Maar ik voel er weinig voor om mij met jan en alleman te brouilleren 

zonder dat ik zelfs maar een stem in het kapittel zou hebben omtrent de rubriek die 

mij is opgedrongen. Het spreekt vanzelf dat ik het volle recht van het bestuur erken 

om een andere rubrieksredacteur aan te stellen, indien het meent dat deze het werk 

beter zou doen. Mag ik hierover bij wijze van uitzondering om spoedig antwoord vra-

gen?" 82. De krant kreeg voor Van Praag betekenis wegens de meningsvorming 

over maatschappelijke vraagstukken. 

 Eén daarvan was, zoals bekend, het in confessionele kring levende droom-

beeld van een christelijke natie. Ook de overheid wilde de godsdienst stimuleren. De 

regering-Schermerhorn wenste uitsluitend christelijk nationaal onderwijs. Van der 

Leeuw wilde dat openbare en bijzondere scholen christelijk nationaal onderwijs ga-

ven. Eenmaal minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, wilde hij af van 

de "verzuiling". Jeugdbeweging, radiobestel en universiteit moesten "een christen-

volk waardig" zijn 83. Hoe sterk de behoefte aan een christelijke natie ook leefde in 
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bepaalde kring, toch was ze niet algemeen. De Nederlandse Volksbeweging (NVB) 

wenste althans geestelijke vernieuwing op basis van christendom en humanisme. 

Een dertigtal vooraanstaande Nederlanders gaf op 12 mei 1945 te kennen "gemeen-

schappelijke arbeid aan de radicale vernieuwing van ons volksleven" te verwachten 

84. Ook hier werd een "doorbraak" beoogd. De geestelijke vernieuwing moest wor-

den gevoed "uit de levende bronnen van christendom en humanisme" 85. De NVB 

bestond uit een rijk geschakeerd gezelschap dat zich vooral tegen het vooroorlogse 

bestel afzette. Een deel had in Sint Michelsgestel de toekomst van Nederland be-

sproken. De NVB wenste een grote constructieve socialistische partij zonder het 

marxisme van de vooroorlogse SDAP 86. 

 Naar aanleiding van de plannen gaf een katholieke redacteur van Vrij Neder-

land, Van der Ven, zijn mening over het humanisme. Hij hoopte omgekeerd een hu-

manistische mening over het christendom te vernemen. Volgens Van der Ven stond 

godsdienst niet op gespannen voet met het "natuurlijk religieuse" humanisme. Gods 

liefde was alomvattend. Via het geweten volgde men de goddelijke weg. Dat bete-

kende dat ook buitenkerkelijken, misschien onbewust, in overeenstemming met God 

leefden. Kerken moesten het humanisme eerbiedigen. Al waren humanisme en 

christendom niet gelijkwaardig, toch had Van der Ven er vrede mee, zolang de mens 

niet als maatstaf van alle dingen gold. Humanisme en christendom konden geza-

menlijk de "geestelijke verdorring" te lijf gaan. Ook de orthodox-christelijke dominee 

Van Niftrik stelde zich op dit standpunt 87. Romme benadrukte eveneens dat gods-

dienst en humanisme niet gelijkwaardig waren: "Met het Christendom als bron van 

bezieling is niets op één lijn te stellen" 88. 

 Van Praag was het hiermee oneens. Toen hij de humanistische visie naar vo-

ren bracht benadrukte hij de gelijkwaardigheid van het ongodsdienstig humanisme. 

Niet alle ongodsdienstigheid kon evenwel als humanisme gelden. Voor het extreme 

vitalisme gold dat bijvoorbeeld niet. Zijn reactie stemde grotendeels overeen met zijn 

eerder in Het Parool verschenen artikel "Geloof in de mens". Toch was er ook een 

nieuw standpunt. Hij stelde dat men op grond van het humanisme van Albert 

Schweitzer bijna zou zeggen dat "geestelijk verkeer slechts mogelijk is tusschen die 

Christenen en die "heidenen" wier Christendom door het humanisme is heengegaan 

en wier heidendom de afgronden van het Christendom gepeild heeft" 89. Van Praag 

achtte het voorbehoud dat het humanisme "natuurlijk" religieus was onwenselijk. Hij 
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verbond integendeel voorwaarden aan het contact met christenen. Men moest de 

herkomst van normen in het midden laten. Van Praag achtte het zoeken naar over-

eenkomsten met het christendom inmiddels vruchteloos. Hij verklaarde naderhand 

dat de zoektocht eindigde in een grootste geene deler, een slap aftreksel waarin nie-

mand zich werkelijk herkende 90. Van Praag sneed daarentegen de kwestie van de 

gelijkberechtiging aan. Het laatste was mogelijk omdat humanisme en christendom 

op hetzelfde niveau stonden 91. 

 Naast gelijkberechtiging achtte Van Praag, blijkens "Roeping tot verantwoor-

delijkheid", versterking van het verantwoordelijkheidsbesef voor buitenkerkelijken be-

langrijk. Een maand eerder waren atoombommen op Herosjima en Nagasaki gewor-

pen. De officiële reden was Japan tot capitulatie te dwingen. Deze gebeurtenissen 

leidden volgens Van Praag tot het besef dat techniek de ondergang kon betekenen. 

In samenhang met de technologische vernieuwing constateerde Van Praag dat ra-

tionalisme en egoïsme werden afgekeurd. Banning keurde beide af. Van Praag wees 

echter het anti-rationalisme af. Het rationalisme maakte technische vooruitgang mo-

gelijk, zodat niet langer bevrediging van eerste levensbehoeften centraal behoefde 

te staan. Daardoor kon de belangstelling uitgaan naar geestelijke zaken. Volgens 

Van Praag raakte men meer bij de cultuur betrokken en verspreidde medezeggen-

schap zich over bredere lagen. Er werd een democratiseringsproces in gang gezet 

dat verantwoordelijkheidsbesef vereiste. Technische mogelijkheden moesten verant-

woord worden gebruikt. Banning was daarentegen pessimistisch; de "hoog ontwik-

kelde beschaving" sloot geen cultus van geweld en wreedheid uit 92. Van Praag 

werkte deze opvatting uit in de lijn van Pos, die zich eveneens bezorgd afvroeg of de 

verantwoordelijkheid wel goed werd aangewend. Techniek ontbeerde een "door 

menselijkheid bewust gekozen richten" 93. 

 Ook Van Praag deed een beroep op de verantwoordelijkheid. Hij sloot aan op 

de actualiteit. De vrije omgang van Canadezen met Nederlandse meisjes baarde ve-

len zorgen. Dit "ongeremde liefdesverkeer" en de vernietiging, waarvan zo-even mel-

ding werd gemaakt, zouden wijzen op vrijheid zonder verantwoordelijkheidsbesef. 

Van Praag leek dat aan den lijve te hebben ondervonden: "laten wij niet farizeïsch 

wezen. Wie in deze jaren niet in zichzelf een harde strijd gevoerd heeft met de duis-

tere machten, met driften van haat en wraak, met dorst naar genieting en instinctief 

geluk, die heeft in deze harde tijd blijkbaar wel op een heel veilig plaatsje gestaan" 
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94. Een dergelijke openhartigheid was zeldzaam. Ze getuigde van onderdrukking 

van hevige emoties, maar tevens van een levensdrang die Van Praag eerder als vi-

talistisch kenschetste. Daarmee wordt de vraag naar de verwantschap tussen 

Marsman en Van Praag opnieuw actueel. Hij kan het vitalisme in verband hebben 

gebracht met een stuurloos bestaan, waarin het niet bij "dorst naar genieting" bleef, 

zodat hij zijn ellende kon afreageren. Dat hij buitenechtelijke relaties heeft gehad 

staat vast. De zware omstandigheden kunnen zeker een rol hebben gespeeld, maar 

vrije seksuele omgang leek na de bevrijding van Eindhoven eerder regel dan uitzon-

dering 95. Bepleitte Reich geen vrijere seksualiteit? Van Praag had belangstelling 

voor Marsman omdat de vitalist het weleens won van de moralist. Dat Van Praag 

afweek van de door hem verkondigde seksuele moraal sloot, nu hij daarmee afre-

kende, geen beroep op de verantwoordelijkheid uit. Aanleiding was de aandacht van 

Banning hiervoor. Aanvaarding van verantwoordelijkheid betekende volgens Van 

Praag bestrijding van het verkeerde 96. 

Van Praag riep tevens op tot verantwoordelijkheid bij de vormgeving van de 

maatschappij. Daarvoor waren goede redenen. Van de twee eerder gesignaleerde 

tendensen dreigde de eerste, de "doorbraak", te mislukken doordat de rooms-katho-

lieken afhaakten. In september 1945 besloten ze het eigen politiek verband te hand-

haven 97. Hoezeer Stokman de katholieke zaak was toegedaan bleek in de winter 

van 1945/46. De magister was toen fractievoorzitter van de Katholieke Volks Partij 

(KVP). Stokman stelde Van der Goes van Naters voor: "Laten we onze partijen hun 

eigen actie laten voeren, maar op één gezamenlijk vast te stellen program". In dat 

geval bleven Brabanders en Limburgers, waarop de PvdA de hoop vestigde, de KVP 

trouw 98. Stokman gold als "geestelijk vader" van de vernieuwde en verjongde KVP 

99. Veel katholieke vernieuwers traden toe tot de KVP 100. De vernieuwingsbe-

weging bleef tot min of meer intellectuele kringen beperkt 101. Naar het schijnt ston-

den ook voorstanders van de doorbraak, althans gedeeltelijk, een godsdienstige 

SDAP voor 102. Ze wilden evenmin de levensbeschouwing buiten de politiek houden 

als de tweede tendens, het "personalisme", waarbinnen de belangstelling voor de 

godsdienst evenzeer herleefde. Er was echter kritiek op het personalisme 103. Ook 

Van Praag was naderhand kritisch over de NVB. Al juichte hij een doorbraak van 

oude politieke verhoudingen toe, toch achtte hij onduidelijk of zij wel een politieke 
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groepering werd. Alleen wanneer klare wijn werd geschonken over het socialisme 

achtte hij de NVB aanvaardbaar. Tevens moest er een eind komen aan de achter-

stelling van buitenkerkelijken 104. 

 De publicaties in Vrij Nederland dienden niet alleen om nieuwe initiatieven te 

beoordelen. Ze boden tevens het humanisme een kans. De eerste reacties kwamen 

van Bonger en Stuiveling: "als je zo schrijft moet je ook doorzetten" 105. Volgens 

een onbetrouwbare bron nam alleen Stuiveling contact op 106. Men had een motief 

van Van Praag in gedachten. Van Praag besprak in Eindhoven met Van den Berkhof 

plannen die vastere vormen aannamen. Hij dacht aan een centrum met een peda-

gogische, opvoedende taak. De bestaande organisaties waren daarvoor in zijn ogen 

niet geschikt. De vredesbeweging streefde een te beperkt doel na, de vrijdenkerij 

was te positivistisch, antigodsdienstig en te negatief en organisaties van vrijzinnige 

christenen waren te godsdienstig 107. De plannen van het godsdienstige kamp kre-

gen echter eveneens een kans. Ook daar werkte de oorlog als katalysator en ont-

brak eveneens een deugdelijke analyse van het fascisme. Deze overeenkomsten 

brachten godsdienstige en buitenkerkelijke woordvoerders niet nader tot elkaar. De 

elite die de "zuilen" leidde achtte de tijd rijp om de invloedsfeer te vergroten ten kos-

te van buitenkerkelijken. Vrij Nederland herkende in het streven naar een christelijke 

natie de angst van de burger en heimwee naar de geborgenheid van het oude 

Nederland. Al werd vernieuwing op basis van het evangelie aanbevolen, een terug-

keer naar "oude requisiten van een ordentelijk en christelijk leven" werd afgewezen. 

Ook buitenkerkelijken moesten de ruimte krijgen 108. Afgezien van de tegenstelling 

tussen hen en godsdienstigen signaleerde de krant meningsverschillen onder chris-

tenen. Er waren voor hen echter ook positieve tendensen, nu de SDAP "met een 

nadrukkelijke openhartigheid" christelijke waarden propageerde 109. Banning en de 

recent tot het christendom bekeerde Vorrink kunnen deze indruk hebben gewekt. Als 

nog een "christelijke natie" werd nagestreefd, botsten de "veroveraars" echter op het 

humanisme, gepresenteerd als een gelijkwaardige levensovertuiging waarbij Van 

Praag op gelijkberechtiging aandrong. Deze eis moet zoveel als een oorlogsverkla-

ring zijn geweest. 

 De oorlog was echter voorbij. Treurniet was teruggekeerd uit Buchenwald en 

verbleef bij Evert en Hilda Verweij-Jonker. Treurniet beschreef zijn herinneringen 

aan Buchenwald in Het Parool 110. Hij woonde medio 1945 een bijeenkomst bij ten 



Het grondsop voor de goddelozen 

 

228 

huize van de sociaal-democraat Berman, waar Van Praag gloedvolle woorden sprak 

over inhoud, achtergrond en perspectief van het humanisme. Berman herinnerde 

zich de toespraak van Van Praag: "Nog zien we voor ons hoe je ogen glansden, nog 

horen we de bewogenheid in je stem toen je de overtuiging uitsprak dat het eerst no-

dige in die dagen was, vorm te geven aan de vaak nog sluimerende humanistische 

gevoelens bij buitenkerkelijken" 111. Banning hield in 1941 een preek, getiteld "Het 

eerst nodige" 112. De toespraak van Van Praag bleef bewaard. De "culturele organi-

satie" die Van Praag voor ogen stond had allereerst als doel "de leden te doordrin-

gen van de idee der menselijke waardigheid en de waarde der humanistische le-

vensbeschouwing" 113. Van den Berkhof raakte ook enthousiast. Hoewel hij nog op 

catechisatie was geweest bij de Remonstrantse Gereformeerde Broederschap, 

sprak hem de gedachte aan om buitenkerkelijken te verenigen rondom een idee. Dat 

sloot logisch aan op wat Van den Berkhof voelde en dacht 114.
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 "Zondag 17 februari 1946. Een stampvolle zaal in "Vrij Nederland" op de 

Keizersgracht te Amsterdam met mensen uit alle streken van ons land en uit alle la-

gen van de maatschappij. Een geroezemoes van stemmen als in elke gewone ver-

gadering voor de aanvang en tegelijkertijd een sfeer van gespannen verwachting 

omdat de aanwezigen wisten dat ze die dag tezamen een daad zouden verrichten 

die van beslissende betekenis zou moeten zijn voor het buitenkerkelijk volksdeel. 

Want allen daar bijeen waren humanisten (..), eensgezind (..) in de overtuiging dat 

nu het ogenblik gekomen was om zich aaneen te sluiten. Ze wilden een organisatie 

vormen die geestelijke leiding zou geven aan het buitenkerkelijk volksdeel" 1. Het 

Humanistisch Verbond (HV) moest het buitenkerkelijke volksdeel leiden 2. Men 

beoogde een levensbeschouwelijk centrum dat diende voor "verheffing van de grote 

onkerkelijke massa" en degenen verenigde die een humanistische wereldbeschou-

wing wilden opbouwen 3. 

 Voor de oprichting had Van Praag een bespreking met een twintigtal kennis-

sen in Utrecht 4. Daar werd het initiatief genomen. De uitnodigingen voor de oprich-

tingsvergadering werden in januari 1946 verstuurd 5. De aanwezigen waren volgens 

Van Praag "een bont gezelschap: nuchtere lieden en religieus gerichte zielen, libe-

ralen en socialisten, intellectuelen en practici, ouderen en jongeren, pacifisten, ge-

heelonthouders, vegetariërs, en wat al niet" 6. Stuiveling wilde de nieuwe organisa-

tie "Vrij Humanistisch Verbond" dopen, maar Van den Berkhof gaf aan "Vereniging 

Nederlandse Beweging in Nederland" de voorkeur 7. De keuze viel op de naam "Hu-

manistisch Verbond". De zaal bleef in wanorde achter. Van Praag geneerde zich. 

"Het lijkt mij wenselijk VN onze verontschuldiging aan te bieden voor de rotzooi die 

wij op 17 februari in hun zaal hebben gemaakt" schreef hij Van den Berkhof 8. Van 

Praag, die het HV met koortsachtige activiteit tot stand bracht, was vooral achter de 

schermen actief. Hij trad alleen in de openbaarheid toen hij een humanistisch praatje 

voor de VARA hield. Zes dagen nadat deze omroep de uitzendingen hervatte, op 27 

januari 1946, sprak Van Praag over "De mens en het leed". Stuiveling, die vanaf de 
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bevrijding verbonden was met de VARA, maakte de uitzending mogelijk 9. Al even 

voorspoedig verliep de groei van het Verbond. Het ledental groeide in de eerste ja-

ren sterk. Blijkens de rede die de optimistische Van Praag, als tweede voorzitter, 

hield tijdens de oprichtingsbijeenkomst, verwachtte deze een veel grotere groei: 

"Voor een Humanistisch Verbond is in deze tijd een grote taak weggelegd: groot in 

omvang en groot van betekenis". In de eerste jaren 10.000 leden, na vijf jaar 20.000 

hoopte hij. Van Praag meende dat het Verbond, mede doordat het Instituut voor Ar-

beidersontwikkeling zich zou aansluiten, meer dan 100.000 leden zou krijgen 10. 

 Eerst werd er druk met andere humanisten gediscussieerd. Na de bijeen-

komst in Utrecht verrichtten twee commissies het voorbereidende werk dat aan de 

oprichting van het Verbond vooraf ging. Van Praag maakte van beide deel uit. In één 

daarvan werd uren gewikt en gewogen om een beginselverklaring op te stellen. In 

dezelfde maand werd bovendien overlegd met organisaties, die de humanistische 

beweging konden versterken, zoals het Instituut voor Arbeidersontwikkeling. Het 

moest zich op humanistische leest schoeien 11. Deze voorwaarde sloot aan op het 

vroegere streven naar een humanistisch georiënteerde sociaal-democratische partij. 

Misschien hield het feit dat ze nu aan het Instituut werd gesteld verband met politie-

ke ontwikkelingen. Met de in 1945 heropgerichte SDAP beoogden Vorrink en Drees 

een sociaal-democratische volkspartij. Ze wensten een "doorbraak" partij die ook 

voor andere klassen dan het proletariaat en voor andere gezindten dan buitenkerke-

lijken aantrekkelijk was 12. Het Verbond kwam later tot stand, te weten kort na de 

oprichting van de PvdA. Banning gaf in de jaren 40 de voorkeur aan het personalis-

tisch socialisme. Een zelfstandige humanistische organisatie werd noodzakelijk. 

 Het personalisme was stellig een tegenvaller, maar daar stond tegenover dat 

de nieuwe partij de levensbeschouwelijke aspecten allerminst verwaarloosde. In arti-

kel 2 van het partijprogram van januari 1946 werd de betekenis van de levensover-

tuiging erkend: "De te stichten Partij van de Arbeid erkent het innig verband (..) tus-

sen levensovertuiging en politiek inzicht". Men wilde echter geen politieke partij "op 

de grondslag der godsdienstige belijdenis (Antithese)" 13. De levensbeschouwing 

werd naar afzonderlijke organen gedelegeerd 14. Volgens Banning bleven de bron-

nen en normen van het personalisme buiten het PvdA programma, omdat het "chris-

telijk-politieke volksdeel" daarvan misbruik maakte 15. Het "innig verband" moet het 

tijdstip van de oprichting verklaren. Vaststaat dat Van Praag deze scheiding toejuich-
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te. Godsdienstige sociaal-democraten konden voor hun levensbeschouwing bij ker-

ken terecht; Van Praag creëerde een “humanistische organisatie van buitenkerkelij-

ken" 16. Sociaal-democraten hadden echter heel andere plannen met het humanis-

me. Volgens Stuiveling dreigde het Verbond een "semi-socialistische organisatie" te 

worden 17. Vorrink drong er bij Van Praag op aan dat het Verbond zich baseerde op 

socialisme en democratie. Het hoofdbestuur van het HV verzette zich daartegen, 

"hoewel er geen bezwaar bestaat tegen het woord "democratie" 18. 

 Tegenover de sociaal-democratische beweeglijkheid stond de passiviteit van 

bepaalde godsdienstige groeperingen. De kloof tussen hen en buitenkerkelijken 

bleef bestaan. Dit bleek niet slechts uit de heroprichting van confessionele politieke 

partijen, maar vooral uit het feit dat het godsdienstige kamp niet bereid was het hu-

manisme als gelijkwaardig te erkennen. Recente gezamenlijke inspanningen in het 

verzet legden geen gewicht in de schaal 19. Van Praag trok zich dit aan. In het ver-

zet waren alle zuilen vertegenwoordigd geweest. Deze ervaring was "niet meer on-

gedaan te maken" 20. Van Praag wilde voorkomen dat buitenkerkelijken opnieuw 

tweederangs burgers werden. In de circulaire die aan de oprichting vooraf ging werd 

uiteengezet dat het HV het buitenkerkelijk humanisme wilde verdedigen. De achter-

liggende gedachte was dat kerkelijke machtsvorming op levensbeschouwelijk en 

maatschappelijk terrein één gezamenlijk front vereiste 21. Nu maatschappelijke ont-

wikkelingen daartoe mogelijkheden boden, moest het humanisme zaak van alle bui-

tenkerkelijken en de organisatie vooral groot worden. 

 
 
Frontvorming 

 De man die eerder de "massa" met een bezielende humanistische partij wilde 

bereiken, trachtte dat nu met een niet politiek getint Humanistisch Verbond. Bij de le-

den werd in hoofdzaak aan het proletariaat gedacht 22. De plannen lagen al klaar. 

Er werd samensmelting met het Instituut voor Arbeidersontwikkeling beoogd. Van 

Praag liet dit doorschemeren toen hij op het oprichtingscongres een indruk gaf van 

de werkzaamheden van de jonge organisatie. De opvoedende taak moest vorm krij-

gen in samenwerking met bestaande organisaties op cultureel terrein, zoals het In-

stituut voor Arbeidersontwikkeling (het latere NIVON). Van Praag voerde op 21 no-

vember 1945 een bespreking met de voorzitter van het instituut, Kees de Boer, die 
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later in het hoofdbestuur van het Verbond kwam. De Boer hield vast aan de sociaal-

democratische grondslag van zijn instituut. Van Praag formuleerde de humanistische 

beginselverklaring zodanig dat deze aansloot bij het instituut. De formulering "erken-

ning van persoonlijke vrijheid, sociale gerechtigheid en culturele verantwoordelijk-

heid" werd er in opgenomen. Zij behelsde volgens Van Praag de "praktische grond-

slag van de vroegere cultuurarbeid" 23. Het instituut moest zich bij het Verbond aan-

sluiten. De Boer zag de humanistische beweging echter veel meer dan Van Praag 

als een ontwikkelingsinstituut 24. Het HV moest zich bij zijn instituut aansluiten 25. 

Het Instituut hield zich bezig met natuurvriendenwerk. Van Praag beschouwde dat 

volstrekt niet als een politieke activiteit. Een woordvoerder van het instituut, Ger 

Zuidhoek, achtte op zijn beurt samenwerking met liberale humanisten onmogelijk. 

Volgens Van Praag waren de verschillen kleiner dan Zuidhoek meende; ook zij on-

derschreven de beginselverklaring. Waar de meningen zo sterk uiteen liepen lag een 

fusie niet voor de hand. De Boer verliet al in 1946 het hoofdbestuur 26. 

 Hiermee is meteen een indruk van de tweede voorzitter gegeven. Van Praag 

nam een voor hem bekende plaats in: hij was eerder tweede voorzitter geweest. 

Eerste voorzitter was Hoetink, hoogleraar klassieke talen, die voor de NVB een pre-

advies over humanisme had geschreven 27. Hoetink werd door Brandt Corstius of 

Stuiveling voor het voorzitterschap gevraagd 28. Hoetink stemde met tegenzin in. 

Volgens een onbetrouwbare bron was Hoetink in 1945-1946 als vertegenwoordiger 

van het humanisme "van veel groter maatschappelijk gewicht (..) dan bijvoorbeeld 

J.P. van Praag" 29. Men kan het prestige van Hoetink betwijfelen. Volgens Van 

Praag maakten zijn activiteiten als tweede voorzitter Hoetink overbodig. Hoetink 

achtte zijn voorzitterschap "echt niet meer nodig, want nu weet iedereen wie Van 

Praag is" 30. Nu werden Pos en Stuiveling voor het voorzitterschap gevraagd. Geen 

van beiden was daartoe bereid. De feitelijke macht berustte bij Van Praag. Van 

Praag werd tijdens de eerste algemene vergadering van het Verbond in september 

1946 als voorzitter gekozen. Daarmee waren de problemen nog niet opgelost. 

Banning noemde niet Van Praag en Hoetink, maar de HV-bestuurders Stuiveling en 

Joris in 't Veld, de latere voorzitter van Humanitas, zijn "vrienden" 31. 

 Dat Banning niet Van Praag en Hoetink tot zijn “vrienden” rekende moet te 

maken hebben met hun houding ten aanzien van de godsdienst. Banning vestigde 
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zijn hoop op het evangelie en vergrootte daarmee de kloof. "Het zij zo, het mag niet 

anders" verklaarde hij. Eerst moest de herkomst van "geestelijke inhouden" worden 

vastgesteld. Pas dan viel uit te maken met wie samenwerking mogelijk was 32. Van 

Praag werkte in een boek, “Modern humanisme een Renaissance?” een buitenker-

kelijke moraal uit, gebaseerd op de rede. Hij ging uit van een niet-godsdienstige le-

vensbeschouwing. 

 

 
“Modern Humanisme een Renaissance?” 

 Van Praag vergeleek in "Modern Humanisme een Renaissance?" humanis-

tisch en godsdienstig handelen met elkaar. Hij citeerde de Groningse neokantiaanse 

filosoof Heijmans. Deze had erop gewezen dat het belijden van een goede God 

reeds een moreel oordeel vooronderstelt. Waarop berust anders de erkenning van 

deze goedheid? Bovendien maakte de hoop op beloning de godsdienstige moraal 

verdacht: "wie 't goede doet opdat een God hem lonen zou, maakt daardoor juist het 

goede tot iets kwaads" 33. Humanisten wezen af dat een deugdzame handeling om-

wille van de beloning in het hiernamaals werd verricht. Pos hield er soortgelijke op-

vattingen op na 34. In zijn boek stelde Van Praag het wezen van het humanisme 

vast en de persoonlijke en maatschappelijke consequenties; politiek, zowel nationaal 

als internationaal, cultureel en maatschappelijk. Filosoferend, dan weer zakelijk, be-

handelde hij een breed scala van problemen waarmee de levensbeschouwing ver-

band hield. Van Praag maakte het humanisme tot een, weliswaar elitair, principe dat 

als richtsnoer voor allerlei facetten van het bestaan kon gelden. Zelfontplooiing in 

verbondenheid werd het adagium waarmee hij op zichzelf teruggeworpen buitenker-

kelijken wilde toerusten. 

 Vermoedelijk werd daarmee voor het eerst gepoogd het humanisme voor bui-

tenkerkelijken uit te werken. Volgens Van Praag was het leed van een vakbondsman 

bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog aanleiding voor deze studie. Hij had 

zich zozeer vereenzelvigd met de dagelijkse gang van zaken dat zijn hele wereld 

vlak na de capitulatie instortte, nu de beweging wegviel 35. De verklaring moet on-

juist zijn. De anecdote over de vakbondsman is op Banning terug te voeren. Banning 

meende dat de "levensinhoud" samenhing met vroegere "wereldverhoudingen" 36. 

Dat het boek werd geschreven lag aan Banning. Blijkens een studie van Banning, 
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getiteld "De dag van Morgen", berustte de cultuur op zowel christendom als huma-

nisme. Toch gold slechts het evangelie als "de normenscheppende en daardoor red-

dende kracht voor heel het mensenleven" 37. Door humanisme en socialisme te ver-

binden werkte Van Praag gedachten van Banning in seculiere vorm uit. Opmerkelijk 

is dat "Modern humanisme een Renaissance?" en "De dag van Morgen" op dezelfde 

dag zouden zijn voltooid, namelijk op 31 augustus 1943 38. Van Praag schreef zijn 

studie echter pas na de verschijning van "De dag van Morgen". 

 Aangezien Banning zich op Kant baseerde kon Van Praag evenmin om hem 

heen. Volgens Kant kon men in vrijheid keuzes maken. Dit was belangrijk; Banning 

hamerde op begrippen als democratie en vrijheid; in "Modern Humanisme een 

Renaissance?" werd de vrijheid verondersteld een democratische samenleving tot 

stand te brengen met ruimte voor verdraagzaamheid en menselijke waardigheid. 

Van Praag kon de visie van Kant, die menselijke plichten als goddelijke geboden 

zag, niet klakkeloos overnemen. Volgens Kant maakte zijn opvatting over plichten 

een religieuze houding mogelijk. Dat betekende geen onderwerping aan vreemd ge-

zag, maar de ontdekking van eigen dieper wezen, van een waardigheid die respect 

afdwong 39. Daar stelde Van Praag de zin van het lijden tegenover, opnieuw een 

onderwerp dat Banning bezighield 40. Hij vatte het op als een kwaad, dat mensen in 

overeenstemming met de redenering van Kant, over hun bestaan deed nadenken en 

kon aanzetten tot eerbiediging van het leven 41. Het leed viel vaak ten deel aan wie 

het meest probeerde "zedelijk" te zijn 42. Van Praag stelde naderhand dat het kwa-

de in veel gevallen werd beloond en het goede bestraft 43. Kant stelde dat deugd-

zamen ongelukkig en onwaardigen gelukkig waren 44. Een verklaring bleef achter-

wege. Marx en Engels meenden: "wie in de burgerlijke maatschappij werken, 

verwerven niet en zij die daarin verwerven, werken niet" 45. 

 Multatuli sprak meer tot Van Praags verbeelding. Multatuli's woorden: "de roe-

ping van de mens is mens te zijn" klonken in het eerste hoofdstuk door. Van Praag 

zette er veronderstellingen van het humanisme uiteen 46. Hier verklaarde hij "wor-

den wie men is" als hoogste menselijke roeping te zien. Opnieuw sloot hij aan op de 

traditie van de Renaissance waarmee emancipatie, "worden wie men is" onlosma-

kelijk verbonden werd geacht 47. Daardoor werd "de hoogste potentie van het le-

ven", geestelijke vrijheid, bereikbaar 48. Banning gaf hoog op van deze vrijheid. Hij 
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verloor de tragische kant van het bestaan echter niet uit het oog. Zoals bekend wees 

Banning het rationalisme af. Ook Van Praag gaf geen rationele schets van het even-

min zorgeloze en blijmoedige bestaan. Men wist zich "klein en afhankelijk" te midden 

van kosmos en samenleving. Het individu was "op leven en dood geworpen in de 

mogelijkheden van het bestaan". Dat omvatte meer dan de kenbare werkelijkheid. 

Evenals in de godsdienst was het metafysisch element ook in het humanisme aan-

wezig: "het oneindige Zijn is (..) een ontzagwekkend heelal van verbijsterende cata-

strofen te midden van wondere regelmaat, van geheimzinnige doelmatigheid te mid-

den van chaotische strijd (..). Dit alles is Zijn, niet als veelheid, maar als eenheid, on-

derscheiden-ongescheiden in ons bestaan gegeven" 49. 

 Bij geestelijke vrijheid behoorde een, waarschijnlijk tot Kant herleidbaar, ver-

trouwen in menselijke mogelijkheden. Van Praag duidde daarmee ook het "belang" 

aan, "mits men dat begrip niet beperkt tot materiële zelfzucht maar met Tillich opvat 

als gerichtheid op hogere levensverwerkelijking in ieder opzicht" 50. Goed was het-

geen bijdroeg aan overwinning van het "zelfzuchtige" 51. Banning achtte het naja-

gen van eigenbelang verwerpelijk 52. De instemming met de theoloog Paul Tillich is 

merkaardig aangezien deze "materiële zelfzucht" allerminst afzwoer 53. Van ouds-

her was het "bombastisch mythologiseren" van Hellas en Rome een humanistisch 

gebruik. Ondanks de studie van Latijn en Grieks brachten humanisten geen diepe 

geestelijke stroming voort 54. Men kan volhouden dat ook Van Praags gedachten 

over de wenselijke samenleving bombastische vormen aannamen. De kern daarvan 

vormden gezinnen, waar eerbied voor het leven als hoogste goed gold. Net als bij 

eerdere gedachten van Van Praag over seksualiteit stond de alleenstaande in de 

kou. Het monogame huwelijk garandeerde dat de persoonlijkheid van de partners 

volkomen tot hun recht kwam. Banning sprak van de "heiligheid van het huwelijk" 55. 

Uit de opvatting van Van Praag kon een gelukkig gehuwde man spreken die dat tot 

voorbeeld stelde, al erkende deze dat ook in vriendschappen een erotisch element 

tot uiting kwam. De seksuele vernieuwing van Reich verdween. Banning was niet  

gediend van "sexualisme" 56. 

 Ook de eis tot democratisering sloot aan op de wens van Banning. Van Praag 

achtte democratisering voorwaarde voor humanistische politiek. Recht en vrijheid 

moesten daarin beter vorm krijgen dan voor de oorlog het geval was. Als de demo-
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cratie een verbod van kleine ondemocratische partijen vereiste dan aanvaardde Van 

Praag deze consequentie, maar hij zag liever de voedingsbodem weggenomen. 

Banning stond geen verbod voor 57. Van Praag wilde dat de democratie geen doel 

op zichzelf werd, maar de vrijheid naderbij bracht. Banning meende dat in de demo-

cratie de vrijheid van levensovertuiging lag besloten 58. Van Praag hoopte dat de 

oude tegenstelling tussen godsdienstige en ongodsdienstige partijen verdween. Ook 

hier sloot hij zich aan bij Banning 59. Van Praag drong tevens aan op "internationale 

gezagsorganen" 60. Hij wilde de internationale politiek volledig democratiseren. Hij 

voorzag reeds een grote toename van federatieve verbanden van nationale staten. 

Daaraan stelde hij eveneens de voorwaarde van zelfontplooiing in verbondenheid. 

Duitsland diende er als volwaardige partner in te worden opgenomen, zoals ook 

Banning bepleitte 61. 

 Uit het boek sprak een groot vertrouwen in de toekomst. Het kwam aan op het 

"nieuw zedelijk pathos" dat Banning wenste 62. Banning bepleitte de opvoeding van 

de "massa". Deze moest echter godsdienstig zijn: "Het socialisme der naaste toe-

komst zal religieus zijn of het zal niet zijn" 63. Hij achtte het echter onmogelijk om 

buitenkerkelijken voor de godsdienst te winnen 64. Ook Van Praag was deze me-

ning toegedaan. De godsdienst was niet langer de enige overtuiging. Het humanis-

me was even reëel. De vorming van godsdienstigen bleef opgave voor de kerken. 

Voor buitenkerkelijken berustte deze taak bij een "niet-politieke, niet kerkelijke orga-

nisatie, een humanistische beweging" 65. Dit stelde Van Praag voor het probleem 

van de vorming van de "massa". Volgens Banning schreeuwde het proletariaat om 

"inhoud en leiding" 66. Zoals de aristocratische cultuur in de Renaissance aan ande-

re sociale groepen zou zijn doorgegeven diende dat nu met het humanisme te ge-

schieden. De vorming van het proletariaat vereiste een kader dat in cultureel opzicht 

kon bezielen. Buitenkerkelijke organisaties moesten bezinningsbijeenkomsten hou-

den. Het ging Van Praag om emancipatoire doeleinden, om "de zo volledig mogelijke 

erkenning der burgerlijke vrijheid", wat inhield "burgers niet belemmeren in de ver-

werkelijking van hun zedelijke normen" 67. 

 Van Praag stelde het humanisme voor een zware taak. "Wederzijdse gerech-

tigheid" had als consequentie: het recht van ouders om zelf de opvoeding van hun 

kinderen te bepalen; het recht op dienstweigering op niet-godsdienstige gronden; het 
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recht op crematie en van processie; vrijheid van propaganda voor neo-malthusianen 

en herziening van de huwelijkswetgeving 68. Van Praag, die eerder voor jongeren 

opkwam, beoogde deze maal lotsverbetering voor buitenkerkelijken. Om de aanbe-

velingen te begrijpen is een terugblik vereist. Buitenkerkelijken raakten in de jaren 30 

steeds meer in de verdrukking. Weliswaar verdween het isolement van de sociaal-

democratie toen Albarda en Van den Tempel in het kabinet-De Geer kwamen. De 

politieke erkenning hield onvermijdelijk verband met de voortgaande integratie van 

althans een deel van de buitenkerkelijke middenklasse in de natie, eerder ingezet 

met de samenwerking van de overheid met de vakbonden in de Eerste Wereldoor-

log. Hiertegenover stonden de beheersingsinspanningen van de confessionele elite. 

De strijd voor de "christelijke norm" was discriminerend voor buitenkerkelijken. In 

veel wettelijke regelingen kon een uiting van godsdienstige onverdraagzaamheid 

worden gezien. Dienstweigering werd slechts op godsdienstige gronden toegelaten. 

Rooms-katholieken wilden crematies in Westerveld verbieden en legalisatie van cre-

matie bleef, ofschoon een wetsontwerp in 1919 was ingediend, onder druk van anti-

revolutionairen achterwege 69. 

 Zoals bekend hoopte het confessionele kamp geruime tijd op een natie van 

eigen confessie. Gepoogd werd de staat openlijk God te laten erkennen. Nieuwe ini-

tiatieven bleven niet uit. Na 1911 begon de Apologetische Vereniging "Petrus 

Canisius" haar missie onder niet-katholieken. Sindsdien kwam de katholieke beke-

ringsdrang goed op gang 70. De Rooms Katholieke Staats Partij (RKSP) begon kort 

voor de Tweede Wereldoorlog een offensief. Ze wees de liberale, neutrale staat af. 

Staat en maatschappij moesten een "positief-christelijke grondslag naar katholieke 

opvatting" hebben 71. Hoewel het ten verkoop aanbieden van voorbehoedmiddelen 

vanaf 1911 strafbaar was, ging dat sommige katholieken niet ver genoeg. De Ko-

ninklijke Goedkeuring van de Neo-Malthusiaanse Bond werd in 1923 niet verlengd 

en in 1927 werd ze definitief afgewezen. Nadat de gemeente Heerlen in 1932 de 

verkoop van voorbehoedmiddelen verbood, volgden andere gemeenten dit voor-

beeld 72. In 1939 kwam het zelfs tot botsingen tussen de neo-Malthusiaanse Bond 

en rooms-katholieke agitators. Propagandisten van de bond werden verjaagd en ten-

toonstellingen werden verstoord; rooms-katholieken trachtten boeken uit de open-

bare bibliotheek te weren 73. Echtscheiding, vanaf 1883 relatief gemakkelijk, dreig-

de door een wetsontwerp van Goseling, leider van jonge katholieken en vicevoorzit-
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ter van de RKSP-fractie, te worden bemoeilijkt. Men wilde het huwelijk onontbind-

baar maken. Alleen niet-gedoopten konden nog scheiden 74. Even zag het er zelfs 

naar uit dat gehuwde vrouwen beroepsarbeid verboden werd. De wet van Romme 

ter beperking van de arbeid van de gehuwde vrouw ging er vanuit dat de man naar 

"natuurlijk bestel" kostwinner was en dat de vrouw voor het gezin zorgde. Gehuwde 

vrouwen maakten echter slechts twee procent van de beroepsbevolking uit en 

dienstbodes bleven buiten schot 75. Deze poging om katholieke normen aan de ge-

hele samenleving op te leggen veroorzaakte in 1938 grote onrust 76. 

 Al had het er veel van weg dat Van Praag de godsdienstige ijver een halt wil-

de toeroepen, toch had de studie allereerst als doel de humanistische overtuiging uit 

te werken. Schweitzer vergeleek een onuitgewerkte wereldbeschouwing met onge-

munt goud 77. Van Praag achtte deze beeldspraak niet van toepassing. Hij riep 

niemand op “voor het goudland”. Het ging hem om “de hunkerenden, hen die de ver-

wachtingen van hun jeugd nog niet vergeten konden. (..) Indien het zout flauw wordt, 

waarmee zal men dan zouten?" 78. Banning sprak van "zout, dat smakeloos wordt" 

79. Van Praag schreef een boek dat door de veelzijdigheid als een standaardwerk 

op het gebied van het humanisme kon gelden. Dit, evenzeer aristocratische huma-

nisme als dat van Just Havelaar, was ondubbelzinnig ongodsdienstig. 

 Van Praag gaf aan het boek het gedicht "De dichter en de dood" mee. Ver-

moedelijk wilde hij zo opnieuw suggereren dat hij het boek in de Tweede Wereld-

oorlog schreef. Het ging over een dichter die door de dood werd bezocht. De dichter 

had echter nog zoveel te dichten dat de dood hem na twee dagen en nachten verliet. 

Zo werd er een parallel gelegd met de Max Havelaar. Beide werken hadden kenniso-

verdracht ten doel omdat de auteurs er straks niet meer waren 80. Van Praag 

beoogde met het boek een handreiking naar Banning, maar kwam bedrogen uit. 

Banning achtte al voor de verschijning van het boek "samenwerken en samenko-

men" slechts op godsdienstige basis mogelijk 81. Een andere tegenslag was de 

slechte recensie in "Tijd en Taak". Het boek ontbeerde "élan, vurigheid en vaart". Het 

bevatte "evidente onjuistheden" en verder weinig nieuws. Het was de recensent een 

raadsel hoe de auteur met dit "nobele humanisme", dat "bleek en bloedeloos" was, 

ooit de "ontredderde massa's" kon bereiken 82. 
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Humanitas 

 Nu Banning de contacten tot christenen wilde beperken en de recensie in  

“Tijd en Taak” niet lovend was, kon Van Praag nog slechts pogen Banning met een 

bloeiende organisatie op andere gedachten te brengen. Eén van Van Praags eerste 

activiteiten was het toespreken van het congres, dat hij opwekte om het Verbond 

groot te maken. Het mocht geen sekte worden 83. Elders riep de nieuwe voorzitter 

leden op om ieder één nieuw lid te werven 84. De aanpak deed denken aan de le-

denwerving van de vooroorlogse jeugdbeweging. Dat hoefde geen bezwaar te zijn: 

veel leden van het Verbond waren daaruit afkomstig 85. Velen hadden zich tevens 

aangesloten bij de vereniging voor maatschappelijke hulpverlening op humanisti-

sche grondslag "Humanitas". Zij kwam in mei 1945 tot stand. 

 Evenals met het Instituut voor Arbeidersontwikkeling werden de mogelijkhe-

den voor samenwerking met Humanitas besproken. Uit zijn rede op het oprichtings-

congres valt af te leiden dat Van Praag in eerste instantie dacht dat Humanitas het 

praktische werk zou doen en het Verbond de bezinning. Hij meende dat het HV een 

aantal onderafdelingen, secties, kon omvatten. Naast een sectie, gericht op arbei-

dersontwikkeling waar het Instituut een plaats zou krijgen, moest Humanitas een 

sectie vormen gericht op maatschappelijk werk. Een fusie lag voor de hand. Huma-

nitas was net als het HV uit dezelfde beweging voortgekomen, al waren plannen om 

maatschappelijk werk voor buitenkerkelijken te organiseren van oudere datum. De 

Algemene Raad van de SDAP en het NVV hielden in 1939 een conferentie over het 

maatschappelijk werk. Daar bepleitte Vorrink de oprichting van een "Socialistische 

Volksdienst" 86.  Naar verluidt wilde een commissie onder voorzitterschap van de 

humanist Joris in 't Veld nieuwe denkbeelden over maatschappelijk werk dieper on-

der buitenkerkelijken laten doordringen. Onder buitenkerkelijken moest het besef van 

menselijke waardigheid worden hersteld 87. Dit werk moest gebaseerd zijn op een 

levensbeschouwing. Er lagen direct na de oprichting van Humanitas plannen ge-

reed om de humanistische levensbeschouwing nader te bestuderen en de relatie 

met het maatschappelijk werk uit te werken. Het HV maakte dat overbodig. 

 De eerste besprekingen verliepen gunstig. De fusie tussen Humanitas en het 

HV was in maart 1946 vrijwel rond. Afdelingen van het Verbond zouden tevens afde-

ling van Humanitas worden en het bestuur van Humanitas zou door het HV worden 

benoemd. Plotseling keerde het tij. In 't Veld nam een afwachtende houding aan om-
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dat het HV zich teveel in de richting van de atheïstische vrijdenkersvereniging "De 

Dageraad" ontwikkelde 88. Van Praag haastte zich in het Verbondsorgaan de ver-

houding tot De Dageraad uiteen te zetten, maar het kwaad was reeds geschied. De 

verwijdering was een feit 89. Wèl bleef In 't Veld in het hoofdbestuur van het Ver-

bond 90. Daardoor, en door het gezamenlijke humanisme, werd eensgezindheid ge-

suggereerd, maar deze was in de praktijk ver te zoeken. Humanitas herkende te-

veel "rode" trekken in het HV, terwijl Van Praag bezwaar had tegen de vrijzinnige in-

slag van Humanitas. Vrijzinnige christenen en randkerkelijken vormden een kleine 

meerderheid ten opzichte van humanisten. De eersten dreven Humanitas volgens 

hem in "neutrale" of algemene richting, wat neerkwam op niet-humanistisch. Terwijl 

deze richting meende dat Humanitas algemeen diende te zijn, wilde de andere juist 

een humanistische organisatie en beide richtingen hielden elkaar in evenwicht 91. 

De vrijzinnig protestantse professor Mennicke achtte de "kritische geest" van de bui-

tenkerkelijken in 1949 onverenigbaar met een "van bovenaf geformuleerde levens-

beschouwing" 92. Van Praag meende daarentegen een sterkere positie in te nemen 

"naarmate men organisatorisch meer heeft aan te bieden" 93. Illustratief voor het 

verzet is ook de visie van mevrouw de Vries-Bruins, voorzitster van de Haagse afde-

ling van Humanitas. Zij meende dat het werk van Humanitas berustte op "gewone 

mensenliefde" 94. 

 Voor Van Praag sprak mensenliefde niet vanzelf. Niet mensenliefde, maar 

menselijkheid stond volgens hem dicht bij het humanisme. Het woord was afgeleid 

van humanus, wat menselijkheid betekende 95. De remonstrantse professor H. 

Kraemer bracht het humanisme in verband met de term "homo humanus". De "homo 

humanus" was "levenskunstenaar en levensaristocraat, wortelend in een gevoel van 

geestesmeerderheid" 96. Van Praag wilde het begrip echter opnieuw preciseren 

want als men de richtlijn voor het bestaan had ontdekt, behoefde men deze niet altijd 

te volgen. Men was “van nature“ geneigd in de “vaak verwarrende bestaansverhou-

dingen“ de menselijkheid te verloochenen" 97. "Humanisme betekent menselijkheid“. 

Men kon het aanduiden als “gewone menselijkheid“ als duidelijk was dat daarin veel 

ongewoons schuil ging. Het kon misschien beter worden omschreven als “bewuste, 

gerichte, aktieve menselijkheid" 98. Van Praag sprak van “bewuste menselijkheid“ 

omdat men “bewust mens“ moest worden.99. Humanisme was een soort "kompas" 
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voor onoverzichtelijke omstandigheden, zodat aandacht werd besteed aan de men-

selijkheid. "Deze menselijkheid is veel meer een poging dan een feit, veel meer een 

taak dan een werkelijkheid" 100. 

 Van Praag wilde Humanitas ervan overtuigen dat het werk door een levens-

beschouwing moest worden ondersteund. De afstand tussen beide organisaties liet 

dat echter niet toe. Deze situatie leidde volgens Van Praag tot een wonderlijke te-

genstelling. Het Verbond richtte zich op buitenkerkelijken om hen weerbaar te ma-

ken. Leden van Humanitas, die daar als eersten voor in aanmerking kwamen, stel-

den daarop geen prijs. Ze wilden geen kleur bekennen 101. Ofschoon Van Praag 

begreep dat Humanitas zijn bemoeienis weinig op prijs zou stellen, wilde hij zich 

daarvan niets aantrekken 102. In de brochure "Praktische arbeid en Humanistische 

Overtuiging" zette hij de bezwaren tegen samenwerking met vrijzinnige christenen 

uiteen 103. Als er samenwerking met hen mogelijk was, dan kon dat ook met vele 

orthodox hervormden en sommige gereformeerden of rooms-katholieken 104. Daar 

zocht Van Praag aanknopingspunten voor algemeenheid 105. Banning was tegen 

verzuiling in het maatschappelijk werk 106. Ook Van Praag betreurde het verzuilde 

karakter van het maatschappelijk werk. Een "doorbraak" met respect voor iedere le-

vensovertuiging was de beste oplossing. In de strijd om dat te bereiken was ver-

deeldheid ongewenst. Van Praag bepleitte, nolens volens, verzuiling omwille van het 

levensbeschouwelijk karakter van het maatschappelijk werk. Banning wilde "ver-

scheidenheid naar levensbeginsel" handhaven. Dit beginsel had pedagogische bete-

kenis 107. Van Praag deelde dat standpunt. Van Praag wenste humanistische, 

rooms-katholieke of orthodox-protestantse hulpverlening 108. De levensovertuiging 

werd relevant bij "doelbewuste bemoeienis met de medemens" 109. Ondanks de 

band tussen levensovertuiging en maatschappelijk werk zag het er voorlopig niet 

naar uit dat Humanitas met het HV samenging. 

 Pogingen om de humanistische beweging te verbreden bleven niet tot deze 

organisatie beperkt. In de jaren 50 werden in het gebouw van de Vrije Gemeente be-

sprekingen gevoerd met De Vrije Gemeente, een gemeente van vrijzinnige christe-

nen en "De Dageraad". Om een fusie met de Vrije Gemeente mogelijk te maken 

moet "zonder uit te gaan van het bestaan van een persoonlijke godheid" in de eerste 

beginselverklaring van het HV zijn opgenomen 110. Bij de besprekingen waren on-
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der meer de vrijdenkers Piet Spigt en Oene Noordenbos aanwezig. Dominee De Nie 

en professor Van Hulle, de voorzitter van de Vrije Gemeente, vertegenwoordigden 

de Vrije Gemeente. Namens het Verbond namen Van Praag en d'Angremond, in 

1953 als centraal geestelijk raadsman aangesteld, aan de besprekingen deel. De uit-

komst stelde hen teleur. De gesprekspartners wilden hun zelfstandigheid niet prijs 

geven. Volgens Van Praag hield de financieel draagkrachtige Vrije Gemeente de 

boot af 111. Het enige resultaat was een vriendschappelijke betrekking tussen de 

gesprekspartners, vooral met De Dageraad. Tussen vrijdenkers en humanisten werd 

druk gedebatteerd. Het bestaansrecht van het Verbond als nieuwe organisatie van 

buitenkerkelijken was gespreksonderwerp. Van Praag trok op zijn beurt het be-

staansrecht van De Dageraad in twijfel. Hij kreeg het gevoel dat de vereniging niet 

meer "modern" was en teveel energie stak in het bestrijden van de kerk. De Dage-

raad appelleerde onvoldoende aan het zelfbewustzijn van buitenkerkelijken 112. 

 Inmiddels verried de geringe omvang van het Verbond dat het proletariaat 

ontbrak. In 1946 telde het HV maar 90 arbeiders onder zijn leden tegenover 110 

hoogleraren 113. De indruk is dat dit juist de bedoeling was. Brandt Corstius riep de 

"onontbeerlijk" geachte humanistische intellectuelen op zich aan te sluiten bij het HV 

114. Ruitenberg stelde het HV gelijk aan "het vooruitstrevend academisch intellec-

tuelendom" 115. Ook Banning ontwaarde vooral intellectuelen in het Verbond; hij 
sprak van "groepen die economisch, politiek, wetenschappelijk, geestelijk mee leiding

geven" 116. Zo sloot Pos zich aan bij het HV, al sprak zijn lidmaatschap allerminst 
vanzelf. Hij placht zich te verzetten tegen een filosofisch systeem als gesloten ge-

heel van begrippen, waar het moderne humanisme toe neigde 117. Toch ver-

baasde het Van Praag "dat het HV smalend een intellectuelenclub is genoemd" 118. 

De samenstelling van het Verbond had tot gevolg dat het een erg theoretisch en be-

schouwend imago kreeg. Naar verluidt wilde Van Praag dat het zich daarvan be-

vrijdde. Nu de pogingen tot frontvorming waren mislukt moest het HV zelf meer 

aantrekkingskracht op buitenkerkelijken uitoefenen. 

 
 
Humanistische geestelijke verzorging 
 Er was een eigen praktisch werkterrein nodig. Na een moeilijke start werd dat 
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de humanistische geestelijke verzorging. Verzet ertegen kwam voort uit godsdiensti-

ge kring. De buitenkerkelijke "massa" werd vatbaar voor het fascisme geacht. Chris-

tenen wilden dit euvel met bekeringsijver ongedaan maken. De hervormde theoloog 

G.C. Berkouwer signaleerde een gapende kloof tussen het HV en de buitenkerkelij-

ke "massa". Hij meende: "De grote massa leeft in het besef (..) van het onderworpen 

zijn aan duistere machten en zij geeft zich daar maar aan over" 119. Zijn collega L.H. 

Ruitenberg, tevens redacteur van “Tijd en Taak”, zette zijn bezwaren tegen het HV 

uiteen. Het HV sneed "door een betrekkelijk gesloten groep" te organiseren een 

"open gesprek" met de kerken af. Het sloot onvoldoende aan bij wat onder de "mas-

sa" leefde. Kerken konden hun boodschap slechts als "dienst aan allen" verstaan 

120. H. Kraemer, K.H.E. Gravemeyer en Banning spraken in 1945 van "herkerste-

ning van Nederland" 121. In de bisschoppelijke vastenbrief van 1947 werd gesteld: 

"van moraal kan geen sprake zijn voor wie niet gelooft aan een God (..). Wie niet in 

een God gelooft doet wat nuttig en aangenaam voor hem is" 122.  Kardinaal B.J. 

Alfrink overwoog om "positief een christelijke maatschappij in Nederland op te bou-

wen" 123. De kerken waren echter onderling te verdeeld om hiermee ernst te ma-

ken. Het hervormde kamp vreesde groeiende rooms-katholieke invloed. Enige pro- 

testantse kerken verzochten in 1949 en 1954 aan de overheid de bepalingen over 

processies niet te verruimen 124. Na de Tweede Wereldoorlog stond de afstand tus-

sen CHU en KVP samenwerking in de weg 125. Men was echter wèl eensgezind in 

het veroordelen van ongodsdienstigheid. Van veel christenen was geen steun te ver-

wachten bij het streven naar geestelijke verzorging voor buitenkerkelijken. 

Ruitenberg wilde evenmin dat het HV als werkterrein voor geestelijke verzorging de 

17% buitenkerkelijken kreeg toegewezen 126. 

 Van Praag hechtte veel betekenis aan humanistische geestelijke verzorging. 

Hier leek sprake van bezorgdheid voor buitenkerkelijken. Tijdens de Tweede We-

reldoorlog scheen Van Praag doordrongen te zijn geraakt van de noodzaak van hu-

manistische geestelijke verzorging. Eén van de vele voorbeelden was de ter dood 

veroordeelde buitenkerkelijke Klaas Stempels. Hij schreef in zijn afscheidsbrief dat 

hij in uiterste wanhoop maar een dominee had laten komen toen hij geestelijke steun 

nodig had. "Dat is een tekort" meende zijn buurman en medeoprichter van het HV, 

Brandt Corstius. Ook Van Praag zou daarvan overtuigd zijn geweest 127. Van Praag 
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gaf wel meer blijk van mededogen. Hij werd "heel concreet en reëel" geconfronteerd 

met de vraag hoe hij de "wanhopigen nieuwe levensmoed" kon geven. Hij voelde 

zich hiertoe geroepen “door bekommernis om de medemens en verantwoordelijk-

heidsgevoel voor de samenleving" 128. Naar wordt beweerd betekende het einde 

van de oorlog geenszins beëindiging van de geestelijke reddeloosheid onder buiten-

kerkelijken. Volgens mevrouw Heroma, die eveneens aan de wieg van het Verbond 

stond, werd het HV in "buitenkerkelijk Nederland" geconfronteerd met een "ontstel-

lend groot aantal eenzame, in de dieptepunten van hun leven alleen in de kou staan-

de mensen" 129. Vermoedelijk gaf bij Van Praag de wens van Banning om barm-

hartigheid te laten heersen in een mede op het humanisme gebaseerde cultuur, de 

doorslag 130. Veelzeggend is dat de vrouw van tekenleraar Engel, toen haar zoon

op tienjarige leeftijd overleed, vergeefs geestelijke steun zocht bij de Van Praags 131. 

 Hoe men de bedoelingen van Van Praag ook moge beoordelen, in ieder geval 

staat vast dat er hard moest worden gestreden voor gelijkberechtiging. De strijd ving 

aan nadat minister Mulderije in 1951 verklaarde dat humanistische raadslieden "ste-

nen voor brood" gaven. Daarbij beriep hij zich op Van Praag die zou hebben be-

weerd dat het zedelijke in de mens zelf berustte en geen goddelijke wetgeving of 

sanctie nodig had. Hij baseerde zich op Van Praags reactie op een artikel van de 

vrijzinnige protestant Dippel. Deze vroeg zich af of er binnen het humanisme plaats 

was voor straf en beloning. Volgens Van Praag vloeiden uit een goede handeling ge-

voelens voort, die een vorm van innerlijke beloning waren. Het humanisme hechtte 

weldegelijk waarde aan straf en beloning. Beiden waren als "innerlijke werkelijkheid 

veelal onmiskenbaar". Iedereen had verantwoordelijkheidsbesef 132. In de beginsel-

verklaring van het HV heette dit "een niet van persoonlijke willekeur afhankelijk 

normbesef". Van Praag gebruikte een overeenkomstige omschrijving in "Modern hu-

manisme een Renaissance?" Van Praag meende dat elementen in het evangelie, 

zoals naastenliefde en moreel gedrag, ook buitenkerkelijken aanspraken. Deze mo-

raal "kan zeer goed humanistisch gefundeerd zijn" 133. Van Praag herzag zijn me-

ning. Hij sprak naderhand nog slechts van "aanwezigheid van waardebesef" 134. 

Tevens reageerde het Verbond op de aantijgingen van Mulderije. Dit gebeurde met 

een publicitaire campagne en de uitgave van de brochure "Stenen voor Brood". 

Daarin stonden bijbelcitaten die de minister tot een geheel ander oordeel hadden 

kunnen brengen. "Wie een hond wil slaan, kan altijd wel een stok vinden" schreef 
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Van Praag 135. Voor buitenkerkelijken waren de woorden God en goddelijke bood-

schap in moeilijke tijden stenen voor brood, omdat ze geen werkelijke steun boden 

136. Minister Mulderije bood, toen om steun werd gevraagd, formalisme en bijbel-

teksten. Daarmee verklaarde hij buitenkerkelijken tot tweederangs burgers 137. De 

minister richtte zich met name tegen humanistische geestelijke verzorging van ge-

vangenen. Dat werd samen met de verzorging in het leger inzet van zware strijd. 

 De geestelijke verzorging van buitenkerkelijke militairen was het werkterrein 

van Thuisfront Humanitas. Van Praag zat sinds 1949 in het dagelijks bestuur van de 

organisatie die naderhand werd omgedoopt in "Humanistisch Thuisfront". Het "Thuis-

front" begon als een onvolmaakt samenwerkingsverband tussen de PvdA en Huma-

nitas. Nadat men begreep dat de betrokkenheid van de PvdA de erkenning van het 

werk kon bemoeilijken werd de humanistische grondslag van dit werk benadrukt. Mi-

litairen konden zich vanaf 1953 in diensttijd verdiepen in geestelijke en culturele za-

ken. Hiermee stemde minister Staf uiteindelijk in. Onderworpen aan strenge regels 

werd humanistische geestelijke verzorging toegelaten 138. Het Verbond was voor 

erkenning op meestal door confessionelen bemande ministeries aangewezen. Gees-

telijke verzorging voor militairen werd wel door de overheid toegestaan, maar niet 

gesubsidieerd. H. Lips, die vanaf 1953 de geestelijke verzorging onder militairen 

leidde, deelde nog in 1956 mee dat het Thuisfront door minister Staf zeer in de mo-

gelijkheden werd beperkt. Terwijl voor zowel protestantse als rooms-katholieke 

geestelijke verzorging onder militairen jaarlijks een bedrag van een ton werd uitge-

trokken, moest de humanistische verzorging zich met ƒ 7.500,- tevreden stellen. Zelf 

bracht de humanistische beweging jaarlijks ƒ 12.000,- bijeen 139. 

 Stellig had Van Praag deze situatie in gedachten toen hij naderhand sprak 

van een "hardnekkige strijd". Deze werd "binnenskamers gevoerd" 140. Hij sprak te-

vens van een "strijd op leven en dood" 141. De vertegenwoordigers van het Verbond 

zaten vaak temidden van "een gezelschap tegenstanders uit de kringen van kerk en 

overheid om op te komen voor het goed recht van het buitenkerkelijk humanisme" 

142. Van Praag typeerde dit verzet als een "ongeestelijke machtstrijd van het poli-

tieke christendom" 143. De strijd voor subsidiëring van humanistische geestelijke 

verzorging bereikte in 1954 zijn hoogtepunt 144. Vooral katholieken kwamen in ver-

zet. Pater Stokman, die al bij de Dordtse club ter sprake kwam, wond zich erg op 



Het grondsop voor de goddelozen 250 

over humanistische aanspraken op geestelijke verzorging in de strijdkrachten. Hij 

kwam opnieuw in het geweer toen in 1953 voor geestelijke verzorging van arbeiders 

in Zeeland oud JVA-er Piet van der Vliet werd aangetrokken. Hier stelde de overheid 

wèl middelen beschikbaar. Stokman wilde de bestaande financiën voor geestelijke 

verzorging bevriezen. De regering werd uitgenodigd allereerst de kwestie van bui-

tenkerkelijke verzorgers in studie te nemen. Ondanks verzet van VVD, PvdA en CPN 

werd zijn motie aanvaard. Het merkwaardige aan dit voorval was dat de begroting 

(inclusief de met ƒ 3650,- verhoogde subsidie voor humanistische verzorging) reeds 

was goedgekeurd 145. 

 De motie van Stokman berustte op de overtuiging dat de overheid partij moest 

kiezen voor godsdienstige verzorging. Voor de humanistische tegenhanger mocht de 

overheid geen middelen beschikbaar stellen. In dezelfde tijd verscheen zowel een 

rapport van het rooms-katholieke Centrum voor Staatkundige Vorming, waarin alle 

aanspraken op humanistische geestelijke verzorging werden afgewezen, als het be-

ruchte Mandement, dat weer gedeeltelijk op dit rapport was gebaseerd. Misschien 

maakte de tegenslag Van Praag depressief. In ieder geval trok hij zich dit erg aan. 

Hij werkte mee aan een rapport waarin op de katholieke aantijgingen werd gerea-

geerd 146. Hij sprak nog in 1960 van "een wereld, waarin de menselijkheid steeds 

ten dode toe bedreigd is" 147. Uit protest tegen de motie van Stokman werden op 

verschillende plaatsen demonstraties gehouden. Van Praag verklaarde: "als er in de-

ze zogenaamde christelijke staat geen geestelijke verzorging van buitenkerkelijken 

meer mogelijk is, dan is de democratie ernstig in het geding, dan worden humanis-

ten gedwongen tot een heilloze strijd voor hun burgerrechten" 148. De maatschap-

pelijke behoefte aan humanistische geestelijke verzorging stond volgens Van Praag 

vast. Op het congres van 1952 wilde hij daar geen twijfel over laten bestaan: "de 

humanistische geestelijke verzorging komt er, dat staat voor mij als een paal boven 

water" 149. Het duurde jaren voor deze profetie uitkwam. Vanaf 1955 werd humanis- 

tische geestelijke verzorging ruimer gesubsidieerd. 

 Met geld alleen was men er nog niet. Dat er meer problemen waren te ver-

wachten bleek uit de eerste reacties vanuit het werkterrein. Werklozen in een DUW-

kamp, een kamp van de Dienst Uitvoering Werken in de omgeving van Finsterwolde 

in Overijssel, reageerden niet positief op de komst van de eerste humanistisch gees-

telijk raadsman, Kees Schonk. "Als je g.v.d. niet kunt zorgen dat wij hier uit dit kamp 
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komen hebben we niks aan je". Met deze woorden werd hij verwelkomd. Schonk kon 

deze eis van langdurig werklozen, die afgezonderd van hun gezinnen leefden, on-

mogelijk inwilligen. Anderen getuigden van meer realiteitszin. Een man vertrouwde 

Schonk bij de ingang van het kamp toe: "meneer, ik wil graag eens met u praten". 

Tussen beide reacties lag een wereld van verschil. Ineens werd een beroep gedaan 

op de humanistische geestelijke verzorging 150. Bezinning over de aard daarvan 

was dringend geboden. 

 Daarmee is de vraag nog niet beantwoord waarom Van Praag uitgerekend de 

humanistische verzorging tot stand wilde brengen. Banning maakte zich zorgen over 

de "noden". Hij meende dat alle grote sociale noden een geestelijke oorzaak hadden 

151. De PvdA erkende reeds in 1947 het bestaan van "geestelijke noden". De partij 

trok zich "de geestelijke noden" aan, waardoor "mens en gemeenschap" werden ge-

schonden 152. Onzeker is of dit betekende dat de PvdA het HV noodzakelijk achtte. 

Daar kwam nog bij dat de partij blijkens artikel 23 erkende dat de staat "zich mede 

verantwoordelijk behoort te stellen voor het beste geestelijke erfgoed van ons volk 

en gebonden is aan zedelijke normen" 153. Nadat het kabinet-Drees in augustus 

1948 aantrad, bood ook dit het HV misschien perspectieven. 

 Inmiddels vereiste de humanistische geestelijke verzorging gelijkberechtiging. 

Merkwaardig is echter dat dit streven volgens Van Praag vereiste dat het Verbond 

zich een taak naast de kerken stelde 154. Een door confessionelen beheerste over-

heid drong daar allerminst op aan. De humanisten zouden volgens Van Praag wel 

“dwazen” zijn als ze de overheid vroegen om humanisme en godsdienst als gelijk-

waardig te beschouwen 155. De reden om zich naast de kerken te plaatsen hield 

verband met een uitspraak van Banning. Banning meende in 1947 dat de poging van 

de Nederlands Hervormde kerk om het gehele Nederlandse volk aan te spreken, het 

HV dwong op eigen wijze "kerk" te zijn 156. Dit kan betekenen dat Banning de gees-

telijke verzorging voorwaarde achtte voor erkenning van het HV. De discussies over 

het PvdA-beginselprogram van 1959 bieden duidelijkheid. Hoe belangrijk dit program 

in humanistische kring werd geacht blijkt uit het oppoetsen van het imago van het 

HV kort voor de verschijning: "In de toekomst zal een Raad van Advies het hoofdbe-

stuur bijstaan". Van Praag las een lijst van prominenten voor 157. In de stichting 

"Mens en Wereld" was er ineens een "topkader". Daar moest "de grote lijn van ons 
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werk worden bepaald" aldus Van Praag 158. Zelf werd Van Praag lid van de com-

missie die de PvdA beginselverklaring opstelde. De partij achtte de levensbeschou-

wing nog steeds belangrijk, maar liet de uitwerking aan afzonderlijke organen over. 

“Levensbeschouwelijke binding” werd afgewezen. De overheid moest "de verschei-

denheid van levensovertuigingen" respecteren 159. Ook het humanisme mocht de 

ruimte krijgen. De overheid had als taak "om aan genootschappen op geestelijke 

grondslag van niet-kerkelijken de vrijheid te waarborgen om hun taken te vervullen 

op het gebied van het geestelijk leven" 160. 

 Dit sloot aan op het streven van Van Praag naar een gelijkwaardige plaats 

voor het humanisme. Voorwaarde was een in levensbeschouwelijk opzicht neutrale 

partij. Van Praag achtte dit noodzakelijk, wilde de partij begrip hebben voor protes-

tantisme, rooms-katholicisme en humanisme. Hij wees in 1948 een "partijformatie 

naar levensbeschouwelijke richtingen" af 161. Van Praag stoorde zich aan "de ver-

warring van maatschappelijke verwachting en levensovertuiging" in de partij 162. De 

partij hield de overheid mede verantwoordelijk voor de geestelijke gezondheid 163. 

De staat "behoort zich mede verantwoordelijk te stellen voor de geestelijke waarden 

die een levenskrachtige democratie dragen" 164. Van Praag zette al in 1948 uiteen 

dat het humanisme zich moest manifesteren naast het protestantisme en het rooms-

katholicisme. Dan werd duidelijk dat de PvdA niet aan één levensbeschouwing was 

gebonden. Dit kwam de "doorbraak" ten goede 165. Ook binnen de commissie die 

de beginselverklaring van 1959 opstelde bepleitte hij "verdieping" aan geestelijke 

genootschappen over te laten: "De partij waardeert het als niet-kerkelijke leden (..) er 

naar streven hun persoonlijke verdieping en verantwoordelijkheid voor de maat-

schappij te beleven in geestelijke genootschappen. Zij erkent dat ook zij het tot hun 

taak kunnen rekenen het geestelijk leven te bevorderen" 166. Het voorstel stuitte 

echter op verzet. Enkele commissieleden voelden niets voor het amendement, door-

dat er van "erkennen" werd gesproken. Men rook onraad. Mevrouw Verwey-Jonker 

vreesde gelijkstelling van het HV met de kerken. Andere commissieleden achtten dit 

eveneens ongewenst, maar onderkenden hier niet dat gevaar. De latere partijleider 

J.M. den Uyl meende dat erkenning, gelijkberechtiging, niet hetzelfde was als gelijk-

stelling. Banning keurde het amendement af. Er waren geen grondrechten aan de 

orde. Den Uyl wees er echter op dat, na het begrip voor en erkenning van de kerken 
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in het beginselprogram, ook andere organisaties op geestelijk terrein aanspraak kon-

den maken op overheidssteun. Het PvdA-beginselprogramma gaf de kerken in 1947 

de ruimte: "Aan de kerken wordt de vrijheid gewaarborgd hun roeping te vervullen 

zowel met betrekking tot de verkondiging van hun boodschap als ten aanzien van 

hun dienstbetoon (..). Erkend wordt, dat de kerken het tot hun taak kunnen rekenen 

ter wille van het geestelijk en zedelijk heil van het volk, hun woord te spreken met 

betrekking tot het staatkundig en maatschappelijk leven" 167. Den Uyl lichtte toe dat 

de passage diende "om hardop te zeggen" dat de partij, in tegenstelling tot haar 

vroegere reputatie, "begrip en erkenning voor dit alles had" 168. 

 Banning wilde in de commissie de humanisten duidelijkheid verschaffen. Het 

HV kon op de steun van de partij rekenen maar, zo vervolgde Banning, "Van Praag 

stelt wat anders." Volgens Boerman lag een gelijkstelling van kerken en andere 

geestelijke organisaties voor de hand. "Dat kan niet!" zei Banning. Den Uyl reageer-

de verbaasd: "Waaròm vindt je dat dat niet kan? Omdat het onjuist zou zijn, of omdat 

er herrie over komt?" 169 Van "onjuistheid" was geen sprake, maar Banning wilde 

de kerken niet dwarsbomen. Banning was ervoor beducht het HV met de kerken “op 

één lijn te stellen" 170. De commissie bleef verdeeld over het streven van Van Praag 

naar gelijkberechtiging. Er kwam er geen gelijkstelling 171. Partijleden konden het 

"innige verband" tussen levensbeschouwing en politiek in de werkverbanden tot gel-

ding brengen 172. Banning verklaarde op het PvdA-congres: "Het Humanistisch Ver-

bond wil geen kerk zijn en de kerken willen geen genootschap zijn op geestelijke 

grondslag. Wij moeten hen als partij het recht geven te zeggen wat zij willen zijn" 

173. 

 Buiten de PvdA werden humanisten evenmin gesteund. Van Praag maakte in 

zijn congresrede van 1953 melding van een fel verzet tegen het humanisme, vooral 

van rooms-katholieke zijde. Geestelijke strijd werd gevoerd door "venijn te zuigen uit 

iedere uitlating van de tegenstander" aldus Van Praag. Bovendien zouden humanis-

ten anti-godsdienstig zijn 174. Ernstiger was de beschuldiging, het openbare leven te 

willen beheersen. Van Praag trok tegen deze beschuldiging van leer: "Mooie be-

heersers van het openbare leven, wij humanisten, die ons met hand en tand verwe-

ren tegen een hardnekkig pogen ons te maken tot tweederangs burgers, wier gees-

telijk leven niet meetelt in dit volk" 175. Van Praag verklaarde dat de humanistische  
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zorg het algemeen belang diende "omdat het versterken van de menselijke weer-

baarheid een (..) waardevolle bijdrage kan vormen aan de volksgemeenschap" 176. 

Het humanistische karakter bepaalde echter de levensvatbaarheid. Juist dat maakte 

overheidssubsidiëring mogelijk. Dit bleek uit de reactie van minister Staf, toen de 

voorzitter van Thuisfront Humanitas, Evert Vermeer, voorstelde de humanistische 

grondslag van deze instelling te schrappen. Staf, allerminst voorstander van de hu-

manistische verzorging, verklaarde dat de subsidiëring dan werd gestaakt 177. Van 

Praag wilde Thuisfront Humanitas van de PvdA losmaken. Ook de geestelijke ver-

zorging moest uitdrukkelijk een humanistisch karakter hebben. 

 De subsidiëring mocht vereisen dat de zorg een humanistisch karakter droeg, 

maar daarmee was nog niet gezegd waar de verzorging uit moest bestaan. Aanvan-

kelijk beperkte de hulpverlening zich tot praktische activiteiten, zoals ziekenbezoek 

door vrijwilligers. Dit werk kreeg de toepasselijke naam "praktisch humanisme". Om-

dat met deze vorm van hulpverlening niet kon worden volstaan, wijdde een werk-

groep zich aan de inhoud van geestelijke verzorging. Ze heette vanaf 1958 de Cen-

trale Commissie Geestelijke Verzorging (CCGV). In de eerste jaren waren Van 

Praag, d'Angremond, Schonk, mevrouw Heroma en Lips er lid van. Door deze sa-

menstelling kwamen praktische en theoretische kanten van het werk samen. De 

term "geestelijke verzorging" stamt uit 1953. De naamgeving was niet het grootste 

probleem. In 1950 raakte het begrip "social casework" in het maatschappelijk werk 

bekend 178. Daarin werd de persoonlijkheid van de cliënt betrokken, die mede op ei-

gen kracht zijn problemen moest overwinnen 179. Benaderde men de cliënt vanuit 

deze invalshoek, dan was het gevolg dat een levensbeschouwelijke organisatie de 

levensovertuiging buiten beschouwing liet. Zulke moeilijkheden sloten niet uit dat 

deelnemers de bijeenkomsten van de werkgroep prettig vonden. Van Praag leidde 

ze op een plezierige manier en stimuleerde de leden verder te denken over de in-

houd van geestelijke verzorging. De problematiek in gevangenissen, arbeiderskam-

pen, militaire tehuizen en ziekenhuizen liep zeer uiteen. Het vinden van een eigen 

benadering kostte jarenlang hoofdbrekens. 

 Het resultaat van de overdenkingen verscheen in 1953 in de vorm van de cur-

sus "Geestelijke Verzorging". De tekst, op papier gezet door Van Praag, werd uitge-

geven als brochure "Geestelijke verzorging op humanistische grondslag". Achter-

grond, inhoud en organisatie van geestelijke verzorging werden erin uiteen gezet. Ze 
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was bedoeld voor raadslieden en bezoeksters van ziekenhuizen. Het ziekenbezoek 

werd aan plaatselijke afdelingen van het Verbond overgelaten. Deze afdelingen wer-

den "gemeenschappen" genoemd. Volgens Van Praag dienden gemeenschappen 

het zelfbewustzijn onder buitenkerkelijken te versterken 180. Van Praag koos doel-

bewust voor de namen "Verbond" en "Gemeenschappen". De namen drukten het 

streven naar “een hechte geestelijke samenhang en een levende gemeenschap” uit 

181. Banning wees erop dat "buitenkerkelijke geestelijke bewegingen" het commu-

nisme overbodig konden maken door "waarachtig menselijke gemeenschappen" te 

stichten 182. Gemeenschappen mochten desnoods de kas aanspreken om Ver-

bondsleden, werkzaam  in de geestelijke verzorging, de cursus te laten volgen 183. 

Het illustreert hoezeer Van Praag aan geestelijke verzorging hechtte. Dit bleek ook 

uit de omschrijving van geestelijke verzorging als de "systematische ambtshalve be-

moeienis met de mens in zijn geestelijke moeilijkheden, teneinde krachten te active-

ren die hem in staat stellen zelfstandig een levensvisie te hanteren, waardoor hij met 

zijn totale zijn betrokken is op het totaal van zijn bestaansverhoudingen" 184. In de 

definitie werkte de "social casework" gedachte door dat men moest worden gehol-

pen zichzelf te helpen. Het laatste deel van de omschrijving verried de fenomenolo-

gische invalshoek van Van Praag, waarin deze tot uitdrukking bracht dat het gehele 

bestaan in harmonie moest verkeren. 

 De wat eigenaardige aandoende combinatie van "social casework" en feno-

menologie moet verband houden met het feit dat de fenomenologie steeds meer bij-

val vond. Zij raakte in de jaren 50 in zwang in zowel de psychologie, psychiatrie als 

de pedagogiek 185. Van Praag hing de fenomenologische benadering al langer aan. 

Humanistische geestelijke verzorging wekte op tot "een mens-zijn dat in zichzelf 

weliswaar niet volmaakt is, maar zo volledig mogelijk tracht te verwerkelijken wat er 

in beginsel in die mens gegeven is" 186. Zo werd men geconfronteerd met een "ont-

zaglijke en meeslepende werkelijkheid" waar men mee moest klaarkomen maar niet 

over kon beschikken 187. In de definitie was sprake van een "systematische ambts-

halve bemoeienis". Dit wilde zeggen dat de begeleider deskundig en functioneel te 

werk ging. De ontmoeting moest plaats vinden in een sfeer van "veiligheid en empa-

thie" 188. Humanistische geestelijke verzorging was behulpzaam bij het wekken van 

krachten, vereist voor waarlijk menswaardige ontplooiing 189. Van Praag wilde dat 
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de hulpverlening resulteerde in "een toestand, waarin de mens met tekorten of span-

ningen kreatief kan leven" 190. Ze was gericht op het zelfstandig hanteren van een 

alomvattende levensvisie 191. 

 In de humanistische geestelijke verzorging stond, als steeds bij Van Praag, 

zingeving centraal. Als men geen zin meer in het leven zag, dan lag daar een taak 

voor de humanistische geestelijke verzorging 192. Ook Banning achtte zingeving be-

langrijk 193. Banning overleed in 1971. Banning noemde in 1950 Ruitenberg als een 

van zijn opvolgers in "Tijd en Taak" 194. Ruitenberg meende in 1971 dat de leden 

van het HV zich wilden oriënteren op de "herkenbare zin van het bestaan" 195. Hoe-

wel de belangstelling voor zingeving al aan het eind van de jaren 60 terugliep, ver-

klaarde Van Praag nog in 1979: "zonder zingeving in het heden is er geen mens-

waardige toekomst" 196. "Voor mij is zingeving het scheppen van bewuste en bevre-

digende samenhang tussen relevante levenservaringen, die mede daaraan hun be-

tekenis ontlenen" aldus Van Praag 197. Van meer gewicht is dat geestelijke verzor-

ging diende om mensen geestelijk weerbaar te maken. Banning, die meer dan 

Ruitenberg het humanisme beïnvloedde, wilde eveneens dat men geestelijk weer-

baar werd 198. Van Praag achtte daartoe "versterking van zelfbewustzijn, besef van 

identiteit, en de wil tot zelfbestemming" noodzakelijk 199. Humanistische geestelijke 

verzorging moest mensen die aan zichzelf twijfelden zelfbewust maken 200. De hu-

manistische leidsman wilde tevens een "opmerkelijk gebrek aan gerichtheid op de 

ander" "genezen" 201. 

 Al deden deze uitspraken dit niet vermoeden, toch was de verzorging uitdruk-

kelijk bedoeld voor mensen in moeilijke situaties en niet voor ieder met problemen of 

interesse voor de humanistische levensvisie, zoals Schonk gaarne had gezien 202. 

Blijkens een omschrijving van 1956 richtte geestelijke zorg zich "op de mens in de 

ontplooiing van zijn mens-zijn". De opvatting dat de hulpverlening mensen in gees-

telijke moeilijkheden betrof bleef gehandhaafd. Het humanisme moest "motieven en 

zingevingen" bieden aan "de mens, die in een krisis van zijn levensverhoudingen is 

geraakt" 203. De omschrijving werd in de tweede druk van de brochure "Geestelijke 

verzorging op humanistische grondslag", verschenen in 1958, niet gewijzigd. De 

aandacht voor mensen in moeilijke situaties kan verband houden met "de noden van 

dit tijdsgewricht", waarop het humanisme een reactie zou zijn. Van Praag beweerde 
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echter ook het omgekeerde: het humanisme hield eerder verband met het wezen 

van de mens dan met de nood van de tijd 204. De werkelijke oorzaak was de nadruk 

op "geestelijke noden" in de PvdA. Van Praag had in de commissie herziening be-

ginselprogram voorgesteld de "in nood zijnde mens" te vervangen door "de enke-

ling". Mevrouw Verwey-Jonker bracht daar tegenin dat de hulpverlening juist mensen 

in nood betrof. De formulering werd "tot hulpverlening in de menselijke noden" 205. 

 De bezorgdheid om individuen met moeilijkheden verdween pas in 1975. On-

dermijning van gedragspatronen en secularisering riepen vragen op die "velen niet 

zonder medewerking van anderen konden beantwoorden" 206. Voortaan werd de 

zorg omschreven als "de systematische, ambtshalve benadering van mensen in hun 

situatie in een sfeer van veiligheid en empathie, zodanig dat hun vermogen geakti-

veerd wordt tot zingeving, oriëntatie, zelfbestemming, mede door konfrontatie met de 

mogelijkheden van het mens-zijn naar humanistisch inzicht, waardoor zij zelfstandig 

een levensvisie kunnen ontwerpen en hanteren" 207. Daarbij was voor de moraal 

een belangrijke rol weggelegd. De moraal was "één van de belangrijkste grondsla-

gen van de samenhang in beslissingen" 208. Al was de moraal bij de humanistische 

zorg van belang, toch waren verhaaltjes over het "parochiale of belerende karakter" 

ervan volgens Van Praag "uit de lucht gegrepen" 209. Daarmee is nog niet duidelijk 

of deze uitwerking van de geestelijke verzorging als humanistisch kan worden aan-

gemerkt. De eerder genoemde kenmerken van het humanisme ontbreken. Er werd 

humanistische begeleiders zelfs aangewreven dat ze maar een beetje moesten 

"aantuttelen met gebruikmaking van allerlei technieken, vooral uit de sfeer van de 

psychische hulpverlening of ook uit die van het maatschappelijk werk" 210. Volgens 

Van Praag had de humanistische geestelijke begeleiding echter weldegelijk "een ei-

gen karakter" 211. De onduidelijkheid over het karakter moet zijn veroorzaakt door 

de zogenaamde humanistische psychologie, een Amerikaanse na-oorlogse stroming 

met eigen methoden. Volgens de humanistische leidsman had de humanistische 

geestelijke verzorging daar baat bij. Ze was "van groot belang voor het vormings-

werk en de relatiegroepen" 212. 

 Er was weldegelijk sprake van een humanistische uitwerking. Niet alleen de 

oriëntatie op de humanistische psychologie, maar ook het feit dat niets mocht wijzen 

op bekering was een bijzonderheid. De geestelijke verzorging van buitenkerkelijken 
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was op het humanisme gebaseerd, maar cliënten behoefden geen humanist te wor-

den. Volgens Van Praag richtte de verzorging zich op wie er van gediend was. Er 

deden in de jaren 60 jaarlijks duizenden een beroep op 213. Het kwam zelden voor 

dat een cliënt van een humanistisch geestelijk raadsman lid werd van het HV. In de 

eerste acht jaren, waarin Schonk met zijn vrijwilligers in DUW-kampen werkte, wer-

den slechts tien tewerkgestelden lid 214. Het Humanistisch Thuisfront benadrukte in 

de jaren vijftig, waarin het voortdurend te maken had met afwijzende ministers op 

defensie, dat er tijdens bijeenkomsten voor militairen geen propaganda werd ge-

maakt 215. Van Praag waarschuwde er in 1960 voor dat de zorg geen propaganda 

mocht zijn 216. Hij was niet de enige die de zorg gezuiverd wilde houden van beke-

ringsdrang. Ook d'Angremond wilde dat humanistische geestelijke verzorging een 

maatschappelijke verworvenheid werd ten behoeve van ieder die daaraan behoefte 

had 217. Minister Mulderije drong op dit standpunt aan. Hij verbond aan humanis-

tische geestelijke verzorging in gevangenissen de voorwaarde dat het HV geen 

beginselen mocht propageren 218. 

 In vergelijking met godsdienstige geestelijke verzorging kon men van een 

doorbraak spreken. Daar kwam hulpverlening neer op wat Van Praag "woordver-

kondiging" noemde. In nagenoeg elk katholiek "liefdewerk" stonden het godsdien-

stig motief en bekeringsdrang voorop 219. Inderdaad kwam geestelijke verzorging 

neer op bekering 220. Ook onderscheidde de humanistische geestelijke verzorging 

zich door het ruime perspectief voor geestelijke groei. Dit lijkt verband te houden met 

Van Praags opvatting over menselijke mogelijkheden. Opvallend is dat Van Praag in 

twee studies over de Romantiek, waarvan het tweede deel door de fenomenologi-

sche inslag moeilijker toegankelijk is, volledig mens-zijn mogelijk achtte. In deze in 

1947 en 1948 verschenen studies beschouwde hij de Romantiek als uiting daarvan. 

In deze periode kwamen de "vitale waarden" van de gehele mens tot uitdrukking. 

Met de studie van de Romantiek voltooide Van Praag zijn culturele studies, begon-

nen met de beschouwing over de Renaissance. Banning was de oorzaak. Banning 

signaleerde in 1936 allerwegen "ontwrichting". Hij bepleitte een "sociologisch, cul-

tuurhistorisch onderzoek, beginnende bij de Renaissance" om de oorzaken bloot te 

leggen 221. Van Praag toonde de verwantschap aan tussen Renaissance, Barok en 

Verlichting. Doordat hij de Romantiek uitbreidde tot de 20e eeuw kwam hij bij de mo-
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derne mens uit. Van Praag meende dat deze zijn mogelijkheden onvoldoende be-

nutte. 

 
 
Nihilisme 

 Van Praag wilde buitenkerkelijken een geestelijke basis geven. Het humanis-

me moest nihilisme onder buitenkerkelijken uitbannen. Dit bleek al uit de circulaire 

van december 1945 222. Van Praag weet dit aan het ontbreken van een levens-

overtuiging. Nihilisme was een "geesteshouding" van degenen die niets geloofden 

223. Daar zocht Van Praag de oorzaak van individuele ellende. Gevoeligheid voor 

"demonische verleidingen" was gevolg van het gebrek aan een levensvisie 224. 

Banning noemde het nihilisme een "duivelskring" 225. Van Praag signaleerde dit ge-

vaar opnieuw in januari 1950 226. In "Socialisme en democratie" verscheen in de-

zelfde maand een uiteenzetting over het vraagstuk van de "maatschappelijk ongrijp-

baren" 227. Hen ontbrak het aan "verantwoordelijkheidsgevoel" 228. Banning stelde 

nihilisme gelijk aan het ontbreken van normen en verantwoordelijkheidsbesef 229. 

Volgens Banning meenden humanisten dat "opvoeding tot verantwoordelijkheid" de 

kans op nihilisme verkleinde 230. Toen Van Praag in december 1956 het probleem 

van het "nihilisme" nader uitwerkte, signaleerde hij verzaking van eigen verantwoor-

delijkheid 231. Hij wilde het verantwoordelijkheidsbesef stimuleren 232. Van Praag 

zag in nihilisme een blijk van "onvolledig mens-zijn" 233. Hij onderscheidde verschil-

lende vormen van nihilisme. Naast het principiële nihilisme dat alle waarden ver-

wierp was er een sociaal nihilisme; een levenshouding, die geen enkele levensover-

tuiging waardevol achtte. Passiviteit en vertier waren het resultaat. Banning achtte 

nihilisme resultaat van passiviteit. Men liet zich meeslepen door een zucht naar ver-

maak. Hij sprak van een "stroom van genotzucht”. In de steden heerste "demoralisa-

tie op sexueel gebied"234. Nihilisme kwam volgens Van Praag voor bij mensen "die 

zich laten leven" 235. Passiviteit was kenmerkend: "Er zijn tendenties in onze mo-

derne cultuur naar een (..) passief voortvegeteren, waaruit slechts de sensatie nu en 

dan de mens bevrijdt" 236. Van Praag achtte "de impulsen die van het driftleven uit-

gaan, op seksueel gebied, evenals op het gebied van eten en drinken, bezit en ver-

tier" oorzaak. Men ging zich te buiten "aan lekkernijen of drank; men schaft luxe 
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voorwerpen aan, bromfietsen en televisietoestellen, zonder enig overleg of beleid; er 

is geen meisje boven de zestien jaar, die geen sexueel verkeer heeft gehad, wat (..) 

slechts destructief kan zijn. (..) Men is egoïst in een zo volstrekte zin als we ons 

haast niet kunnen voorstellen" 237. 

 Naar het schijnt boezemde het verschijnsel Van Praag angst in. Op initiatief 

van de rooms-katholieke studentenvereniging "Veritas" werd in juli 1946 in de aula 

van de Utrechtse Universiteit een congres gehouden over christendom en humanis-

me. Van Praag hield een inleiding voor een overwegend protestants en rooms-ka-

tholiek gehoor. Wanneer onkerkelijkheid massaal werd vreesde hij voor "de sleur, de 

vervlakking, het nihilisme" 238. Hij zag er een bedreiging in van de cultuur. Banning 

was beducht voor een machtsstreven van nihilisten. Dan liep de cultuur gevaar 239. 

Van Praag vreesde een "opstand der horden" die "onze waarden" bedreigde 240. Dit 

gevaar dreigde als een levensvisie ontbrak. Echte cultuur was slechts denkbaar op 

basis van “een in beginsel alomvattende levensovertuiging" 241. "Iedere cultuur 

schijnt te devalueren zodra hij de massa bereikt" 242. Misschien kwam dit thema al 

aan de orde in gesprekken met mevrouw Heroma. Ze herinnerde zich dat ze voor de 

oprichting van het Verbond veel met Van Praag sprak. De oorzaken van de oorlog 

werden besproken en ze vroegen zich af hoe men zich daar tegen kon wapenen 

243. Banning weet het "geestelijk vacuüm", dat hij met nihilisme associeerde, aan 

ontworteling 244. Ook Van Praag achtte "ontworteling" hoofdoorzaak van nihilisme 

245. Daar lagen volgens hem de wortels van het HV: "Aan het begin van de huma-

nistische beweging in Nederland staat de verontrusting over het feit dat in de plaats 

van de oude tradities en ideeën slechts onzekerheid en verwarring dreigen te ont-

staan" 246. 

 Banning, die nihilisme met het nationaal-socialisme vereenzelvigde, achtte ni-

hilisme een "gevaar" 247. Banning associeerde nihilisme met de wreedheid, ver-

woesting en verkrachting van waarden in de laatste oorlogen 248. Van Praag vrees-

de dat minder scrupuleuze geesten alles geoorloofd achtten 249. "Maar als straks de 

nieuwe Hitler, de nieuwe Stalin, of zelfs de nieuwe Napoleon komt en een nieuwe, zij 

het demonische levenszin openbaart, dan begint de grote tragedie, waarin al die 

kleine zich oplossen, en waarin bovendien alles dreigt te worden weggevaagd, wat 

in de samenleving werkelijk de-moeite-waard is gebleken" 250. "Nihilisme leidde tot 



                        H 10 Jaren van Hoop 261 

"niets onschuldigers dan een oerang-oetan, niets ergers dan Hitler" 251. In de toe-

spraak van juli 1946 ging Van Praag in op het gevaar dat dreigde als het nihilisme 

greep kreeg op het proletariaat. "Het massa-probleem" betekende zoveel als een 

"fatale dreiging". Vooral onder het proletariaat heerste nihilisme: "de onkerkelijke ar-

beider is op het gebied der levensbeschouwing veelal nihilist; het humanisme is er 

gewoonlijk niet in geslaagd hem een eenvoudige, welomlijnde levensbeschouwing 

aan te bieden" 252. Ook Banning bracht deze mening naar voren. Wegens "geeste-

lijke verarming" vreesde Banning verlies van "levensgemeenschappen" 253. 

Banning meende dat het HV nihilisme en vervlakking op verdienstelijke wijze be-

streed 254. Banning wilde het ontlopen van verantwoordelijkheden niet op één lijn 

stellen met "ontkerstening" 255. Van Praag zag de strijd tegen het nihilisme als be-

langrijkste taak van het Verbond. "Verdieping van het levensinzicht" was belangrijker 

dan ledenwerving 256. Aan nihilisme lagen volgens hem maatschappelijke oorzaken 

ten grondslag. Het resultaat bestond uit onzekerheid, sensatiezucht en vervlakking 

257. 

 De humanistische uitwerking van het nihilisme was een feit. Indien het Hu-

manistisch Verbond het nihilisme bestreed stemde het misschien overeen met ker-

kelijke tegenhangers. Van kerkelijke zijde hanteerde men in de strijd daartegen dog-

ma's. Van Praag riep daarentegen op om moreel te handelen. Hij wilde een verant-

woorde levensbeschouwing stimuleren. Hij beriep zich op het verantwoordelijk-

heidsbesef van buitenkerkelijken. Dit besef kon ertoe leiden dat het humanisme 

concrete richtsnoer voor hun bestaan werd. Het vormde zowel een dam tegen nihi-

lisme als de bron waaruit men in nood bijgestaan kon worden. Als er al eens-

gezindheid bestond tussen het HV en de kerken in de strijd tegen nihilisme, de ge-

lijkberechtiging van humanistische geestelijke verzorging in leger en gevangenissen 

bracht ze niet dichterbij. Het Humanistisch Thuisfront beperkte zich noodgedwongen 

tot vormingsbijeenkomsten en activiteiten in drie tehuizen voor humanistisch raads-

werk. De minister van Oorlog stond het Humanistisch Thuisfront in 1952 toe om zo-

geheten vormingscentra voor militairen in te richten. Het aantal werd vanaf septem-

ber 1957 uitgebreid. Het aantal deelnemers steeg opzienbarend 258. De geringe fi-

nanciën hielden geen verband met de behoefte: alleen al het tehuis in Nunspeet 

werd in de periode 1955-1958 jaarlijks door zo'n 43.000 militairen bezocht 259. Voor 
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instandhouding van de militaire tehuizen van het Humanistisch Thuisfront werden 

grote sommen bijgepast. De situatie was in 1962 nog zo zorgwekkend dat Van 

Praag een collecte hield ten behoeve van het Humanistisch Thuisfront  260. Het 

aantal humanistische tehuizen contrasteerde met de meer dan 50 tehuizen voor con-

fessionele verzorging. Het Thuisfront was vooral op eigen middelen en gemeentelij-

ke subsidies aangewezen. Hoewel werd aangetoond dat de tehuizen voorzagen in 

een behoefte, vond de omslag pas begin jaren 60 plaats. 

 De weerstand tegen de humanistische geestelijke verzorging moet verband 

houden met het feit dat raadslieden in het leger in principe toegang kregen tot de ge-

hele bevolking. S.H. Visser, de minister van Defensie, verklaarde in maart 1961 in de 

Tweede Kamer dat hij aan de behoefte aan humanistische geestelijke verzorging 

moest voldoen wanneer deze werd aangetoond. Het Humanistisch Thuisfront startte 

een handtekeningenactie die de minister overtuigde. Op verzoek van Stokman werd 

in januari 1962 een studiecommissie ingesteld die de minister over subsidiëring 

moest adviseren. Het advies betrof inpassing van de humanistische geestelijke ver-

zorging in het geheel van deze zorg. De commissie, waarin ook Van Praag zat, 

kwam niet tot een eenstemmig oordeel. Strijdpunt was op welke groep militairen hu-

manistische geestelijke raadslieden zich mochten richten. Van kerkelijke zijde ver-

langde men dat dit alleen humanistisch-voelende militairen waren. Men wilde een 

schriftelijke verklaring 261. De humanistische geestelijke verzorging onder militairen 

kwam in 1964 tot stand. Militairen moesten inderdaad een verklaring overleggen. 

Deze was bij godsdienstige geestelijke verzorging niet vereist 262. Aan de omslag 

ging een positief oordeel van Banning vooraf; deze liet in 1959 weten dat het HV no-

dig was 263. De tijd van de "christelijke natie" was voorbij 264. Hij riep op tot een 

welwillender houding jegens de humanistische verzorging 265. 

 Daarmee is allerminst gezegd dat de subsidiëring het gevolg was van dit 

standpunt. Waarschijnlijk was de terughoudendheid terug te voeren op de hoop op 

afvalligen in het hervormde kamp. De secularisatie ging namelijk tot 1960 vooral ten 

koste van Nederlands Hervormden 266. De subsidiëring van het werk in het gevan-

geniswezen liet nog op zich wachten. De tenslotte tot stand gekomen regeling was 

zo slecht dat Donker, de minister die ze tot stand bracht stelde: "Na 50 jaar zal men 

zich afvragen van welke conservatieve dwaas dit stuk afkomstig is" 267. Van Praag 
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sprak van een compromis dat na "hardnekkig onderhandelen" werd bereikt 268. In 

1964 werden een hoofdraadsman en vier raadsleden aangesteld 269. Het HV zette 

voor geestelijke verzorging onder gedetineerden meer dan 50 vrijwilligers in. Dit ont-

lokte Van Praag in 1964 de uitspraak dat de staat jaarlijks met een bedrag van  

ƒ 40.000,- werd gesubsidieerd. Bovendien was het werk geenszins eenvoudig omdat 

ze "node werden toegelaten". Alleen wanneer godsdienstige verzorging werd afge-

wezen en men nadrukkelijk humanistische geestelijke verzorging vroeg, werd op den 

duur contact met een humanistische geestelijke raadsman mogelijk. De regeling stak 

in leger en in arbeiderskampen gunstig af bij die in het gevangeniswezen. Daar 

meende men blijkbaar dat kerken in de behoefte voorzagen. Uiteraard dacht Van 

Praag daar anders over. De grieven stapelden zich op. Zowel de minister als het HV 

hadden "een steeds cumulerende correspondentie" op tafel liggen 270. Uit hervorm-

de en rooms-katholieke kring kwamen signalen dat men niet langer bezwaar maakte 

tegen deze verzorging. Desondanks volhardde de minister in zijn houding 271. 

 Toch was bij het tienjarige bestaan van het Verbond al duidelijk dat de eigen 

geestelijke verzorging werd erkend. Van Praag stelde reeds in 1952 dat de "gelijkge-

rechtigheid" er kwam. Hij wist echter niet of zij resultaat zou zijn van onderling over-

leg of van een "verbitterde strijd, die de volksgemeenschap voor jaren zal verscheu-

ren" 272. Hoewel de humanistische geestelijke verzorging binnen 20 jaar nergens 

gelijkwaardig werd aan de godsdienstige tegenhanger, achtte Van Praag de strijd in 

1966 "gewonnen". De strijd voor erkenning was "grotendeels verleden tijd” 273. De-

ze conclusie was gevolg van de onverwachte erkenning van overheidswege. Een 

maand eerder verklaarde het kabinet-Cals zich gedragen te weten door "christelijke 

en humanistische beginselen". Dat was reden om de strijd "gewonnen" te achten. 

Van Praag verklaarde naderhand: "Wat gelijkberechtiging aangaat zijn wij geloof ik 

succesvol geweest" 274. De "gelijkgerechtigheid wordt principieel nauwelijks meer 

betwist, ook al blijven er praktisch nog wensen te vervullen" 275. Van Praag wist dat 

de PvdA zich tegen gelijkberechtiging verzette. Banning erkende slechts dat huma-

nisten "op hun wijze de zorg om de mens ernstig nemen" 276. Nu Banning de partij-

top had verlaten en de regering zich niet langer tegen humanistische aanspraken 

leek te verzetten kon de PvdA misschien toch voor de organisatie van Van Praag 

worden gewonnen.
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Hoofdstuk XI 
Belangenbehartiging en levensbeschouwing 

 

 

 Van Praag beschouwde de strijd voor humanistische geestelijke verzorging 

als onderdeel van de strijd om gelijkberechtiging van humanisten en buitenkerkelij-

ken. Blijkens een terugblik uit 1981 wilden ze "niet langer als tweederangs staats-

burgers beschouwd worden. Zij wilden naast de juridische ook de feitelijke benoem-

baarheid in (hoge) ambten, zonder hun overtuiging stil te houden. Zij wilden gelijk-

stelling van eed en belofte, een andere echtscheidingsregeling en toegang tot de 

geestelijke verzorging" 1. Volgens Van Praag waren buitenkerkelijke ambtsdragers 

voor de Tweede Wereldoorlog een hele bijzonderheid 2. Banning meende dat de o-

verheid socialisten nog in 1938 als tweederangs burgers beschouwde 3. De indruk 

bestaat dat hiermee burgemeesterbenoemingen werden bedoeld. SDAP-ers werden 

sinds de muiterij op de Zeven Provinciën van deze benoemingen uitgesloten 4. Het 

verbod werd in 1937 opgeheven, maar dit behoeft niet automatisch tot verbetering te 

hebben geleid. Met zijn uitspraak wekte Van Praag de indruk dat hij zich inzette voor 

de gelijkberechtiging van buitenkerkelijken. Hij nam echter niet deel aan de strijd 

voor een voor buitenkerkelijken mildere wetgeving inzake de zondagsheiliging en 

subsidiëring van kerkenbouw (en bezinningscentra). In het wetsontwerp van de zon-

dagsheiliging van 1949 werd "de plichtmatige viering" gewijzigd in "enige regelen in 

het belang van de godsdienstige viering van en de rust op de Zondag" 5. De in 1953 

aangenomen wet liet locale overheden veel vrijheden. Hier en daar mocht rond Pa-

sen geen muziek worden gemaakt. De voorzitter van de Tweede Kamerfractie van 

de PvdA, A. Vondeling, meende in 1962 dat de zondagswet plaatselijk van onver-

draagzaamheid getuigde 6. 

 Van Praag was wèl ongerust over de subsidiëring van kerkgebouwen door lo-

cale overheden. Hij constateerde in 1954 dat ze soms rooms-katholieke kerken sub-

sidieerden 7. De HWG (Humanistische Werk Gemeenschap) vreesde dat culturele 

activiteiten plaatselijk onder de kerkebouw zouden lijden. Het liefst zag men een re-

geling over bezinningscentra in de wet opgenomen, maar dat gaf volgens Van Praag 

problemen 8. "Mits het diskriminerende karakter duidelijk in de openbaarheid aan de 
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kaak wordt gesteld zouden wij (..) aanvaarding van het wetsontwerp in zijn huidige 

vorm, als (..) waarschijnlijk het maximum haalbare, niet willen ontraden" aldus de 

HWG aan de fractie 9. Scheps, woordvoerder van de Protestants Christelijke Werk-

gemeenschap, bewerkstelligde de subsidiëring van niet-kerkelijke instellingen 10. 

Even zag het er naar uit dat de protestanten ook voorop zouden lopen bij de wetge-

ving rondom crematie, waarvoor eveneens slag werd geleverd. Crematie was niet 

wettelijk geregeld. Begin jaren 50 werd een wetsvoorstel ingediend dat crematie in 

drie opzichten achter stelde bij de begrafenis. Iemand die gecremeerd wilde worden 

moest dit bij testament of codicil kenbaar maken; minderjarigen in een inrichting die 

bezwaar maakte tegen crematie mochten niet worden gecremeerd; voor oprichting 

van crematoria was toestemming van de Kroon vereist. Tijdens een bespreking in de 

HWG werd opgemerkt dat crematieverenigingen weinig moeite met het wetsontwerp 

hadden. Er waren echter aanwijzingen dat deze visie onjuist was: "Nu is gebleken 

dat de secretaris van de Arbeiders Crematievereniging, Dijkstra, openbare protest-

vergaderingen met als spreker P.J. Oud wil organiseren, hetgeen zonderling geacht 

wordt" 11. Scheps diende een amendement in om het codicil door een schriftelijke 

verklaring te vervangen. Van Praag kon zich daarmee verenigen: "erg hinderlijk lijkt 

mij deze vorm van discriminatie niet". 

 Van Praag was bij de subsidiëring van kerkgebouwen al inschikkelijk; hier zag 

hij opnieuw de belangen van buitenkerkelijken over het hoofd. Het codicil stuitte op 

bezwaren: "Weet dr Van Praag wel precies wat het voor een eenvoudig mens zeg-

gen wil op 30-jarige leeftijd in een schriftelijke verklaring, als geëist wordt, te schrij-

ven dat hij wil dat zijn lijk verbrand worde, en dan die verklaring 30 of 40 jaar of nog 

langer te bewaren, zodat zij te rechter tijd gevonden en getoond kan worden?" 12. 

Banning achtte de crematiewet "een slecht compromis" 13. Tijdens het congres van 

1955 gaf het hoofdbestuur van het Verbond toe de moeilijkheden "niet tijdig genoeg 

te hebben voorzien". Van Praag, die meende dat het codicil slechts een formaliteit 

was, drong er bij de Eerste Kamer op aan de wet overeenkomstig de wens van cre-

matieverenigingen te wijzigen; de voorstellen over minderjarigen werden afgewezen 

14. Van Praag wilde verder gespaard blijven voor wetgeving die "uit vrees te ergeren 

zoveel ergernis verschaft" 15. Met de "vrees te ergeren" refereerde hij aan een debat 

met Den Uyl. De overheid moest bij zulke kwesties volgens Den Uyl weleens als 

"verkeersagent" optreden. Van Praag bracht daar tegenin dat de overheid ieder in 
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staat moest stellen zich te uiten. Volgens Den Uyl moest de staat zich ook de erger-

nis van godsdienstige groeperingen aantrekken 16. Nu ergerden de humanisten 

zich. Volgens de HWG was het codicil een "belemmering" om "reeds lang gevestig-

de meningen ten uitvoer te brengen" 17. Het HV drong er op aan de meest discrimi-

nerende bepalingen te laten verdwijnen, maar de wetswijziging van 1959 bracht 

geen verbetering. Het codicil kwam pas in 1968 te vervallen toen crematie werd ge-

lijkgesteld aan een begrafenis. 

 Ook voor legalisatie van abortus en euthanasie en een ruimere echtschei-

dingsregeling werd langdurig gestreden. Confessionelen werkten "verdedigend en 

vertragend" bij de wettelijke regeling van abortus en euthansie 18. Bij abortus werd 

de wil van de vrouw, in weerwil van inspanningen van onder andere humanisten aan 

het begin van de jaren 70, niet doorslaggevend 19. Ook de regeling van euthanasie 

beantwoordde uiteindelijk niet aan het humanistische verlangen de wens van de be-

trokkene te respecteren 20. Hetzelfde probleem deed zich voor bij verruiming van 

mogelijkheden voor echtscheiding, waartegen vooral van katholieke zijde bezwaren 

rezen. De humanisten wensten scheiding bij onderling goedvinden. Bovendien 

moest krankzinnigheid een reden voor echtscheiding zijn. Opvallend is dat de Neder-

landse Vereniging voor Seksuele Hervorming (NVSH) veel meer bezwaren had te-

gen de echtscheidingsregeling. Men achtte de bepaling dat een persoon die over-

spel pleegde niet met de medeplichtige mocht huwen, onbillijk. Tevens verwierp men 

de gedachte dat een gescheiden vrouw pas 300 dagen na de ontbinding van haar 

huwelijk opnieuw mocht trouwen. Ook inmenging van een gezinsraad werd afgewe-

zen 21. 

 Naar het schijnt hing de gematigde opstelling van de humanisten samen met 

hun waardering van het huwelijk. Tijdens debatten in de Tweede Kamer over echt-

scheiding in 1952 haalde het humanistische PvdA-kamerlid mevrouw A.C. Ploeg-

Ploeg "juist omdat zo dikwijls wordt gemeend dat in humanistische kring minder 

strenge eisen aan de huwelijksmoraal worden gesteld", Van Praag aan. Deze had 

"als gezaghebbend figuur in buitenkerkelijke kring" daarover in “Humanisme een 

Renaissance?” gezegd: "De aanvaarding van het monogame huwelijk als norm ligt in 

het humanistische standpunt opgesloten" 22. De humanisten mochten trots zijn op 

hun huwelijksmoraal; men kan evenwel volhouden dat een vrijere seksualiteit pas 

echt mogelijk werd nadat de pil in 1963 in het ziekenfondspakket werd opgenomen. 
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Opnieuw was de confessionele tegenwerking de oorzaak. Dit gold ook bij de regel-

geving rondom moderne samenlevingsvormen, homoseksualiteit, kunstmatige inse-

minatie en bij de Wet gelijke behandeling 23. Van Praag speelde geen rol bij de tot-

standkoming van deze wetgeving. Waar dit wèl het geval was drong Banning erop 

aan. Banning wees erop dat onder meer de echtscheidingswetgeving en gezinspoli-

tiek om een oplossing vroegen. Ze hielden volgens hem rechtstreeks verband met 

de levensovertuiging 24. Van Praag bestreed wèl als enig lid van de PvdA-commis-

sie beginselprogram 1959 economische achterstelling. Hij drong er tevergeefs op 

aan in artikel 1 van het PvdA-beginselprogram van 1959 op te nemen: "waarin mede 

door de spreiding van inkomen en bezit gelijke kansen tot ontplooiing van allen aan-

wezig zijn" 25. Vrije en "volwaardige ontplooiing" was een humanistische eis. Van 

Praag meende dat er redelijk in maatschappelijke behoeften moest worden voorzien 

26. Banning meende dat humanisten opkwamen voor gelijke kansen 27. 

 Hieruit sprak de wens van Banning dat naast barmhartigheid ook gerechtig-

heid in een mede op het humanisme gebaseerde cultuur zou heersen 28. Van Praag 

verklaarde bij herhaling dat het humanisme sociale gerechtigheid eiste 29. "De eis 

der sociale gerechtigheid" stond ook in de beginselverklaring van het HV. In een rap-

port uit 1954 werden de maatschappelijke consequenties onderzocht. In de inleiding 

stond: "bij de fundering van de gerechtigheid zal de idee der gelijkheid van wezenlijk 

belang blijken te zijn" 30. Van Praag wilde in de eerste paragraaf van het PvdA-be-

ginselprogram opnemen dat er "aan sociaal zwakkeren afdoende hulp en bescher-

ming" werd geboden. Zijn toelichting was echter erg zwak: "Het gaat om de bekom-

mernis om de anormalen" 31. Banning was begaan met het lot van "zwakbegaafden, 

mislukkelingen en verschoppelingen" 32. Dit nam niet weg dat de spreiding van bezit 

en inkomen volgens Van Praag "allen" ten goede moest komen. De PvdA wilde 

daarentegen vooral de middengroepen bereiken 33. Op zichzelf was dat verdedig-

baar. Met name het aantal zelfstandigen liep terug. Mede doordat de overheid geen 

bescherming bood verdwenen ambachtelijke bedrijfjes, keuterboeren en kleine win-

keliers 34. De sociaal-democraten wilden middenstanders een minimumloon garan-

deren 35. 

 Men kan zich afvragen of Van Praag wel in een positie verkeerde om sprei-

ding van bezit en inkomens te stimuleren. Het leveren van inspanningen om de hu-
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manistische geestelijke verzorging tot stand te brengen lag meer voor de hand. Vol-

gens Van Praag wenste men deze verzorging "ook waar de overheid daarover zeg-

genschap had, in de strijdkrachten en in de inrichtingen van justitie" 36. Aan de orde 

was "het gelijk recht van alle burgers om de taak die in de vrije samenleving wordt 

uitgeoefend, ook daar uit te oefenen, waar mensen in overheidsverband bijeen zijn" 

37. De erkenning van humanistische geestelijke verzorging voltrok zich tamelijk snel. 

Misschien droeg het feit dat het humanisme "achtbaar" was hiertoe bij. Banning 

hanteerde deze term. Volgens hem berustte humanistische geestelijke verzorging in 

DUW kampen op een "achtbare" levensovertuiging 38. In een humanistisch rapport 

uit 1954 werd gesteld dat de staat onder meer de "achtbaarheid" van een levenso-

vertuiging moest toetsen 39. De godsdienstige reserves ten opzichte van de huma-

nistische zorg maakten de nadruk op de "achtbaarheid" maar al te begrijpelijk. Een 

commissie van het Nederlands Gesprek Centrum achtte de term echter "vaag en 

weinig hanteerbaar" 40. 

 Een andere mogelijkheid is dat het zuiver houden van de levensovertuiging 

een rol speelde. In een rapport, opgesteld ten behoeve van het Humanistisch Thuis-

front, maakte Van Praag onderscheid tussen levensbeschouwelijk en politiek terrein. 

Vragen over de inrichting van de samenleving liet hij aan politieke partijen over. Zij 

boden echter onvoldoende steun bij problemen op het gebied van liefde, huwelijk, 

opvoeding, ziekte, leed en dood 41. De politiek liet deze vragen onbeantwoord 42. 

Dat was het terrein van de geestelijke verzorging. Misschien droegen de scherpe af-

bakening en de inhoud die Van Praag aan humanistische geestelijke verzorging gaf 

bij tot de vlotte erkenning. Vaststaat dat de erkenning van humanistische geestelijke 

verzorging minder problemen gaf dan gelijkberechtiging. De crematiewetgeving ver-

toonde een parallelle ontwikkeling: in eerste instantie werd crematie gedoogd; de 

overheid hield zich afzijdig. Daarin kan een voorzichtige blijk van erkenning worden 

gezien. Pas in tweede instantie werden er maatregelen genomen die de kansen op 

gelijkberechtiging vergrootten: er werden van overheidswege crematoria opgericht. 

 Dat erkenning van de humanistische geestelijke verzorging geen verband 

hield met omvang en karakter van het Verbond zal duidelijk zijn. Van Praag zelf er-

kende: "zelden heeft een dergelijke groepering met zo weinig leden zoveel invloed 

uitgeoefend" 43. Dit maakt de opmars van de zorg opmerkelijk, temeer daar deze 

activiteit buiten Nederland nergens bestond. Bovendien nam de verzuiling, blijkens 
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zowel de uitbreiding van confessionele scholen als de verwevenheid tussen Huma-

nistisch Thuisfront en PvdA, eerder toe dan af. Er gingen zelfs stemmen op om wet-

telijke regelingen op sociaal gebied, voor zover ze intermenselijk contact betroffen, 

door levensbeschouwelijke organisaties te laten uitvoeren. In 1952 stelde de PvdA 

een commissie in die moest onderzoeken of verschillende maatschappelijke werk-

zaamheden door levensbeschouwelijke of algemene organisaties konden worden 

verricht 44. Als de verzuiling al aanleiding gaf tot dit onderzoek behoorde erkenning 

van de humanistische geestelijke verzorging misschien ook tot de mogelijkheden. 

Het felle verzet in de jaren vijftig wees dit niet uit. Men krijgt de indruk dat de toene-

mende verzuiling Van Praag in deze jaren ontging. Hij meende dat de bloeiperiode 

van de verzuiling "met zijn soms bizarre uitwassen" tussen de beide wereldoorlogen 

lag 45. De mening is onjuist. De rooms-katholieke "zuil" kwam tussen 1945 en 1960 

tot volle rijpheid. Er werd gewezen op ledentallen van katholieke vakbonden, boeren-

bond, KRO, KVP en abonnees van katholieke dagbladen 46. Anderen meenden dat 

het "verzuilde" netwerk van organisaties in 1960 het hoogtepunt bereikte 47. Men 

kan ook het door "een van de PvdA doortrokken sfeer" gekenmerkte Verbond zien 

als een blijk van verzuiling 48. Als niet-politiek orgaan naast de PvdA zocht het niet 

slechts aansluiting bij de rode "zuil", maar droeg het tevens bij aan het steeds neu-

traler karakter. Vorrink liet echter in 1953 weten "dat de PvdA niets, maar dan ook 

helemaal niets met het Humanistisch Verbond te maken heeft" 49. 

 Als de verzuiling geen rol speelde, dan speelde de humanistische opstelling 

wellicht een rol bij de vlotte erkenning. Het HV had volgens Van Praag de naam "niet 

gemakkelijk te zijn in het overleg". Hij verklaarde dat het doeltreffend was om ”hoog 

van de toren te blazen in beraad met tegenstanders” 50. Of het beoogde doel daar-

mee werd bereikt is twijfelachtig. Het tijdstip waarop humanistische geestelijke ver-

zorging werd erkend, rond 1960, doet vermoeden dat de secularisatie beslissend 

was. Het verzet tegen de humanistische zorg nam af toen het percentage buitenker-

kelijken aan het begin van de jaren 60 steeg. Van Praag stelde al in 1955 dat onker-

kelijkheid zodanige vormen aannam dat "zich het aantal niet meer laat voorbijzien" 

51. Zolang de rooms-katholieken politieke macht behielden bleef het confessionele 

bastion evenwel behouden 52. Opvallend is dat het rooms-katholieke verzet tegen 

humanistische geestelijke verzorging zijn hoogtepunt bereikte toen het aantal buiten-
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kerkelijken sterk toenam 53. Opstellers van een rooms-katholiek rapport van 1954, 

getiteld "Overheid en verzorging vanwege het humanistisch Verbond" realiseerden 

zich dat "onkerkelijkheid en ongeloof elkander meer wèl dan niet schijnen te dekken" 

54. Van humanistische zijde werd opgemerkt dat humanistische organisaties zo'n 

45.000 buitenkerkelijken bereikten en "het eilandje van het Humanisme" verder zou 

groeien 55. Volgens het rooms-katholieke rapport mocht van de staat medewerking 

worden verlangd bij “de erkenning van God en godsdienst" 56. Toch gold "algemeen 

welzijn" als uitgangspunt voor verdraagzaamheid van de overheid 57. Men betwij-

felde of humanistische geestelijke verzorging onder buitenkerkelijken in een behoef-

te voorzag 58. Uit dit rapport sprak nog de hoop dat "een latent godsgeloof" onder 

buitenkerkelijken "tot nieuwe bewustording" leidde 59. Men zag echter steeds meer 

in dat hun bekering nooit geheel kon worden bereikt. De hoop op herkerstening van 

de natie was in 1956 vrijwel verdwenen 60. In het eerste artikel van het ARP-begin-

selprogramma had gestaan: "De anti-revolutionaire of christelijk-historische richting 

vertegenwoordigt de grondtoon in ons volkskarakter(..)". Toevoeging van slechts één 

letter wijzigde de tekst in 1960 in: "De anti-revolutionaire of christelijk-historische 

richting vertegenwoordigt die grondtoon in ons volkskarakter(..)" 61. Wellicht kwam 

men tot de conclusie dat de oude formulering strijdig was met het AR beginsel van 

"soevereiniteit in eigen kring". ARP-voorman Diepenhorst had in 1959 de brochure 

"Humanistische geestelijke verzorging" het licht doen zien, waarin de scheiding van 

kerk en staat aarzelend werd verworpen. Hij maakte onderscheid tussen erkenning 

en steun aan humanistische geestelijke verzorging. Steun werd afgewezen 62. Blij-

kens "Subsidiepolitiek" werd dit standpunt een jaar later gewijzigd. Op grond van het 

beginsel van soevereiniteit in eigen kring werd discriminatie wegens een levensover-

tuiging afgewezen 63. De ARP gedoogde als eerste het humanisme. De gerefor-

meerden gaven het verzet tegen humanistische verzorging bij de strijdkrachten op. 

Een bescheiden subsidiëring van humanistische geestelijke verzorging werd moge-

lijk. 

 Daarmee was men er nog niet. De humanisten wilden gelijkberechtiging. De 

CHU-voormannen maakten de eerste stap in deze rchting mogelijk. A.A. van Ruler 

wilde in 1954 humanistische geestelijke verzorging onder dezelfde voorwaarden toe-

laten als de kerkelijke zorg 64. CHU-voorman G.J.J.A. Delfgaauw achtte weigering in 
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strijd met de grondwet. Het christelijk-historisch beginsel mocht niet door machtsuit-

oefening zegevieren. In het veranderende klimaat waarin Delfgaauw zijn gedachten 

uiteenzette maakte CHU-minister Mulderije geestelijke verzorging in gevangenissen 

mogelijk. De CHU was intern zeer verdeeld. De partij volhardde in hoofdzaak in haar 

afwijzende houding, al brak er wel een periode van heroriëntatie aan 65. Tenslotte 

ging de CHU akkoord met humanistische geestelijke verzorging. Volgens senator 

Beerekamp moest deze zorg dan wèl op het ouderlijk milieu aansluiten 66. 

 Hoe het ook zij, het was confessionelen al geruime tijd duidelijk dat er steeds 

meer overheidsingrijpen was vereist. De indruk kon ontstaan dat de overheid slechts 

het "kerkelijk initiatief" steunde. Degenen die ontevreden waren over de "verzuiling" 

meenden in 1957 dat machtsuitoefening niet beslissend mocht zijn. Zij droegen via 

de fiscus bij aan "het in stand houden van door hen niet gewenste, maar door de 

overheid gesubsidieerde, zuilenorganisaties" 67. De mening vatte post dat de over-

heid voor alle burgers een verzorgende taak had 68. Volgens Van Praag liepen de 

hervormden voorop bij de erkenning van de geestelijke verzorging: "Geleidelijk ont-

stond er in kerkelijke kringen meer begrip voor de bedoelingen van de humanisten; 

het eerst bij de hervormden, dan ook wel enigszins bij de katholieken" 69. Van Praag 

had, toen hij stelde dat de omslag nog vóór 1960 kwam, ontwikkelingen in de ARP 

op het oog 70. Onder rooms-katholieken liet de omslag nog enige tijd op zich wach-

ten. Het aantal rooms-katholieken steeg in 1960 kort en fel, om daarna scherp te da-

len. Al verliep de secularisatie traag in vergelijking met de jaren 1920-30, toch nam 

het aantal buitenkerkelijken gestaag toe 71. 

 De secularisatie kan de subsidiëring van de humanistische zorg verklaren. 

Secularisatie is wel met assimilatie in verband gebracht. Als gevolg van de wel-

vaartsstijging verviel de noodzaak van afzonderlijke organisatie en zette de seculari-

satie in. Nu hun emancipatie was voltooid werden rooms-katholieken opgenomen in 

de veranderde samenleving 72. Van Praag weet secularisatie daarentegen aan mo-

dernisering: "Industrialisatie en urbanisatie, tezamen met verbreding en uitbreiding 

van onderwijs, leidde onder meer tot "verregaande secularisering" 73. Een aantal 

van deze verschijnselen zijn evenwel van oudere datum. De verklaring houdt ver-

band met de visie van Banning. Banning weet "ontkerkelijking" aan de afnemende 

invloed van kerken, die weer het gevolg was van rationalisatie 74. Volgens een an-
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dere verklaring leidde toenemende polarisatie tussen werknemers en werkgevers tot 

intensieve samenwerking tussen in levensbeschouwelijk opzicht verschillende vakor-

ganisaties. Als men in Nederland dan toch een aanvankelijk nagenoeg gesloten zui-

lenbestel wil zien, dan werd het hier opengebroken 75. De "raad van Vakbonden" 

functioneerde van 1945 tot 1954, toen het bisschoppelijk mandement roet in het eten 

gooide. Het mandement sloot echter geen onderling overleg uit, zodat de breuk in 

1957 zonder veel moeite werd gelijmd 76. Ook deze verklaring heeft een tekortko-

ming. Het overleg bestond vanaf 1945, zodat een verband met "secularisatie" on-

waarschijnlijk is. Een betere verklaring is dat industrialisatie aan secularisatie vooraf 

ging 77. Nederland industrialiseerde in de jaren 50 en 60 sterk. In dezelfde jaren 

steeg de welvaart. Weliswaar ging de industrialisatie vanaf de 19e eeuw gepaard 

met secularisatie, maar deze was door de afhankelijkheid van de kerkelijke armen-

kas veel geringer dan de secularisatie aan het eind van de jaren 50 van de 20e 

eeuw. Een kleine, maar opmerkelijke verschuiving van KVP- naar PvdA-kiezers in 

Zuid-Limburg in 1955 wijst erop dat de welvaartsstijging aan de secularisatie vooraf 

ging 78. Waarschijnlijk leidde de nieuwe impuls die de industrialisatie kreeg in com-

binatie met toenemende welvaart tot onafhankelijkheid en grotere zelfstandigheid. 

Op haar beurt moet de secularisatie weer de confessionele macht hebben verzwakt 

en de humanistische zorg hebben mogelijk gemaakt. 

 De KVP staakte haar verzet in 1961. Stokman maakte niet langer bezwaar te-

gen humanistische geestelijke verzorging. Nu de belemmeringen eindelijk waren 

weggenomen kon het HV zich gaan onderscheiden. Het accent werd verlegd naar 

de uitwerking van de leer. Van Praag werkte reeds de religiositeit uit. 

 
 
"Een eenvoudige, welomlijnde levensbeschouwing" 

 Nu de christelijke normen "krachteloos" werden meende Banning dat er nog 

slechts een beroep op het "persoonlijk leven" kon worden gedaan 79. Volgens Van 

Praag kon de godsdienst het proletariaat niet opnieuw bezielen; het humanisme 

moest aangeven hoe een menswaardig leven mogelijk werd 80. In Vrij Nederland 

noemde hij als kenmerken van een levensbeschouwing: uitgaan van "de eerbied 

voor de mens als geestelijk-zedelijk wezen", de "verantwoordelijkheid voor onze 

naaste" en de "erkenning van bovenpersoonlijke waarden" 81. Banning drong erop 
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aan het humanisme te herzien. Hij achtte het "te aristocratisch, te individualistisch, te 

abstract" 82. Ook Hoetink was kritisch. Hoetink meende dat humanisten de histori-

sche betekenis van het woord humanisme overschatten, als ze zich opnieuw be-

perkten tot de studie van Griekse en Latijnse auteurs 83. Bovendien achtte Hoetink 

vooruitgang niet langer vanzelfsprekend 84. De volkomen leegte achter "de schreeu-

wende gevel van het nationaal-socialisme" doofde het laatste sprankje hoop in de 

mens uit 85. Hoetink achtte een "humanistische anthropologie" wenselijk 86. 

Banning had daarvoor eveneens belangstelling. Banning was geneigd er vanuit te 

gaan dat men "een onafwendbare verantwoordelijkheid voor het zedelijk-goede" 

droeg 87. 

 Van Praag werkte de aard van de mens nader uit in de brochure "Had Stoffel 

gelijk?" De titel verwees niet naar Multatuli's Woutertje Pieterse, maar naar de reli-

gieuze socialist S.H. Stoffel 88. Banning zwaaide deze auteur alle lof toe 89. Van 

Praag betoogde in zijn brochure dat men niet van nature goed was. Hij verwees naar 

Hitler, Göring, Goebbels, Mussert en Blokzijl. Daartegenover stelde Van Praag dat 

velen in de oorlog hun goede kanten toonden. Toch liet hij tijdens een radiopraatje 

voor de VARA weten weinig hoop te koesteren. Enerzijds had men behoefte aan 

vrijheid om scheppende vermogens vorm te geven, maar anderzijds dreigde men in 

de greep van de techniek te raken. Banning sprak van de "verbijsterende" macht der 

techniek 90. De geringe hoop op een goede afloop bij Van Praag moet verband hou-

den met de aarzeling van Banning over de "verantwoordelijkheid voor het zedelijk-

goede", maar Van Praag wekte de indruk dat zijn twijfel over de mens op het verle-

den berustte. Blijkens zijn studies over Renaissance en Romantiek was in de ge-

schiedenis de eigen autonomie veroverd, maar deze bleef onbenut. In het debat met 

Dippel zette Van Praag uiteen dat men achter liep bij eigen normen. Hij verklaarde 

hem de werking van het verantwoordelijkheidsbesef. Een goede handeling schonk 

meer innerlijke voldoening dan een slechte. Voldaanheid was echter niet automa-

tisch het resultaat. Wanneer men het goede nastreefde teneinde er een voldaan ge-

voel aan over te houden dan bleef dat achterwege meende hij. Men deed vanzelf het 

goede door een innerlijke stem te volgen. 

 Het nastreven van het goede sprak echter niet vanzelf: "Zwarte handel, 

wraakzucht, corruptie, laster, hebzucht en machtsbegeerte vieren hoogtij" meende 
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Van Praag 91. Verscheurd tussen mogelijkheden die men in potentie bezat weifelde 

men tussen zelfverwerkelijking en de materiële voordelen van egoïsme. Ook 

Banning betwijfelde of het individu "goed" was. Al was de mens geneigd tot alle 

kwaad, toch kon men hem volgens Banning in de bijbelse opvatting nooit hoog ge-

noeg inschatten 92. Van Praag stelde: "De mens is goed en de mens is slecht. Dat 

wil zeggen hij heeft de aanleg tot het goede in zich, maar evenzeer de geneigdheid 

tot het kwade" 93. Hij liet de aard van het individu in het midden: "De mens is niet 

door en door slecht, maar ook niet alleen maar goed (..). Maar het wonder is ook al-

tijd waar, dat op de meest onverwachte momenten zijn "ja" of "nee" doorbreekt als 

een teken van nooit geheel verdrongen menselijkheid" 94. 

 Zonder het bijbelse karakter te onderschrijven deelde Van Praag de opvattin-

gen van Banning. Van Praag beschouwde de werkelijkheid als ondoorgrondelijk. 

Mogelijk was ook hier Banning de oorzaak, het kan ook zijn dat een verwant thema, 

de erkenning van "bovenpersoonlijke waarden", verband hield met het door de oor-

log aangerichte leed. Van Praag besprak het voor de radio: "men kan het leven niet 

diep gepeild hebben, als men meent dat het leed er geen wezenlijk bestanddeel van 

is. Het is trouwens te tastbaar om ons heen aanwezig om het ook maar een ogenblik 

te vergeten" 95. De voorzitter van het Verbond was een 36-jarige man die ter-

nauwernood de oorlog overleefde en die met moeite besefte dat vrienden en bijna 

zijn gehele familie waren weggevaagd. Deze verliezen stelde hij aan de orde: "Er is 

teveel onherstelbaar leed in de wereld; te zeer weten wij allemaal om ons heen de 

lege plaatsen, die ons telkens opnieuw herinneren aan de verschrikkelijke tijd, die 

achter ons ligt" 96. Naar het schijnt betrof de uitspraak tevens de aard van het huma-

nisme. Bij de mensbeschouwing achtte Banning de tragiek onontbeerlijk 97. Met een 

citaat van Sartre "De wereld is niet voor mensen gemaakt" zou Van Praag dit aspect 

later benadrukken 98. Van Praag wekte de indruk dat de leer met zijn ervaringen sa-

menhing. Hij ervoer zijn levenskracht na alle ellende als een klein wonder. In "De 

Vlam" schreef hij dat zijn sociale idealen een warme toon en diepe gloed kregen 

nadat hij in de oorlog zijn eigen dood onder ogen had gezien 99. 

 Het is evenwel onzeker of Van Praag ook zijn eigen ervaringen op het oog 

had toen hij stelde dat men vreugde aan de religiositeit beleefde. Het kosmische zijn 

riep "een gevoel van onuitputtelijke verwondering op, waarmee een fundamenteel 
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ontzag nauw verbonden is. En tegelijk daarmee ervaart de daarvoor ontvankelijke 

mens een eigen plaats en taak te hebben in het geheel der werkelijkheid, wat hem 

met een diepe vreugde bezielen kan" 100. Ondanks alles ging Van Praag ging on-

verstoorbaar voort met schrijven en denken. Als eigen ervaringen al invloed hadden, 

dan hing de "verwondering" samen met het feit dat hij nog leefde en zin in het leven 

had. Daarmee was er nog geen reden tot “vreugde”. Banning associeerde de reli-

giositeit allerminst met "vreugde". De "vreugde" vergt een betere verklaring. Hier 

springt in het oog dat "levensvreugde" binnen de humanistische traditie als schibbo-

let gold 101. Diverse humanisten getuigden van levensvreugde 102. Deze maal gaf 

de religieuze ervaring aanleiding tot "onzegbare vreugde" 103. 

 De erkenning van "bovenpersoonlijke waarden" waar Van Praag op aan-

drong, hield daarentegen wèl met Banning verband. Dit was "voor de massamens” 

een kwestie van “geestelijk leven of geestelijke dood” aldus Van Praag. Als de ”mas-

samens” “onverzoend” bleef met het leven dan betekende dit “vroeg of laat een op-

stand der horden" 104. Hier werd de angst van Banning weergegeven. Een levens-

beschouwing moest van Van Praag “erkenning van bovenpersoonlijke waarden" in-

houden. Al maakte dit het bestaan ondoorgrondelijk, toch had het leven volgens Van 

Praag zin. De mystieke beleving strookte met Van Praags opvatting van het "kos-

misch element" als verwondering over het "zijn" en het "zo-zijn" der werkelijkheid 

105. Het "zo-zijn zonder meer" was een "overweldigende beleving" 106. Volgens 

Banning kon men er een "tevoren onvermoede en verborgen dimensie" ontdekken 

107. Hij sprak van het verstaan van een "waarheids-, waarde- en zinsverband" 108. 

Religiositeit maakte "verworteling in de geestelijke grond der werkelijkheid" mogelijk 

109. Ook Van Praag schreef religiositeit integrerende kracht toe. Ze kon "een diepe-

re en duurzamere aanpassing aan het leven tot stand te brengen" 110. Daarmee 

komt men terug bij de "bovenpersoonlijke waarden". Naar het schijnt sprak Van 

Praag daarover teneinde een buitenkerkelijke tegenhanger te vinden voor religiositeit 

in godsdienstige zin die Banning steeds op het oog had. 

 Het, kort voor het HV opgerichte, Religieus Humanistisch Verbond (RHV) was 

daarmee niet tevreden. Het sloot zich direct na de oprichting aan. Van Praag ver-

klaarde naderhand dat het RHV, juist doordat religiositeit vanaf de oprichting werd 

erkend, in 1946 met het HV samenging 111. Blijkens de beginselverklaring van het 
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HV baseerde het humanisme zich op de "eerbied voor de mens als bijzonder deel 

van het kosmisch geheel" 112. Het RHV drong erop aan "bovenpersoonlijke waar-

den" inhoud te geven. In juni 1947 werd een conferentie aan religieus humanisme 

gewijd. De aanleiding was dat Van Praag zich van het religieus humanisme distan-

tieerde. Dit druiste in tegen de wens van Schut van het RHV 113. Van Praag nam 

hiervan afstand nadat Banning onder humanisten "weerstand" tegen de religie sig-

naleerde 114. Van Praag verklaarde: "We erkennen natuurlijk ten volle dat er reli-

gieuze humanisten zijn en dat het vroegere humanisme overwegend religieus was, 

maar het lijkt ons een winst voor het spraakgebruik als men dan ook van religieus of 

bijbels humanisme spreekt, terwijl humanisme zonder meer een onkerkelijke levens-

beschouwing aanduidt" 115. 

 Zoals bekend wilde Banning de bijeenkomsten van ”Tijd en Taak” beperken 

tot christenen; godsdienstige humanisten moesten volgens Van Praag bij zichzelf te 

rade gaan of "zij zich met goed recht christenen kunnen noemen" 116. Van Praag 

noemde zichzelf weleens "religieus humanist" 117. Tegen de veronderstelling dat 

Van Praag in niet-godsdienstige zin religieus was valt in te brengen dat "religiositeit" 

aanleiding gaf tot misverstanden. Dit bleek toen Van Praag de tekenleraar Engel 

vroeg: "is dat niks voor jou, dat humanisme?" Engel antwoordde: "nee, ik ben te reli-

gieus". Daarop vroeg Van Praag wat zijn collega daaronder verstond. Deze bracht 

religieus in verband met "relire", opnieuw binden. Voor hem betekende het een alles 

te bovengaande verbondenheid met alles en iedereen. Deze visie verraste Van 

Praag. Zelf had hij een individuele band met een godheid in gedachten. Het ging om 

verering van een "buiten en boven de wereld gedachte hoogste macht: God, opgevat 

als een werkend individuum, tot wie de mens in individuele betrekking kan staan" 

118. Thuisgekomen sloeg hij er meteen het woordenboek op na, zoals hij in zulke 

situaties meer deed. Ineens kreeg het "binden, zich gebonden achten" alle aandacht. 

Religie hield in "zich gebonden achten, ontzag". De binding betrof "God, opgevat als 

een werkend individuum, tot wie de mens in indirecte betrekking kan staan" 119. 

 Deze opvatting komt men ook tegen in de beginselverklaring van het HV. On-

der religiositeit werd een levensgevoel verstaan dat niet op een persoonlijke God be-

trokken was, maar niettemin alle bijzondere kennis te buiten ging 120. Expliciet wees 

Van Praag de opvatting van Engel af. Engel hield de indruk dat Van Praag het we-
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zen ervan niet goed begreep 121. De verwijzing in de beginselverklaring naar een 

"persoonlijke Godheid" was echter geen lang leven beschoren. Het ging Van Praag 

om "het buiten de rede toegankelijke". Hij wilde de woorden "persoonlijke Godheid" 

vervangen door "bijzondere openbaring" 122. Het "moderne" humanisme ging niet 

uit van "bijbelse openbaring en kerkelijke traditie" 123. Naderhand werd de "per-

soonlijke Godheid" inderdaad vervangen. Banning gaf de doorslag. Banning achtte 

niet langer de godsdienst, maar een "metafysische achtergrond" voor een levenso-

vertuiging onontbeerlijk 124. Banning ontwaarde ook in het humanisme een "religieu-

ze erfenis" 125. Nu achtte Van Praag humanisme en een bepaalde vorm van religio-

siteit onlosmakelijk verbonden. Deze vorm was op de Verlichting terug te voeren: "de 

ideeën -alle min of meer wortelend in de Verlichting met zijn sociniaanse en rationa-

listische tradities- hebben in de 19e en 20e eeuw brede kringen van vrijzinnig-chris-

tenen en religieus-humanisten beïnvloed" 126. 

 Blijkens de correspondentie tussen Schut en Van Praag drong de eerste er in 

de periode 1951-1953 veelvuldig bij Van Praag op aan het religieuze element binnen 

het HV meer accent te geven. De poging van Van Praag aan deze wens tegemoet te 

komen wekte verzet bij hoofdbestuurslid en filosoof Libbe van der Wal. De bemin-

nelijke en gevoelige Van der Wal, leerling van de Groningse filosoof Leo Polak en 

geheide neo-kantiaan, wees de benadering af. Van Praag hield voet bij stuk. Hij wil-

de dat "verantwoorde uitingen van deze stroming" tot hun recht kwamen 127. Dit 

sloot niet uit dat het te buiten gaan van "alle bijzondere kennis" herinnerde aan 

Bannings "tevoren onvermoede en verborgen dimensie". Religiositeit kon als een 

transcendentie in het denken worden beschouwd. Zij vormde de overstijging van het 

bestaan. Van Praag meende dat alle humanistische stromingen de rede als richt-

snoer hadden. Ze was echter niet almachtig: "bij het zoeken naar de laatste toets der 

rede heeft men niet zelden het gevoel dat men tenslotte met lege handen blijft 

staan". Banning miste namelijk in het vertrouwen in de rede een "vast punt" 128. 

Daarmee was de rede nog geen afgedane zaak. Door de rede werd volgens Van 

Praag een "zijn" voorstelbaar, nog voor het werd ervaren. Deze ontoegankelijkheid 

bood aanknopingspunten voor religiositeit. 

 Humanisten konden het bestaan op allerlei manieren ervaren. Bij religiositeit 

lag de nadruk op beleving. Volgens Van Praag was zo'n beleving voor velen een reli-
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gieuze ondervinding 129. Voor deze "belevende benadering" was men in verschil-

lende mate gevoelig. Onder religiositeit werd verstaan "de bewuste beleving en er-

kenning van ervaringen, waarbij het ik-besef min of meer opgaat in de beleving van 

de situatie" 130. Ze gold als vorm van openheid jegens de "meerwaarde van mense-

lijke ervaringen in verschillende graden van intensiteit" 131. Van Praag vergeleek 

haar in 1947 met de manier waarop een kunstwerk werd ervaren 132. Banning ver-

bond het “zinsverband”, dat hij met religiositeit associeerde, met "elk kunstwerk" 133. 

Van Praag onderscheidde verschillende gradaties van religiositeit, van "de meest 

nuchtere" die verband hielden met ideële gevoelens als "verbondenheid" en een 

"meer onderscheidende opvatting" die te maken had met een "tijdelijke verflauwing 

van het ik-besef" tot aan de "oplossing van het ik in de beleving waarin iemand voor 

een moment de polsslag van het zijn in zich voelt kloppen" 134. Soms vermoedde 

men in deze samenhang "een kosmische kracht, een ("hogere") macht" 135. 

 Het standpunt van Pos legde echter ook gewicht in de schaal. Om de beteke-

nis van Pos te begrijpen moet men terug naar de jaren 30. Banning stak in 1938 in 

zijn brochure "Geestelijke herbewapening" christenen die zich tegen de oorlog ver-

zetten een hart onder de riem 136. Pos bood intellectuele tegenstanders morele 

steun in het in 1939 in Fundament verschenen artikel "Intellectueel en oorlog". Pos 

kon weleens belangrijk worden: blijkens een lovende bespreking wilde Banning in 

1938 "méér" van hem vernemen 137. Pos was niet alleen bezorgd over de oorlog. 

Evenals Banning hoopte hij na de oorlog op "een nieuwe orde" 138. In Fundament 

werd een uiteenzetting van de filosoof over het humanisme aangekondigd, maar de 

oorlog maakte dit onmogelijk. Van Praag stelde dat Pos de "vooroorlogse generatie" 

leerde wat filosoferen was 139. Hij verklaarde dat hij de wijze van filosoferen van zijn 

leermeester overnam. De oprichters van het HV waardeerden hem "allemaal" (..) 

"als een van de grote figuren in het denken" 140. Pos bewees het moderne huma-

nisme grote diensten: "door enkele indrukwekkende voordrachten op kaderdagen 

van het Verbond. In zijn heldere, warme betoogtrant opende hij vergezichten die niet 

meer geheel uit het oog verloren werden" 141. Pos was behulpzaam bij de uitwer-

king van de religiositeit. Banning meende dat de religieuze dimensie "gemeen-

schap" bevatte in ruime zin 142. Religiositeit had volgens Pos "een het leven om-
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sluitende strekking" 143. Pos meende dat de religie het individu moest betreffen 144. 

Religie was "transcendentie van de mens uit zijn begrensdheid" 145. Van Praag nam 

deze visie over. Het ging bij religiositeit om "de zich ontplooiende totaliteit van het 

zijn". Men kon de werkelijkheid als totaliteit ervaren 146. Opvallend is dat de "bele-

ving" van een "totaliteit" ook de Romantiek kenmerkte: "de dode dingen en de ziel-

loze natuur worden levende werkelijkheid in een bezielde samenhang". De roman-

ticus ervoer de wereld als een allesomvattende werkelijkheid 147. Van Praag 

schreef zijn studie over de Romantiek toen het humanistische kamp zich in religiosi-

teit verdiepte. Tussen Romantiek en religiositeit liep een duidelijke parallel: het ver-

schil was een kwestie van naam. Het religieus humanisme van Van Praag had de 

ondoorgrondelijkheid van het bestaan als uitgangspunt, wat tevens typerend zou zijn 

voor de Romantiek. Doordat religiositeit zowel een integrerende functie vervulde als 

het handelen kon bezielen krijgt men de indruk dat zij ook tot vollediger mens-zijn 

bijdroeg 148. 

 Van Praag schreef religiositeit een metafysisch-alomvattend karakter toe. Ze 

had een positieve inhoud en gaf kracht. Het religieuze element was "emotioneel sti-

mulerend", verleende "motiverende kracht" en gaf "innerlijke rust" 149. De opvatting 

van Pos stemde hiermee overeen. Hij achtte religiositeit "metafysisch". De mens er-

kende "een zijn beperktheid te boven gaand beginsel waarmee hij zich verwant 

weet, dat hij als de voedende bron zijner krachten in kennen, handelen en vorm-

geving ervaart" 150. Doordat Van Praag religiositeit zag als een krachtbron die werd 

gekenmerkt door een metafysisch en alomvattend karakter en een positieve inhoud, 

sloot hij aan bij de opvattingen van Pos. De elementen stemden op hun beurt, in 

niet-godsdienstige zin, overeen met de zienswijze van Banning. De erkenning van 

"bovenpersoonlijke waarden" mocht het gevolg zijn van interne en externe druk, na-

melijk van het RHV en Banning. Dankzij Pos kreeg de visie van Banning echter in 

buitenkerkelijke zin vorm. Een humanistische uitwerking van religiositeit was het ge-

volg. 

 Banning had echter nog meer noten op zijn zang. Hij bepleitte in januari 1947 

"een bewuste terugkeer" tot "de geestelijke bronnen onzer cultuur" 151. Misschien 

gaat het wat ver om deze oproep in verband te brengen met hetzelfde onderwerp in 

cursussen ten behoeve van humanistische hulpverleners, eveneens in 1947. De le-
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zing van Van Praag betrof het humanisme in de Renaissance, nog steeds zijn favo-

riete onderwerp. In november en december 1947 doceerde hij over het "ontwaken 

van de Europese geest" op de Amsterdamse Volksuniversiteit, waar de Renaissance 

ongetwijfeld ook ter sprake kwam 152. Samen met zijn collega's stelde Van Praag 

de Renaissance op het Dordts Lyceum eveneens aan de orde. Engel vertelde over 

kunst in de Renaissance 153. In combinatie met andere inleidingen bood Van 

Praags toespraak over humanisme in de Renaissance een overzicht van de ontwik-

keling van het humanisme vanaf de klassieke oudheid tot aan de 20e eeuw. Hierin 

gaf Van Praag weer blijk van zijn ideaal van de "homo universalis", de universele 

Renaissance-mens. Opnieuw wilde hij zelf aan dat beeld beantwoorden. In een ra-

diopraatje verzuchtte hij: "hoe vaak behoorden wij onszelf niet te bekennen, dat wij 

niet eens het allerbeste, waartoe wij in staat waren, werkelijk hebben nagestreefd?" 

154. Banning vroeg zich in 1937 af of "wij" niet allerlei dingen in het leven verknoei-

den 155. Voor Van Praag was het "allerbeste" het vorm geven aan zijn ideaal van de 

volledige mens, vooral gekenmerkt door veelzijdigheid. Na de Tweede Wereldoorlog 

waren daarvoor nieuwe mogelijkheden. Vanaf 1945 zat hij in het Dordtse bestuur 

van de Partij van de Arbeid. Hij werd ook lid van de Provinciale Staten van Zuid-

Holland, waar hij vanaf juni 1946 drie maal per jaar de zittingen bijwoonde. In 1949 

was hij conrector van het Dordts lyceum 156. De belangrijkste bezigheid bleef echter 

het ontwikkelen van het humanisme. Hij hield in 1946 vier praatjes voor de VARA-ra-

dio, zorgde eind 1947 voor de verschijning van "Modern humanisme een 

Renaissance?", schreef brochures en hield toespraken. Vanaf november 1946 zat hij 

in het curatorium van het Nederlands Gesprek Centrum, een overlegorgaan op le-

vensbeschouwelijk terrein, waarvan de wortels lagen in het gijzelaarskamp te Sint 

Michelsgestel. Het centrum wilde het in de oorlog begonnen gesprek tussen voor-

aanstaande figuren met uiteenlopende levensbeschouwelijke achtergronden voort-

zetten. 

 Een andere nieuwe organisatie was de Humanistische Werkgemeenschap 

binnen de PvdA (HWG). Op instigatie van Banning werd een federatief patroon van 

"werkgemeenschappen" op levensbeschouwelijke grondslag ontworpen 157. Van 

Praag nam in 1946 deel aan besprekingen over de vorming van humanistische werk-

verbanden 158. Hij zat in het voorlopige bestuur. Aan het ANP en diverse tijd-

schriften werd al in februari 1947 meegedeeld dat "een Werkverband op huma-
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nistische grondslag voorlopig is geconstitueerd", maar de oprichting vond pas plaats 

in december 159. Het scheelde echter maar een haar of de HWG was er helemaal 

niet gekomen. Oorzaak was het geringe animo. Vorrink, die tijdens de oprichtings-

vergadering afwezig was, achtte de oprichting daarentegen gewenst. Daarvoor 

zwichtte men 160. Het hoofdbestuur van het HV wilde zoveel mogelijk medewerking 

verlenen 161. Hoofdbestuursleden konden tot de HWG toetreden om "het begrip 

voor de humanistische gedachte te bevorderen" 162. 

 Ondanks zijn drukke werkzaamheden hield Van Praag zich ook met literaire 

onderwerpen bezig. In februari 1946 promoveerde hij op Henriëtte Roland Holst. De 

promotie verliep niet zonder commotie. Pos haalde scherp uit naar een alinea van 

Van Praag: "Bij Kant echter, aldus de schrijfster, is er nóg een wereld achter de ken-

bare, zijn opvatting is dualistisch". Zelf achtte Van Praag de visie dat er naast een 

"kenbare" een "onkenbare" wereld bestond "eenzijdig" 163. De dichteres vermeng-

de "juiste constateringen" met "ongerechtvaardigde conclusies" 164. Volgens Van 

Praag werd Kants dualisme in de kennende ervaring opgeheven. Kant behoefde niet 

dualistisch te worden opgevat. Kant's postulaat van een wereld "an sich" was de ene 

voorwaarde voor kennis, de geest de andere 165. Deze visie is onjuist. Kant onder-

scheidde weldegelijk een "kenbare" naast een "onkenbare" wereld. Het onbegrip is 

op Banning terug te voeren. Banning ontkende geen werkelijkheid buiten de mens, 

maar meende dat men bij de verkenning op eigen grenzen stuitte 166. Pos was het 

met deze zienswijze zozeer oneens dat Van Praag er "verbouwereerd" van werd. Hij 

diende zijn leermeester "slechts zeer aarzelend" van repliek en gaf naderhand 

schoorvoetend toe dat de "formulering niet duidelijk" was. Hij vervolgde: "Ik ben na-

tuurlijk zeer gevleid met het mij toegekende praedicaat, maar het interesseert mij 

meer te weten of ik nu eigenlijk onzin geschreven heb of niet" 167. 

 Aangezien Banning in 1936 belang stelde in een "sociologisch, cultuurhisto-

risch onderzoek, beginnende bij de Renaissance", was de studie over de Romantiek 

niet literair van aard. De studie diende om de oorzaak van "ontwrichting" op te spo-

ren, maar toen het tweede deel in 1948 verscheen eisten andere kwesties de aan-

dacht op. De koude oorlog kreeg Nederland als een poolwinter in zijn greep. Het be-

vroor het vermogen tot zuiver oordelen en verkilde menselijke verhoudingen, terwijl 

een grimmige bewapening meedogenloos werd doorgevoerd. 
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De kwestie Tsjecho-Slowakije 

 De Russische inval in Tsjecho-Slowakije vond in 1948 plaats. Tsjecho-

Slowakije werd sinds 1945 geregeerd door een volksfrontregering onder leiding van 

een communistische premier. Eind februari 1948 trokken de Tsjechische communis-

ten onder druk van de Sovjetunie de macht naar zich toe. Communisten en commu-

nistisch gezinde niet-communisten vormden een nieuwe regering. Het democratisch 

gekozen parlement gaf in meerderheid zijn fiat. Weliswaar vond de staatsgreep zon-

der bloedvergieten plaats. Toch was er dreiging met geweld. Politieke tegenstanders 

werden gearresteerd. In zowel de Verenigde Staten als in West-Europa waren felle 

anti-communistische reacties het gevolg. In de PvdA-brochure "Het paard van Troje" 

werd ook het HV genoemd als jachtterrein voor de CPN 168. Steen des aanstoots 

was de aanwezigheid van mevrouw Brecht van den Muijzenberg-Willemse, vanaf ju-

ni 1946 lid van de Tweede Kamerfractie van de CPN, in het hoofdbestuur van het 

HV. De PvdA zag daarin reden om in 1948, buiten het HV om, "Thuisfront Humani-

tas" op te richten 169. Naderhand werd het HV toch als medeoprichter erkend. Van 

Praag stelde op 22 februari 1949 voor de stichtingsakte te wijzigen: "De comparan-

ten hebben verklaard, aan het vermogen van de stichting Thuisfront Humanitas toe 

te voegen een bedrag van tien gulden (ƒ10,-) hetwelk naar hun zeggen ter beschik-

king is gesteld door de heer Jacob Philip van Praag, algemeen voorzitter van het Hu-

manistisch Verbond, welke heer zij voortaan zullen beschouwen als medestichter 

van voornoemde stichting" 170. 

 Niet alles kon zo gemakkelijk ongedaan worden gemaakt. Van Praag was  

woest over de PvdA brochure. Als de PvdA "als maatregel van uiterste noodzaak" 

meende te moeten waarschuwen tegen het politieke gevaar van het HV, dan moest 

dat gebeuren met dezelfde "reserve en openhartigheid" als wanneer het de kerken 

betrof 171. Dit nam niet weg dat de brochure de positie van mevrouw van den 

Muijzenberg onhoudbaar maakte. Van Praag achtte de "vrijheidsopvatting van het 

bolsjewisme", zoals mevrouw van den Muijzenberg "en ook Pos" die aanhingen, strij-

dig met "het wezen van alle humanisme" 172. Toch speelde het communisme van 

mevrouw van den Muijzenberg "helemaal geen rol". Het ging Van Praag uitsluitend 

"om de betekenis van de persoonlijke vrijheid en de persoonlijke waardigheid". Dit 

standpunt stond dicht bij dat van Banning. Banning wilde niet dat het communisme in 

Europa teveel invloed kreeg. Hij vreesde dat de democratische vrijheden dan gevaar 
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liepen 173. Van Praag wilde geenszins communisten uit het Verbond weren. Dan 

hield men "op geen enkele manier rekening met de gecompliceerdheid van mense-

lijke verhoudingen". De "gerechtigheidsdrang" in het communisme was wel humanis-

tisch. Hij schreef dat dit alles hem “intens zwaar viel” én “om de persoonlijke tegen-

stelling die eruit voortvloeit, én om de principiële kant" 174. Vooral de stellingname 

van Pos bemoeilijkte de kwestie. De filosoof rekende Banning tot de "reactie". In 

"Socialisme en democratie" was men daar niet enthousiast over 175. Van Praag wil-

de Pos echter persé in het Verbond houden, zodat de "gecompliceerdheid van men-

selijke verhoudingen" de positie van Pos betrof. Het Verbond mocht echter geen 

sekte worden. Een heksenjacht op CPN-leden kon ontaarden in het "afknippen van 

linker- en rechtervleugels" 176. Van Praag deelde mevrouw van den Muijzenberg 

mee dat hij de uitsluiting van CPN-leden afwees 177. Of CPN-leden konden worden 

gehandhaafd moest individueel worden bekeken. 

 Het hoofdbestuur was er pas kort in geslaagd een CPN-lid in zijn midden te 

krijgen. Mevrouw van den Muijzenberg, dochter van de Van den Muijzenbergs waar 

Het Fundament confereerde, was vanaf maart 1947 lid van het hoofdbestuur. Ze 

was een flinke, robuuste en resolute vrouw, die vierkant achter haar idealen stond. 

Inzake de gebeurtenissen in Tsjecho-Slowakije deelde ze de visie van haar partij die 

de inval verdedigde. De inval was voorbode van een maatschappelijke omwente-

ling, die de gehele wereldbevolking ten goede kwam. Ze keurde een zinssnede af in 

een verklaring van het HV, waarin stond dat Tsjecho-Slowakije de democratische 

rechtsstaat had "verlaten". Ze introduceerde het begrip "proletarische democratie". 

Daarmee gaf ze aan dat de doeleinden van het proletariaat niet altijd via de demo-

cratie bereikbaar waren 178. Aan de inval was een experiment van sociale hervor-

mingen vooraf gegaan. Van Praag zou het met instemming hebben gevolgd. Dat 

communistische milities tijdens de "coup van Praag" eigenmachtig orde op zaken 

stelden wees hij af. Zo’n ingrijpende politieke verandering mocht niet plaats vinden 

zonder volksraadpleging. Van Praag verklaarde in het hoofdbestuur dat hij meende 

dat "de krachten van het verleden" in de CPN overwonnen waren 179. Hij vermoed-

de er een democratische gezindheid. Van Praag was het zeer met mevrouw van den 

Muijzenberg oneens. Hij stelde er "formele democratie" tegenover. De term was af-

komstig van Waslander die, vermoedelijk op verzoek van Van Praag, hoofdbe-

stuurslid werd. Waslander, tot 1938 docent aan het Troelstra-oord, verstond onder 
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deze democratie een stelsel waarbij de meerderheid van de bevolking besliste. Pos 

achtte beide standpunten onverenigbaar. Hij vergeleek ingrepen in een land waar 

economisch onrecht heerste met ingrepen tijdens de opvoeding. Dan stond welzijn 

voorop. Het hoofdbestuur reageerde geschokt. Schut merkte op "als professor Pos 

zijn uiteenzetting op het congres geeft zoals hij hier heeft gedaan, wordt hij ver-

scheurd". Waslander zei: "maar dat verdient hij dan ook". Van Praag riep hem tot de 

orde 180. 

 Van Praag achtte het standpunt van mevrouw van den Muijzenberg onvere-

nigbaar met een leidende positie in het HV. Het had consequenties voor het HV, 

waarboven dreigende wolken samenpakten. Tijdens hoofdbestuursvergaderingen 

besprak men de tanende ledenaanwas. Van Praag signaleerde dat de verhouding 

met de PvdA verslechterde. Bovendien had de pers kritiek en heerste er onrust in de 

gemeenschappen en in het hoofdbestuur. Die onrust moest zo snel mogelijk de we-

reld uit. Een aantal factoren vertroebelde echter het zicht op de problemen. De PvdA 

keurde de in juli en augustus van dat jaar door Nederland uitgevoerde eerste politio-

nele actie goed, een koloniale oorlog tegen het Indonesische volk. De PvdA ging 

daarmee in tegen de wens van velen. Van Praag was vierkant tegen de eerste poli-

tionele actie, maar het HV was er verdeeld over. De enige uitspraak daarover, een 

congresresolutie van 1947, drukte slechts teleurstelling uit over de gewelddadige si-

tuatie. Van Praag maakte onderscheid tussen de houding van de partijen en die van 

haar leidende figuren. Het PvdA-beleid was niet zodanig dat politionele acties daar-

van een onlosmakelijk deel vormden. Bovendien namen leidende figuren uit de PvdA 

er openlijk afstand van; dergelijke geluiden lieten CPN-leden niet horen 181. Van 

Praag achtte machtsuitoefening door het Nederlands gezag in Indonesië onge-

wenst: "macht bederft". Hij vreesde "een barbaarse zelfverlaging van ons volk" 182. 

Dit standpunt werd niet ingegeven door sympathie voor Soekarno. Hij vermoedde 

dat deze een "demonisch" en "allerminst zedelijk regiem" grondvestte 183. De bevrij-

dingsbeweging had wel zijn sympathie 184. 

 Overigens leidde zijn verzet tegen de politionele acties niet tot beëindiging 

van zijn partijlidmaatschap. Banning ging daartoe evenmin over 185. Anderen, zoals 

de econoom Sam de Wolff, namen die stap wèl 186. Daardoor was het verschil in 

loyaliteit jegens de eigen partij tussen Van Praag en mevrouw van den Muijzenberg, 

die zich niet publiekelijk over Tsjecho-Slowakije uitsprak, klein. Van Praag betreurde 
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buitengewoon dat ze geen afstand nam van haar partij. Van Praag legde alle nadruk 

op zijn democratische standpunt. Daar stond echter tegenover dat men niet ieder 

land rijp achtte voor de democratie. In Tsjecho-Slowakije was dat geen probleem 

door democratische leiders als Massaryk en Benesc. De inval werd in de verklaring 

afgekeurd 187. Behalve mevrouw van den Muijzenberg konden ook de hoofdbe-

stuursleden Loenen en Schut zich niet met de verklaring verenigen. Ze werd met ne-

gen tegen drie stemmen aangenomen 188. Van Praag had minder oog voor de 

kracht van het kapitalisme en daaruit voortvloeiende belemmeringen dan commu-

nisten. De laatsten waren op hun beurt blind voor de beknotting van vrijheden bij de 

verwezenlijking van hun gelijkheidsideaal. Het feit dat de CPN methoden, zoals ge-

bruikt in Tsjecho-Slowakije, ook elders in West-Europa niet uitsloot gaf Van Praag 

een enorme schok. Hij had verwacht dat mevrouw van den Muijzenberg zich tegen 

de CPN zou keren en de dictatuur zou afkeuren. Die staatsvorm was in zijn ogen ab-

soluut onaanvaardbaar. De dictatuur deed afbreuk aan menselijke waardigheid en 

vrijheid. Mevrouw van den Muijzenberg dreigde het Verbond te schaden. Nu zij geen 

afstand nam van het standpunt van haar partij en zelfs de dictatuur verdedigde, 

stond voor hem vast dat zij niet langer hoofdbestuurslid kon blijven 189. 

 Twee, met verve verdedigde standpunten bleven onverenigbaar. De jood Van 

Praag stond tegenover een vrouw die in juli 1944 werd gearresteerd en wegens 

deelname aan het verzet was gedeporteerd naar het concentratiekamp 

Ravensbrück. De situatie mocht voor Van Praag onaangenaam zijn, maar mevrouw 

van den Muijzenberg leed er onder. Ze werd direct na de oprichting lid van het HV 

en was een bijzonder gemotiveerd hoofdbestuurslid. Ze deelde het hoofdbestuur 

mee dat haar spreekbeurt over opvoeding voor de gemeenschap Gouda begin 1948 

werd "gesaboteerd" 190. Van Praag had slechts oog voor haar CPN-lidmaatschap. 

Het feit dat ze in juli 1948 haar kamerlidmaatschap beëindigde, legde geen gewicht 

in de schaal. Mevrouw van den Muijzenberg verklaarde bovendien nadrukkelijk dat 

ze het HV nooit voor partijpolitieke doeleinden zou gebruiken. Veelzeggend was, dat 

ze andere hoofdbestuursleden opriep om haar voorbeeld te volgen 191. Dat deed 

volgens Van Praag niets af aan het feit dat ze als communiste bekend stond. In ge-

meenschappen leefde onbegrip. Het Verbond moest groeien. Om de onrust enigs-

zins weg te nemen nam Van Praag contact op met Kees Woudenberg, een oude 
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vriend van zijn vader, om de gewraakte passage uit de PvdA-brochure geschrapt te 

krijgen. Stuiveling deelde mee dat ze werd vervangen 192. 

 Mevrouw van den Muijzenberg was bereid om het hoofdbestuur te verlaten tot 

de lucht was opgeklaard. Van Praag zette alles op alles. Zolang mevrouw van den 

Muijzenberg lid bleef van het hoofdbestuur zag hij geen perspectieven voor het HV. 

Hij deelde het hoofdbestuur mee: "Bij het onopgelost laten van deze kwestie op lan-

gere termijn ben ik niet bereid medeverantwoordelijkheid voor de leiding van het Ver-

bond te dragen". Als het gehele hoofdbestuur werd herkozen wilde Van Praag aftre-

den 193. Hij werd ongeduldig. De kwestie moest de wereld uit en kon niet tot een 

volgend congres wachten. De ledenaanwas stagneerde; de groei van het Verbond 

stond op het spel 194. Van Praag drong aan op een vervroegd congres. De voorbe-

reidingstijd liet dat echter niet toe. Wel opende het Verbondsorgaan "Mens en We-

reld" de kolommen voor discussie over deze kwestie. Daar betoogde Van Praag dat 

leidende personen die humanistische uitgangspunten niet onderschreven, niet het 

vertrouwen verdienden. Het hoofdbestuur stelde mevrouw van den Muijzenberg niet 

opnieuw kandidaat. De gemeenschap Arnhem deed dit in maart 1949 echter wel. De 

gemeenschap wilde dat het congres over haar hoofdbestuurslidmaatschap oordeel-

de. Daarmee werd het pijnlijke onderwerp van haar kandidatuur onvermijdelijk dis-

cussieonderwerp 195. Van Praag had tegen haar kandidatuur als zodanig geen be-

zwaar: "Ik zou het geenszins deloyaal vinden, als een afdeling die het met het H.B. 

beleid niet eens is, je candidaat stelde" 196. Voor mevrouw van den Muijzenberg 

was de gang van zaken ontmoedigend. Ze voelde er weinig voor om haar visie voor 

het congres te verdedigen: "Ik moet je anders eerlijk zeggen, dat mij (..) de lust daar-

toe hoe langer hoe meer vergaat. Enfin, we zullen de beker tot de bodem toe ledi-

gen" 197. Tijdens zijn congresrede ging Van Praag dieper in op de opvattingen die 

hem van zijn tegenstander scheidde. Het humanisme eiste gerechtigheid en vrijheid 

en de ene mocht niet ten koste van de ander gaan. Nu er een hoofdbestuursfunctie 

in het geding was moest er een principiële keuze worden gemaakt: "En wanneer 

thans een vooraanstaand CPN lid kandidaat is gesteld teneinde een beslissing van 

het congres uit te lokken, dan moet ik het congres afraden dit lid te kiezen". In het 

debat riep Van Praag de aanwezigen op om geen communisten in het hoofdbestuur 

te kiezen. Hij voegde daaraan toe: "Ik zou dan geen leiding meer kunnen geven!" 

198. Daarmee moesten ze het doen.
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Hoofdstuk XII 
De kracht van het argument 
 
 

 "Het had wel kunnen zijn dat bijvoorbeeld een derde van het Verbond zich 

achter mevrouw van den Muijzenberg had gesteld en zich had afgescheiden. Dan 

was het resultaat: een communistisch Verbond naast een conservatief of rechts Ver-

bond. Dat was helemaal niet zo leuk, die gedachte" meende Van Praag 1. Mevrouw 

van den Muijzenberg werd echter niet herkozen. Naar verluidt kreeg Van Praag 2/3 

van de stemmen achter zich. De kwestie liep voor Van Praag beter af dan hij op 

grond van de kloof tussen zijn mede- en tegenstanders vreesde. Van Praag mocht  

een goede indruk willen maken op zijn partij, maar mevrouw van den Muijzenberg 

werd daarvan het slachtoffer. Men kan zich afvragen of hier het uitgangspunt van 

"verdraagzaamheid" geen geweld was aangedaan. Volgens Van Praag vereenzel-

vigde het humanisme zich gaandeweg met verdraagzaamheid 2. Banning had daar-

op aangedrongen in 1938, maar stelde inmiddels andere prioriteiten. De "nijpende 

vraag" was in 1947 hoe vrijheid en verantwoordelijkheid gered konden worden. Te-

samen maakten ze de "menselijke waardigheid" uit 3. Van Praag achtte verdraag-

zaamheid kenmerkend voor het humanisme en ook hij benadrukte de menselijke 

waardigheid. Bij verdraagzaamheid lag de nadruk op de voortschrijdende rede en 

"het geheim van de persoon" 4. Het ging om de eerbiediging van de ander in zijn 

eerlijke levensovertuiging, ook als men deze niet onderschreef 5. 

 Van Praag verdiepte zich pas na de kwestie Tsjecho-Slowakije in de materie. 

Het vraagstuk moet voor Van Praag één van de moeilijkste in zijn leven zijn ge-

weest. Het congres in 1949 beëindigde een spannende en slopende periode en een 

zware crisis in het HV. Eén van de voorstanders van de proletarische democratie, 

Pos, achtte alleen marxistisch humanisme zinvol. Al had Van Praag getracht de bin-

ding met de PvdA te herstellen, toch lag de keuze niet op politiek terrein. Banning 

achtte de breuk met communisten naderhand "niet te vermijden" 6. Men kan volhou-

den dat de strijd tussen Pos en Van Praag niet alleen ging over de bereidheid aan 

wensen van Banning en PvdA tegemoet te komen. Inzet was de aard van het huma-

nisme en daarmee het karakter van het HV. Het probleem bestond er tenminste ge-

deeltelijk uit humanistische uitgangspunten als verdraagzaamheid en democratie te 

laten zegevieren. Een moeilijkheid was evenwel dat de begrippen nog moesten wor-
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den uitgewerkt. Er bestond geen overeenstemming over het begrip democratie. 

Banning achtte "een duidelijke omschrijving” van de democratie geboden 7. Demo-

cratie was geen "dictatuur der meerderheid" meende hij 8. Kern van de democratie 

achtte Van Praag een gezindheid, gekenmerkt door gewetensvrijheid, rechtsgelijk-

heid en medezeggenschap. De westerse democratie was volgens hem "een uiterst 

bruikbare en zeer positief te waarderen benadering" 9. Hij wilde echter niet dat de 

stem van de meerderheid beslissend werd. Hoofdbestuurslid Van der Wal achtte de-

ze stem juist wel doorslaggevend. Dit "meerderheidsbeginsel" garandeerde volgens 

Van Praag geen democratie. Van Praag achtte een meerderheidsbeslissing slechts 

democratisch als de meerderheid niet uitging van haar belang, maar van haar objec-

tief recht 10. Banning wilde af van de gedachte dat men op een partij stemde omdat 

die "onze belangen behartigt" 11. Wat als recht gold moest volgens Van Praag in 

"redelijk overleg" worden vastgesteld. Pas dan heerste er democratie in humanis-

tische zin. Democratie impliceerde verdraagzaamheid en drukte "de schroom" uit 

voor ingrepen in "anderer leven" 12. Misschien was Banning hierover tevreden. Hij 

riep in 1959 op om de democratie te verdedigen. De "geestelijke waarden" waarop 

ze berustte hadden zijn interesse 13. Nu liet Van Praag zijn reserves jegens de de-

mocratie varen. Het humanisme sloot aan op de democratische rechtsstaat, geba-

seerd op verdraagzaamheid en gerechtigheid 14. Een democratische rechtsstaat 

maakte de verwerkelijking van "waarden" en "menselijkheid" mogelijk. Hij was "orga-

nisatievorm van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid, van vrije meningsuiting en me-

dezeggenschap" 15. 

 Ook bij de kwestie Tsjecho-Slowakije speelden inzichten van Banning een rol. 

De affaire maakte de breuk tussen Van Praag en Pos definitief. Toen Van Praag in 

de oorlog worstelde met de communistische moraal was er ook al een meningsver-

schil. Banning stelde belang in een socialistische gedachte die waardevolle elemen-

ten uit het marxisme bevatte 16. Van Praag informeerde in 1940 bij Pos naar het 

verschil tussen een socialistische en een individualistische ethiek. Als Van Praag 

sympathie voor de individualistische ethiek verwachtte, kwam hij bedrogen uit 17. 

Het meningsverschil tussen leerling en leermeester betrof elementen die Banning in 

Marx waardevol achtte. Banning waardeerde zijn sociale, economische en histo-

rische analyses 18. Daar was echter niets humanistisch aan. Van Praag was uit op 

een humanistische waardering van Marx. Van Praag schreef hierover in "Reken-
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schap", gewijd aan de hedendaagse waardering van Marx, de "voorvechter van het 

reële humanisme". Dit humanisme erkende de waardigheid van ieder. Het stelde de 

ontplooiing van het proletariaat in dienst van een radicale verwerkelijking van de 

menselijkheid. Pos schetste de marxistische "bevrijding" als een "botsing van natuur-

krachten"; volgens Van Praag beoogde Marx vooral het door "honger" bedreigde in-

dividu. Van Praag herkende in hem twee onbewuste drijfveren, "Hunger" en “Liebe”. 

Het proletariaat werd door "honger" bedreigd 19. Kritiek bleef niet uit. De radicale so-

ciaal-democraat Sam de Wolff meende: "Van Praag fantaseert". Er kon geen klasse 

van "hongerlijders" ontstaan 20. De "botsing van natuurkrachten" had ook conse-

uenties voor de maatschappij. De toekomstige inrichting van de samenleving was 

niet geheel uit verzet tegen de oude te verklaren. Van Praag stelde maatschapplijke 

verhoudingen voor als resultaat van (onbewuste) zelfhandhavings- en gemeen-

schapsdriften 21. Toch zag Van Praag nog ruimte voor verbondenheid, ook met te-

genstanders 22. Het maatschappelijk zijn bepaalde het bewustzijn zodanig dat men 

ook tegenstanders als “menselijk” bleef zien 23. Van Praag vermoedde dat een on-

derbewust verlangen naar vrijheid steeds meer de maatschappelijke ontwikkelingen 

bepaalde 24. 

 Banning meende dat Marx te weinig oog had voor geestelijke en zedelijke ele-

menten 25. Het marxisme kende volgens Van Praag "weldegelijk zedelijke opgaven, 

geformuleerd als rijping tot klassebewustzijn, en het besefte duidelijk de idee der 

menselijke waardigheid". Bij de "jonge Marx" was het humanisme nog springlevend 

26. Ook Banning sympathiseerde met de "jonge" Marx. Dit nam niet weg dat Van 

Praag het marxisme in moreel opzicht aanviel. De rede kwam er in het gedrang 27.  

Banning beschouwde de dictatuur van het proletariaat als het "onverschrokken uit-

roeien van de tot nog toe heersende klassen" 28. Ook Van Praag keurde de dicta-

tuur van het proletariaat af. Hij achtte beslissend wat men met tegenstanders aan-

ving 29. De marxistische "sprong naar de vrijheid" was niet humanistisch. Nadien 

bleven er nog maatschappelijke tegenstellingen bestaan. De staat stierf niet af, zoals 

Marx meende, maar bleef bestaan als machtsapparaat. Zelfs ideale maatschappe-

lijke verhoudingen vereisten nog machtsuitoefening 30. 

 Vooral uit de uitwerking van "sociale gerechtigheid" blijkt dat Van Praag zich 

verweerde tegen egalitaire tendensen. Al was volgens de auteurs van het rapport 

“Humanisme en sociale gerechtigheid", waar onder Van Praag, "de maatschappelij-
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ke waarde van prestaties moeilijk objectief vast te stellen" toch sprak rechtsgelijkheid 

niet vanzelf. "Feitelijke verschillen in prestatie" mochten gerust in de beloning tot ui-

ting komen. Het "algemeen belang" vergde "differentiëring der beloning naar presta-

tie" 31. Gezien hun "ongetwijfeld belangrijke diensten" voor de gemeenschap moest 

welvaartsspreiding "groepen als ambtenaren en onderwijzers" ten goede komen 32. 

Ook "oude rechten" konden "goede gronden" zijn voor ongelijkheid. Sociale gerech-

tigheid hield geen gelijke bevrediging van ieders behoeften in 33. Toch streefde men 

naar "gerechtigheid", namelijk wanneer de "persoonlijke ontplooiing onder de norm 

van het waardebesef" spanningen gaf 34. Banning maakte dit voorbehoud niet. Hij 

liet al eerder weten dat het humanisme, wilde het de massa bereiken, moest "bezie-

len" tot sociale gerechtigheid 35. Nu Van Praag uit de pas ging lopen herzag hij zijn 

mening. De humanist moest voorwaarden scheppen waarbij "grenzen verruimd kun-

nen worden". Als hij hier op weerstand stuitte dan had hij de plicht "die macht in te 

dammen door macht, echter op grond van en gericht op de verwerkelijking van men-

selijkheid" 36. De strijd tegen onrecht en onmenselijkheid moest worden gevoerd 

omdat alleen deze houding over-eenstemde met de menselijke waardigheid 37. 

Schrijnende inkomensverschillen waren ontoelaatbaar. Bovendien mocht het belang 

van de gemeenschap niet boven het individuele belang prevaleren 38. 

 Van Praag huldigde een liberale opvatting van “sociale gelijkheid”. Ook hier 

zette Banning de toon. Banning meende dat het HV niet socialistisch kon zijn 39. Wil 

men kennis nemen van het standpunt van Van Praag, dan is interessant dat een 

commissie waartoe hij behoorde "ontproletarisering" nastreefde 40. In een pleidooi 

voor behoud van culturele voorzieningen gaf Van Praag zijn eigen standpunt prijs. In 

eerste instantie leek hij deze te willen bevorderen. Groepen die niet aan de cultuur 

wilden deelnemen moesten daartoe worden gestimuleerd. Banning wilde niet dat 

economische factoren langer "het cultuurleven" bepaalden 41. Banning leverde te-

vens kritiek op een "uniformerings- en nivelleringsproces" in mode, films en muziek 

42. Al vroeg Banning ook ruimte voor de "onaangepaste mens”, dit betekende nog 

niet dat Van Praag alle cultuuruitingen stimuleerde. De vroegere cultuur van "arbei-

derskringen" beantwoordde "niet meer aan de gestelde eisen." Ze dreigde te verwor-

den tot "onaanvaardbare kitsch". Cultuur moest "werkelijke verrijking en verdieping" 

bieden. "Dit geldt evenzeer voor de arbeidersbeweging als voor andere organisatie-

vormen van volkscultuur". Men vroeg om "meer diepgang, ingewikkelder partituren 
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en deskundiger leiding" 43. Onwaarschijnlijk is dat deze wens leefde onder de arbei-

ders zelf. Dit verlangen moet van een andere bevolkingsgroep afkomstig zijn. Opval-

lend is hoe lovend Van Praag zich uitliet over het "individualisme van de burgerij". Dit 

maakte de ontdekking mogelijk van het "wezenlijk individuele als almenselijk" 44. 

 Het citaat geeft aan dat Van Praag geheel andere standpunten innam dan 

mevrouw van den Muijzenberg. Toch drukte ze Van Praag na afloop van het debat 

de hand omdat de discussie fatsoenlijk was verlopen. Ze bleef er echter lang bitter 

over. Volgens Van Praag bleef ze wel lid van het Verbond 45. Tot teleurstelling van 

Van Praag bleven de gevolgen niet tot haar vertrek beperkt; Pos trad uit het hoofd-

bestuur en enkele communistisch gezinde grootheden als Jan en Annie Romein ver-

lieten het HV 46. De historicus Presser bedankte in 1954 als lid omdat het HV teveel 

tegen de PvdA aanleunde 47. Pos bleef echter lid van het HV. Uit het feit dat de 

Haarlemse gemeenschap hem in 1955 maande zijn contributie van ƒ 25,- te betalen 

mag worden opgemaakt dat Pos nog weinig enthoust was voor de humanistische 

zaak 48. Ook in een ander opzicht verliep 1949 voor Van Praag teleurstellend. 

Henriëtte Roland Holst vierde op 24 december 1949 haar 80e verjaardag. In het 

Concertgebouw werd ter ere daarvan haar drama "Thomas More" opgevoerd. Van 

Praag en Annie Romein-Verschoor haalden de dichteres af, zoals was afgesproken. 

Uit angst dat het te laat werd was ze echter al vertrokken. Daarmee stootte Van 

Praag in dat jaar voor de tweede maal zijn neus bij de dichteres. Eerder had hij om 

uitstel gevraagd bij de voorbereiding van haar bundel "Wordingen" die hij voor haar 

verzorgen wilde. Daarop gaf ze de opdracht aan Stuiveling 49. Het leek erop dat ze 

Van Praag tegen zijn zin allerlei boodschappen opdroeg. De dichteres had immers 

reeds leden van de jeugdbeweging als loopjongens beschouwd. Toen ze hem weer 

eens vroeg om enveloppes en briefpapier verzuchtte hij "daar ben ik helemaal niet 

voor" 50. Misschien was Stuiveling behulpzamer. 

 Ook in deze tijd bleef Banning toonaangevend. Zijn vertrek uit de PvdA-top 

betekende nog niet dat zijn ideeën over het humanisme aan betekenis inboetten. Nu 

er met de communisten was afgerekend, kon het humanisme hierop nog beter aan-

sluiten. Banning wenste gerechtigheid en barmhartigheid, een rechtsstaat en een in-

ternationale rechtsorde 51. Van Praag kon een deel van deze wensen onmogelijk 

vervullen. Misschien waren er mogelijkheden op internationaal terrrein. 
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Naar een betere wereld 

 De eerste internationale contacten kwamen in maart 1947 tot stand. Toen 

werd gezocht naar internationaal belangrijke woordvoerders over humanisme 52. Op 

verzoek van mevrouw Polak-Schwarz, weduwe van Leo Polak en enthousiast HV-

medewerkster van het eerste uur, werd een commissie gevormd voor de internatio-

nale contacten. Behalve mevrouw Polak zaten daarin Stuiveling, Tielrooy, Van Praag 

en Brandt Corstius. Ook Pos werd uitgenodigd 53. Mevrouw Polak legde de contac-

ten. Waarschijnlijk benaderde zij de humanist Hutton Hynd, voorzitter van de 

American Humanist Association, die in 1947 Nederland bezocht. Hij bereidde een 

congres voor van de Union Mondiale des Libres Penseurs, een internationale orga-

nisatie van vrijdenkers. Hij wilde kennis maken met het Verbond dat ook werd uitge-

nodigd 54. Contacten met geestverwanten zouden Van Praag enthousiast hebben 

gemaakt, zodat hij de vrijdenkersunie in humanistische richting wilde veranderen. Tij-

dens de voorbereidende vergadering stelde hij voor in haar naam het woord "huma-

nistisch" op te nemen omdat dit een positievere klank had, maar de voorzitter van de 

Union, Jean Cotereau, bestreed deze opvatting. 

 Men besloot in september 1948 in Rome een wereldcongres te houden 55. 

Precies een jaar later dan bedoeld vond dit congres plaats. Te midden van een sterk 

anti-kerkelijke stemming waren ook positieve geluiden te horen. Bevordering van de 

vrije gedachte maakte volgens de Engelse humanist Bradlaugh Bonner humanisme 

als praktische toepassing mogelijk. Alleen humanistische organisaties onderschre-

ven deze zienswijze 56. In Rome werd onder meer een preadvies van Cotereau over 

de verhouding tussen vrijdenken en humanisme behandeld. Daarin werd het vrij-

denken als het ware humanisme beschouwd 57. De internationale vrijdenkersbewe-

ging deed geen afstand van haar atheïstische traditie. Voor Van Praag was het eni-

ge positieve resultaat een toenadering tot Amerikaanse en Engelse humanistische 

organisaties. Van Praag ontdekte dat ze in allerlei opzichten overeenstemden met 

het HV. Naar het schijnt maakte dat hem nog enthousiaster voor de internationale 

gedachte. Van Praag was in 1949 volop bezig een internationaal congres voor te be-

reiden. Hiertoe hadden de humanistische organisaties besloten. De voorbereiding 

werd aan het HV overgelaten 58. Het hoofdbestuur van het HV meende in 1952 dat 

het kantoor van de IHEU (International Humanist and Ethical Union) in Amsterdam 

werd gevestigd en een jaar later werd gesproken van een internationaal bureau op 
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het adres van mevrouw Polak 59. Men zal een correspondentieadres hebben be-

doeld. Van Praag bezocht bij zijn voorbereidingen Oxford. Op de zomerschool van 

de Rationalist Press Association sprak hij geestdriftig over de opnieuw geconsta-

teerde groei van het HV, de oprichting van nieuwe gemeenschappen en het prak-

tisch humanisme 60. 

 De internationale contacten leverden In januari 1952 een eerste resultaat op. 

In België werd naar Nederlands voorbeeld een verwante organisatie met dezelfde 

naam opgericht 61. Het bezoek van een delegatie van de Belgische zusterorganisa-

tie aan het Goudse HV-congres maakte in maart 1952 een onvergetelijke indruk. De 

ijzige tocht die de gordijnen achter de bestuurstafel deed wapperen en de haperen-

de verwarming, waardoor Van Praag zich genoodzaakt zag zijn jas uit de garderobe 

te halen, contrasteerden met het hartverwarmende applaus waarmee de voorman-

nen werden ontvangen. De oprichting van de Belgische zusterorganisatie was een 

steun in de rug. In hetzelfde jaar versterkte nog een tweede gebeurtenis het huma-

nisme. Na intensieve voorbereiding werd het eerste internationale congres van hu-

manistische organisaties in Amsterdam gehouden. De 65-jarige humanist en bioloog 

Julian Huxley opende het. Harold Blackham, secretaris van de Britse Ethical Union 

en vanaf 1948 bij de internationale organisatie betrokken, overreedde hem om het 

congres bij te wonen 62. 

 De gezondheid van Huxley liet geen actieve rol toe; hij hield als erevoorzitter 

een rede over evolutionair humanisme. De inleiding werd gedeeltelijk verder uitge-

werkt in "Essays of a humanist" 63. Hij pleitte voor een religie, gebaseerd op de 

ethiek. Een internationaal humanisme met dit uitgangspunt kon de vrijheden bewa-

ken wanneer een wereldregering vaste vorm kreeg 64. Zover ging congresvoorzitter 

Van Praag in zijn openingstoespraak op 21 augustus 1952 niet toen hij, blijkens de 

lijst van deelnemers, ongeveer 200 personen verwelkomde. Tijdens de toespraak 

van Huxley was het gehoor aanmerkelijk groter 65. Van Praag gaf vanaf zijn eerste 

studies over humanisme blijk van belangstelling voor de internationale dimensie, 

maar hij bepleitte geen wereldregering. Deze mogelijkheid kwam ter sprake tijdens 

een hoofdbestuursvergadering in juni 1951. Men stelde vast dat er tussen humanis-

me en een wereldregering geen "dwingend verband" bestond 66. Wèl constateerde 

Van Praag mondiaal de klemmende noodzaak voor humanistische bezieling. Hij be-

pleitte bundeling van krachten en onderlinge samenwerking teneinde het  humanis-
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me te versterken. Daarmee gaf hij de voornaamste doelstelling aan van "een kleine 

maar vastbesloten voorhoede van de mensheid". Deze moest een "opstand der hor-

den" voorkomen 67. 

 Van Praag wist niet ieder daarvan te overtuigen. Een organisatie die sterk aan 

vrijheid hechtte, namelijk Les Amis de la Liberté, stapte op. Aanleiding was het be-

sluit een zelfstandige humanistische beweging op te richten 68. Het grootste pro-

bleem was echter het vinden van een naam waarmee alle aanwezigen zich konden 

verenigen. Moest hij verwijzen naar de ethische cultuur, zoals de American Ethical 

Union wilde? De Europese deelnemers vonden de term "ethisch" verouderd. Een an-

dere mogelijkheid was dat hij verwees naar het humanisme, zoals Van Praag wens-

te. Opnieuw stuitte de zienswijze van Van Praag op bezwaren. Vanuit de American 

Ethical Union klonk protest. Veel Amerikanen associeerden de term "humanisme" 

nog met positivisme en pragmatisme. Voor men het over de naam van de internatio-

nale organisatie eens werd, zou 14 uur zijn vergaderd. Van Praag meende dat de 

vergadering 16 uur duurde. In de naam "Internationale Humanistische en Ethische 

Unie" kwamen beide elementen tot uiting 69. De uitgangspunten werden samenge-

vat in de "Declaration of the Congress in Amsterdam" 70. De vergaderingen 

mochten tijdrovend zijn, maar dit werd goedgemaakt doordat de American Ethical 

Union "diep onder de indruk" was van het Humanistisch Verbond en van de organi-

satie van het congres 71. Al moest Van Praag tijdens debatten de leiding overdra-

gen omdat zijn kennis van het Engels tekort schoot, toch genoot hij met zijn enorme 

inzet en bezielende leiding de sympathie van het congres. Een Amerikaanse afge-

vaardigde wilde hem zelfs tot eerste "heilige" van de IHEU uitroepen 72. 

 Weliswaar trok het congres de aandacht van de pers, maar men was er niet 

altijd lovend over. De katholieke pers liet zich er afkeurend over uit. De “Volkskrant” 

zag er een demonstratie in van "de verdwazing en blinde hoogmoed waartoe de 

westerse mens vervallen kan" 73. “De Tijd” herkende humanisten aan hun glimlach: 

"Men ziet dezer dagen deftige heren door Amsterdam wandelen met een naam-

plaatje op hun borst en een meer dan menslievende glimlach op hun gezicht". Hu-

manisten waren "verbazend lieftallige mensen, die overvloeien van optimisme en 

welwillendheid". Het waren "deftige heren, professoren enzo" 74. De typering was 

niet onjuist; het dagelijks bestuur bestond uit de grootindustrieel S. Scheuer en pro-

fessoren 75. De afkeurende geluiden namen niet weg dat Van Praag nu het middel-
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punt van een internationale organisatie vormde. Hij zette zich met hart en ziel in voor 

de IHEU. Dit bracht nogal wat internationale reizen mee, onder meer naar Engeland. 

Mevrouw Polak zei: "ik zal mijn accountant vragen hoeveel ik dit jaar belastingvrij 

kan doen en dan ga jij daarheen" 76. Daarbij ging weleens wat fout. Bij een reis naar 

Londen in 1956, ter voorbereiding van het tweede internationale congres dat daar 

zou worden gehouden, liet hij zijn vulpen en ballpoint in het vliegtuig liggen. Om vlek-

ken te voorkomen als gevolg van de geringe luchtdruk had hij ze uit zijn jaszak geno-

men. Bovendien zag hij op het vliegveld een verkeerd bruin koffertje voor het zijne 

aan 77. 

 Een centrale plaats binnen een nieuwe beweging sloot geen confrontatie met 

oude problemen uit. Huxley wilde met een wereldregering oorlogen uitbannen; met 

hetzelfde doel werd in een resolutie op verzoening aangedrongen 78. Daaruit blijkt 

dat de IHEU het vredesvraagstuk aan de orde wilde stellen. Ook vanuit het Verbond 

werd druk uitgeoefend. Vooral Schut, religieus humanist en inmiddels woordvoerder 

van de pacifistische Derde Weg, drong herhaaldelijk aan op stellingname 79. Het 

was één van de redenen waarom Schut, voor wie maatschappelijke problemen 

zwaarder wogen dan de politieke neutraliteit van het Verbond, in 1956 het hoofdbe-

stuur verliet. Van Praag wekte de indruk Schut beslist binnen het HV te willen hou-

den, maar het irriteerde hem dat Schut er steeds op terug kwam. Van Praag achtte 

het naderhand opmerkelijk "dat velen die betwisten dat men voor humanisten ge-

meenschappelijke uitgangspunten kan aanwijzen, tegelijkertijd verwachten dat men 

wel gemeenschappelijke politieke standpunten zou moeten uitspreken" 80. Schut 

verweet Van Praag conformisme. Een kritischer maatschappelijke opstelling zou ge-

lijkberechtiging van buitenkerkelijken bemoeilijken. Een procedure werd aanleiding 

voor het vertrek van Schut, die zich niet kon verenigen met de behandeling van de 

nieuwe beginselverklaring. Hij wilde opnieuw kandidaat worden gesteld, maar dat 

gebeurde niet 81. De rol die Banning de levensbeschouwing toedichtte speelde hier 

parten. Banning meende dat de politiek zich baseerde op zedelijke normen, afkom-

stig uit christendom en humanisme 82. Van Praag willde dat de politiek bezieling ont-

leende aan de levensovertuiging 83. Hij legde Schut beleefd uit dat het HV, wilde het 

maatschappelijke invloed krijgen, politiek neutraal moest zijn 84. 

 Blijkbaar hoopte Van Praag maatschappelijke invloed te verwerven. De orga-

nisatie bood Van Praag nieuwe kansen. Als het Van Praag ernst was om de grenzen 
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van het leven te overschrijden, kon hij nu zijn ideaal van de totale mens met werk-

zaamheden voor het HV verenigen. Hij behoorde tot de werkers van het eerste uur 

die er heinde en ver op uittrokken om gemeenschappen op te richten en deed dat 

met onvermoeibare toewijding 85. Op een congres werd daarvan onverwacht mel-

ding gemaakt. Een afgevaardigde vertelde dat hij op een avond in de trein tegeno-

ver een meneer zat die, "geflankeerd door dikke tassen, ingespannen zat te wer-

ken". Toen hij de man goed bekeek, bleek het Van Praag te zijn. De voorzitter kreeg 

applaus 86. Zijn bestaan leek een symbiose tussen zijn ideaal en zijn organisatie. 

Hier kreeg immers zijn levenswerk vorm. Niets mocht eind jaren 40 aan het streven 

naar een sterk Verbond afbreuk doen. Als ergens een zekere winst is, staat daar in 

veel gevallen een verlies tegenover. Dan is er reden om de geschiedschrijving van 

de IHEU even te staken en stil te staan bij het privé-leven. Daarbij springt in het oog 

dat Van Praag uit een milieu kwam waar de vader een druk bezet man was. Deze 

hield er een dwingende moraal op na. Al werden, door deze moraal, uiterste gevoe-

lens niet toegelaten, toch was het gezin liefdevol geweest. Van Praag zette de tradi-

tie van een druk bezet moralistisch hoofd van een liefdevol gezin voort. Er waren ook 

verschillen: zijn gezin was groter en vroeg misschien meer aandacht. Van Praag was 

echter lange tijd van zijn gezin gescheiden geweest. Toen hij zich weer in Dordrecht 

had gevestigd en zich moeizaam schikte in een gezinsverband waarvan de oorlog 

hem had vervreemd was de oorlog als een deur achter hem dicht geslagen. Het hu-

welijk was door de scheiding ontwricht en alleen een duurzaam gezinsleven kon de 

eenheid herstellen. In Eindhoven had hij geschreven: "als we maar eenmaal op dreef 

zijn met zijn viertjes zal alles weer goed komen" 87. 

 Het Verbond eiste veel tijd op. Hoetink verliet in november 1949 het hoofdbe-

stuur. Stuiveling trok zich in oktober 1951 als tweede voorzitter terug. Hij hield in mei 

1952 zijn inaugurele rede als hoogleraar in de taalbeheersing aan de Universiteit van 

Amsterdam. Ook Brandt Corstius deed het rustiger aan. Bij monde van Van Praag 

deelde Brandt Corstius tijdens het Goudse congres mee niet langer hoofdredacteur 

van "Mens en Wereld" te blijven. Het was hem onmogelijk "de colleges over de 

Nederlandse letterkunde aan de Utrechtse Universiteit te geven en daarnaast het 

hoofdredacteurschap waar te nemen" 88. Naar verluidt kreeg zijn tweede zoon pro-

blemen doordat zijn vader weinig thuis was 89. Dat betekende tevens zijn vertrek uit 

het hoofdbestuur. Van Praag verzocht hem terug te keren; Brandt Corstius kon tij-

dens het congres van 1957 voor de tweede maal als hoofdbestuurslid afscheid ne-
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men 90. De voorzitter ging onverstoorbaar door met zijn drukke, veel te drukke werk-

zaamheden, alsof dat de remedie tegen alles was. Vooral als er problemen waren 

was hij een ontzettende doorzetter 91. Weliswaar namen nieuwe bestuurders de 

plaats van oude in, maar ook dat vergde grote inspanning. Tijdens het Goudse con-

gres voerde Koppenberg, de voorzitter van de gemeenschap Bilthoven, het woord. 

Als accountant had hij de financiële stukken goed bestudeerd. Hij ging erop in, maar 

het congres stelde geen prijs op zijn uitvoerige technische uiteenzetting. Daarom wil-

de hij uitsluitend met het bestuur overleg. Hij herinnerde zich: "tot mijn grote schrik 

werd ik door Van Praag als voorzitter heftig afgehamerd die mij nijdig toevoegde dat 

elke kritiek, ook op het financiële beleid, in het openbaar diende te worden behan-

deld" 92. Van Praag huldigde democratische principes. Na bemiddeling van Van den 

Berkhof kwam de accountant in het hoofdbestuur. 

 Het gezin van Van Praag moet onder zijn drukke werkzaamheden hebben ge-

leden. Omgekeerd moet hij zijn vrouw en kinderen hebben gemist. Hij hield van kin-

deren. Hij hield voor hen zelfs eens een praatje. Een jongetje concludeerde: "Geen 

God en toch samen" 93. Uit een herinnering van een oudleerlinge die in 1949 bij het 

gezin de vakantie doorbracht, blijkt dat hij zich tenminste in vakanties aan zijn gezin 

wijdde. Ze zag hem met zijn dochter op de schouder, vergenoegd de Marseillaise 

fluitend, door de bosjes stappen. Ook tijdens deze vakantie bleef het HV evenwel 

zijn aandacht opeisen, want na het ontbijt werkte hij aan een brochure 94. De oud-

leerlinge beschreef de kinderen als volgt: "wie werd niet geboeid door de vier kinde-

ren: gezichtjes blinkend om een verrassing, plotseling pret, plotseling verdriet, en 

alle ontroerende, soms schokkende spontaniteit?" 95. Van het gezin ging warmte uit. 

Tijdens feestdagen werd er gemusiceerd en gezongen en las Van Praag verhalen 

voor 96. Van Praag dacht vaak aan zijn kinderen. Hij leefde met ze mee als ze ver-

driet hadden of moeilijkheden op school. Soms was hij vermanend, dan weer zorg-

zaam, maar altijd attent. In brieven, geschreven tijdens een bezoek aan de Verenig-

de Staten, vermeldde hij met oog voor details bijzonderheden om hun nieuwsgierig-

heid te bevredigen. Hij had voor ieder kind een persoonlijk woord 97. De kinderen 

hielden van hun vader; het was voor hen pijnlijk dat hun vader veel weg was. Zij le-

ken ieder "kind van de rekening" te worden 98. Van Praags aandeel in de opvoeding 

was gering. Misschien lag dat niet alleen aan zijn drukke werkzaamheden. Hij vond 

dat kinderen via vallen en opstaan moesten leren. Over de opvoeding van Wouter, 
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de tweede zoon, vertelde hij eens: "als mijn zoontje (..) op de rand van de bank 

balanceert, dan zal ik hem natuurlijk waarschuwen: "Pas op, aanstonds val je en dan 

doe je je pijn". Als hij niet luisterde, "dan zal ik de moed moeten vinden om hem zijn 

eigen fouten te laten maken". Van Praag zat dan onrustig op zijn stoel: "we voelen 

dat onbestemde lege gevoel ergens in de buurt van onze maag...tot we de slag 

horen en het geschreeuw opklinkt. Tja, zo leren kleuters door hun eigen fouten" 99. 

 Van Praags gedachten over opvoeding hingen samen met de opvattingen van 

een commissie, die in 1947 opdracht kreeg een humanistische zienswijze over op-

voeding te formuleren. Aanleiding was een studie van Banning uit 1947 naar de 

geestelijke achtergrond van het onderwijs. Kohnstamm en Pos raakten hierover in 

debat. Kohnstamm verklaarde niet te weten hoe men een ongodsdienstige opvoe-

ding moest funderen in de geest van de beginselverklaring van het HV 100. Pos 

deed een eerste poging tot fundering. HIj stelde zich moralistisch op. Opvoeding 

moest "vrijwel steeds remmend en stilerend" zijn. "Reinheid en maathouden in het 

instinctleven" waren gewenst, maar een al te strenge aanpak werd afgewezen: "een 

waarde verliest haar karakter, wanneer de erkenning ervan wordt afgedwongen" 

101. Het rapport van de commissie "Humanisme en Opvoeding" was minder streng. 

Het humanisme wilde ontplooiing bevorderen. Opvoeding was, behalve gericht op 

zelfbestemming, ook normatief 102. In "Socialisme en democratie" verscheen in 

1956 een uiteenzetting over "jeugdvorming", waarin de doeleinden van opvoeding 

beter waren uitgewerkt. De opvoeding mocht niet leiden tot een vlucht in "een van de 

vele schuilplaatsen welke wij ons uit angst voor het leven hebben ingericht" 103. Te-

vens veronderstelde opvoeding "het open stellen van het eigen leven" 104. Er moest 

zich iets van "zin" en "bestemming" openbaren 105. De jeugd moest zich de bouw-

stenen van de cultuur eigen maken 106. Van Praag verklaarde naderhand dat huma-

nistische opvoeding eerbiediging van de persoon en ondogmatische openheid voor-

op stelde. Ze zou voorbereiden op bewuste aanvaarding van de menselijke op-

dracht. Deze was ingebed in een meer omvattende ervaring omtrent mens en we-

reld, waarin allerlei elementen meespeelden die een karakteristiek humanistisch 

mensbeeld opleverden 107. 

 De opvatting was tot Banning herleidbaar. Banning verstond onder "volksop-

voeding" het vullen van de geestelijke "leegte" met geestelijke waarden. Banning wil-

de tevens dat men via de opvoeding deelgenoot werd van "het geestesrijk der vrij-
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heid" 108. Van Praag wilde eveneens een besef van "waarden" wekken, maar het 

kind kon niet naar volwassen inzichten worden gekneed. Het moest zelf leren waar-

deren, oordelen en beslissen. Het accent lag zowel op vrijheid als op "gehoorzaam-

heid aan werkelijke waarden" 109. Al bleef er spanning tussen moralisme en vrijheid, 

toch was hier sprake van een doorbraak in vergelijking met de opvoeding door mid-

del van straf en beloning die algemeen was. Dat was de sterke kant van het rapport 

110. Zelfs de "zelfverantwoordelijke zelfbepaling" die als pedagogische richtlijn gold, 

kwam in zicht. Opvoeding moest volgens pedagogen dialoog en begeleiding inhou-

den 111. Van Praag legde de nadruk op zelfstandigheid. Er moest een "open" indi-

vidu ontstaan die zich zonder angst kon ontwikkelen. Conflicten moesten worden 

voorkomen. De opvoeding was geslaagder naarmate er minder werd gestraft. Straf 

corrigeerde slechts het geweten, terwijl juist het verantwoordelijkheidsbesef moest 

worden gestimuleerd. Misschien lag het aan deze opvatting dat de humanistische 

opvoeding een vreemde eend werd in de bijt van de als autoritair geschetste gezin-

nen, waar de nadruk op "moeten" lag 112. Van katholieke zijde bleef de ironische 

constatering dat humanisten "angstig" waren om in "dogmatisme" te vervallen en 

kinderen als "kneedbaar materiaal" beschouwden, dan ook niet uit 113. In de huma-

nistische pedagogie kwam de visie van Banning tot uitdrukking. In het rapport werd 

bepleit dat de opvoeding kinderen op latere leeftijd maatschappelijk bewogen maak-

te en afkerig van autoritaire tendensen. Daarbij werden gezinnen beschouwd als 

noodzakelijk ingrediënt voor evenwichtige opvoeding 114. Ingrijpen was slechts ge-

oorloofd wanneer de te vrezen schade niet meer te "verantwoorden" was 115. Al 

was Van Praag vaak in zijn gezin afwezig, toch zou het onjuist zijn te denken dat hij 

van de nood een deugd maakte. Het ging hem erom opvoeding tot zelfstandigheid 

onderdeel te maken van de humanistische pedagogie. Na uitwerkingen van de gees-

telijke verzorging, een humanistische visie op het nihilisme, het humanisme in reli-

gieus opzicht en de formulering van een humanistische zienswijze op het marxisme 

was deze maal de pedagogie humanistisch uitgewerkt. 

 Ondertussen gaf Van Praag het humanisme ook internationaal status. Tijdens 

het bezoek aan de Verenigde Staten sprak hij op 9 mei 1958 in New York met een 

natuurkundige over de atoombom en op 12 mei met een bioloog. De besprekingen 

waren gevolg van een resolutie, aangenomen tijdens het Londens IHEU-congres 

van juli 1957 116. Van Praag deelde mee dat onder Amerikaanse onderzoekers die 
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op de rampzalige gevolgen van de atoombom voor het nageslacht wezen veel hu-

manisten waren, o.a. H.J. Muller. Onbekend is of Van Praag in mei 1958 met hem 

sprak. Muller achtte de gevaren van atoomproeven niet zeer groot. Banning was 

daarentegen beducht voor de werking van de waterstofbom 117. Het hoofdbestuur 

van het HV achtte straling levensgevaarlijk. Men zocht contact met andere deskun-

digen 118. Zij meenden dat het machtsevenwicht niet onder stopzetting van de proe-

ven zou lijden. Het hoofdbestuur gaf in 1957 in een verklaring van verontrusting blijk. 

De atoomproeven werden afgekeurd. Met deze bijdrage aan de ontspanning ging 

"het HV de politieke partijen in Nederland voor" 119. Van Praag probeerde de onge-

rustheid al eerder weg te nemen. De verklaring van 1957 was tevens ontwerpreso-

lutie voor de IHEU. Dit ontwerp werd tijdens het Londens congres, ondanks hart-

stochtelijke ondersteuning door de Japanse delegatie, echter niet behandeld. Kort 

daarop werden de proeven tijdelijk beëindigd, maar daaraan had de IHEU part noch 

deel gehad. "Men moet zich geen overdreven voorstellingen maken van de invloed 

van de internationale humanistische beweging", aldus Van Praag 120. De IHEU nam 

nu een ambitieuzer plan over: het Londense "statement on nucleair weapons" 121. 

 Banning had andere zorgen. Banning betreurde de mislukking van internatio-

nale conferenties over ontwapening. Zo werd "iets heel wezenlijks weggedrukt". Mis-

schien viel er op "niet-godsdienstige wijze" in een "ethische vorm" nog iets te red-

den 122. Het congres van het Verbond onderschreef in 1958 een IHEU-resolutie 

waarin een conferentie van geleerden uit oost en west werd bepleit. Deze deskundi-

gen moesten "van het hoogste kaliber op politiek, sociaal, wijsgerig en wetenschap-

pelijk terrein" zijn 123. Van Praag zocht deze deskundigen tijdens zijn verblijf in de 

Verenigde Staten. Ze moesten de consequenties van atoomwapens onderzoeken. 

Het doel was de balans op te maken van de bewapeningswedloop. Dit was aanbe-

volen in het Londense "statement on nucleair weapons". De studieconferentie zou 

de aandacht vestigen op publicaties op dit terrein. Tevens moest een basis worden 

gelegd voor besluitvorming. Concreet betekende dit onder meer het zoeken naar al-

ternatieven voor bewapening en informatieverstrekking over diverse aspecten van 

bewapening 124. Met de uitkomsten zou de publieke opinie worden beïnvloed 125. 

 Ineens zag het bestuur van de IHEU er in 1960 vanaf. Volgens Van Praag liet 

men de plannen varen omdat de deelname van Russische deskundigen onzeker 

bleef en wereldomvattende contacten inmiddels door het Londense Instituut voor 
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Strategische Studies werden gelegd. Van Praags argumenten waren bevreemdend. 

Dat humanisten zich iets aan Russen gelegen lieten liggen is niet erg waarschijnlijk. 

Het Instituut voor Strategische Studies had de conferentie eerder vergemakkelijkt, 

zodat dit de afgelasting evenmin verklaart. Ook op de andere redenen voor het af-

zeggen van de conferentie was iets af te dingen. Het publiek was inmiddels beter 

voorgelicht; bovendien waren strategische en politieke gedachtegangen zozeer aan 

veranderingen onderhevig dat het achterhaalde karakter van een conferentie al bij 

voorbaat vaststond. Men kan tegenwerpen dat de laatste twee argumenten elkaar 

uitsluiten: snelle ontwikkelingen maken de kans dat het publiek ervan op de hoogte 

is juist klein. Bovendien is het merkwaardig een conferentie wegens snelle ontwikke-

lingen af te gelasten 126. Opvallend is dat G. Myrdal, S.L. Mansholt en Eleanor 

Roosevelt, sprekers met klinkende namen, reeds waren aangezocht 127. Ook de 

voorbereidingen van Van Praag doen vermoeden dat hij om gegronde redenen tot 

afgelasting besloot. Oorzaak was de nieuwe beginselverklaring van de PvdA. Blij-

kens artikel 48 bleven vrede en ontwapening onbereikbaar "zolang totalitaire mach-

ten streven naar wereldoverheersing" 128. 

 Toch verviel de IHEU niet tot passiviteit. De unie poogde binnen de UNESCO 

de status van adviseur te verkrijgen. Van Praag stimuleerde dat. Naar verluidt werd 

hierop afwijzend gereageerd omdat de IHEU "athestisch" zou zijn en "agressief", 

kenmerken die onmogelijk konden horen bij een organisatie van Van Praag. De 

IHEU wilde "de gedachte van humaniteit" internationaal vorm geven. Van Praag 

dacht "aan een werkelijk originele creatieve bijdrage" 129. Van Praag zal als een tra-

pezewerker het evenwicht hebben bewaard tussen onvermijdelijk tegengestelde 

stromingen. Hij wist altijd overeenkomsten te ontdekken, zodat agressiviteit en 

atheïsme allerminst waarschijnlijk waren 130. De IHEU verwierf inderdaad de ver-

langde status 131. Van Praag deelde in 1958 mee dat de IHEU lid werd met advise-

rende stem132. In 1961 werd gepoogd de IHEU bij een 30-tal grotere organisaties 

onder te brengen 133. Het streven naar internationale prestige contrasteerde met de 

passiviteit op het terrein van het vredesvraagstuk. Nu initiatieven niet meer interna-

tionaal werden genomen meende Van Praag dat landelijke organisaties zelf op dit 

terrein actief moesten zijn. Het dagelijks bestuur van de IHEU besloot dat ledenor-

ganisaties zelf "hun eigen weloverwogen bijdrage" konden leveren 134. Het ver-

trouwen tussen landen kon op nationaal niveau worden aangewakkerd. Daarente-
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gen moest, zoals in een ontwerpverklaring van de IHEU werd uiteengezet, de veilig-

heid internationaal worden gewaarborgd. In de latere verklaring van Oslo werd ge-

pleit voor een "internationale strijdmacht" die optrad onder internationaal politiek ge-

zag" 135. Het idee was van Banning afkomstig. Deze bepleitte een "internationale 

politiemacht" 136. 

 Geheel in de lijn van deze verklaring installeerde Van Praag in 1963 een stu-

diecommissie die het Verbond over het vredesvraagstuk moest adviseren. De com-

missie, samengesteld uit een breed scala van disciplines, moest onder meer voor-

lichting geven 137. Ze leverde echter geen concrete aanbevelingen op 138. Banning 

wantrouwde iedere poging om op eigen houtje oplossingen uit te dokteren 139. 

Merkwaardig is dat de commissie het ontbreken van een eigen humanistische bijdra-

ge weet aan tijdgebrek en het ontbreken van het vereiste wetenschappelijk apparaat 

140. Men kan volhouden dat concrete aanbevelingen ook moeilijk te geven waren. 

Tot het Verbond behoorden, behalve voorstanders van een machtsevenwicht, ook 

voorstanders van eenzijdige ontwapening. Een radicale uitspraak tegen kernwapens, 

zoals het Herderlijk Schrijven van de Hervormde Kerk van 1962, lag niet voor de 

hand 141. Van Praag las het bekendste Herderlijk Schrijven in de kerstvakantie van 

1962 142. F.H. Landsman was er de auteur van. Deze passeerde de toenmalige 

CHU-staatssecretaris van Oorlog, M.R.H. Calmeyer 143. Het schrijven viel bij de 

CHU niet in goede aarde 144. Terwijl de CHU bezwaren had tegen de inhoud en niet 

tegen de wijze van totstandkoming, gold voor Van Praag het omgekeerde. Hij keurde 

de ondemocratische werkwijze af, maar waardeerde "het radicale geluid" 145. Ook 

Banning was er lovend over. Hij werd vervuld van "dankbare bewondering" 146. 

 De kwestie van de atoomwapens werd actueel na de Cuba-crisis van 1962, 

toen de wereld aan de rand van een atoomoorlog balanceerde. Van Praag reageer-

de in dat jaar fel op beweringen dat het HV zich niet tegen de atoombewapening 

durfde uit te spreken. Dat was "kinderachtig, kwetsend en kwalijk" 147. Van Praag 

kon de juistheid van zijn bewering aantonen op het HV-congres. Daar drong de ge-

meenschap Den Helder aan op een morele afwijzing van het gebruik van kernwa-

pens. Voor Van Praag was een moeilijkheid dat Banning meende dat het een politiek 

probleem betrof 148. Van Praag deed het voorkomen alsof het aannemen van de 

motie de schijn wekte dat het HV tegen atoomwapens was. Bij verwerping was juist 

een tegengestelde uitleg mogelijk. Of humanisten zich werkelijk tegen kernwapens 
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zouden uitspreken viel te betwijfelen. Tijdens een discussie in de HWG werd be-

weerd dat aanvaarding van bewapening ook inhield de best mogelijke bewapening, 

dus ook kernwapens. Onzeker is of Van Praag, die afwezig was, dit standpunt deel-

de 149. Hij meende: "we kunnen onze schouders niet ophalen, als iemand zou zeg-

gen: die atoombom is wel nuttig. Een beetje opruiming moet er af en toe wezen" 

150. Volgens Van Praag werden in de jaren 50 de gevolgen van een atoomoorlog en 

vooral de “softenon-achtige verschijnselen” bij het nageslacht steeds duidelijker 151. 

 De kwestie van de atoomwapens gold als "zedelijk" 152. Volgens Banning 

waren er onder humanisten in de PvdA zowel voor- als tegenstanders van ontwape-

ning 153. Men moest de ideologische tegenstellingen "volkomen ernstig" nemen 

154. Van Praag liep evenmin warm voor ontwapening 155. Soms moest men geweld 

met geweld voorkomen. Alhoewel een humanistische afwijzing voor de hand lag zou 

een "zedelijk oordeel" ineens misplaatst zijn. Banning signaleerde op dit terrein een 

"impasse" 156. Dit bankroet van de humanistische benadering sloot evenwel niet uit 

dat geweld aan humanistische eisen werd onderworpen. Banning achtte het bewa-

peningsvraagstuk tevens een "geestelijk vraagstuk" 157. Onverkort gold volgens 

Van Praag de "eerbiediging van de tegenstander in diens onvervreemdbare rechten 

als medemens" 158. Banning maakte de motie Den Helder echter kansloos. Of-

schoon er met geen woord over werd gerept wilde men zich volgens Van Praag 

uitspreken over het gebruik van deze wapens als een tegenstander als eerste de 

bom wierp. Zo’n beslissing lag echter op politiek terrein. Banning rekende ook de 

tegenstelling tussen voorstanders van bewapening en van ontwapening tot het poli-

tieke terrein 159. Daarmee was men er nog niet. Ethici en politici moesten elkaar vol-

komen ernstig nemen 160. Van Praag beoogde richtlijnen. De humanistische stel-

lingname moest "concrete richtlijnen inhouden voor het politiek handelen van huma-

nisten, die in de volksvertegenwoordiging of elders beslissingen moeten nemen" 

161. Misschien hoopte Van Praag dat de humanisten de kloof tussen hen en de poli-

tiek onderkenden en tevens inzagen dat hun onderlinge verdeeldheid een eenstem-

mig oordeel uit-sloot. Hoe het ook zij, hij was ervan overtuigd dat de motie werd ver-

worpen en verwachtte dat ze werd ingetrokken. Toen dat niet gebeurde kwam hij 

met een eigen motie. Verschrikkingen van oorlogen vervulden de humanist met af-

schuw, maar de voorkoming hield niet rechtstreeks verband met levensovertui-

gingen162. Aangezien de humanisten zich in de 16e eeuw inzetten om toekomstige 
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vorsten van oorlogvoering af te houden, is dit standpunt onjuist. Hoe het ook zij, het 

hoofdbestuur had eerder uitgebreid de motie van Den Helder besproken. Van Praag 

stelde het hoofdbestuur op 20 april 1963 van zijn eigen motie in kennis. Zij werd zon-

der veel problemen aangenomen 163. 

 De afhandeling toont een bijzondere kant van de voorzitter. Hij ontpopte zich 

hier als een knappe tacticus die overal op was voorbereid. Hij ging grondig tewerk: 

alle mogelijkheden werden overwogen. Daarna werden er knopen doorgehakt. Werd 

er daarna opnieuw op teruggekomen, dan kon hij ongeduldig worden. Als er tijdens 

hoofdbestuursvergaderingen bezwaren tegen zijn voorstellen naar voren werden ge-

bracht dan had Van Praag zijn antwoorden gereed. Hoofdbestuurslid Jan Bijleveld, 

die Van Praag in de JVA had leren kennen, stelde dat hij kon "overtuigen en dan 

toch doordrukken op bepaalde momenten". Ook werd hij ongeduldig wanneer op 

congressen kwesties werden herhaald die al waren besproken in het dagelijks be-

stuur en het hoofdbestuur. Uit notulen van hoofdbestuursvergaderingen is het on-

geduld niet op te maken. In notulen van HWG-vergaderingen zijn daarvoor wel aan-

wijzingen te vinden. Zo wees hij er tijdens een vergadering in 1962 op dat over de 

Mammoetwet al zoveel was gezegd, dat er in het HWG-orgaan "Vernieuwing" niet 

ook nog eens aandacht aan behoefde te worden besteed 164. Op congressen vond 

hij herhalingen zonde van de tijd. Hij dacht: "maar dat heb ik toch al bedacht en dat 

hebben we toch al besproken" 165. Bijleveld wees hem er dan op dat het congres 

ook zijn zegje moest doen. Bij Van Praag was een tendens naar het autoritaire zeker 

aanwezig. Doordat zo'n 90% van de leden hem steunde gaf dat geen problemen 

166. Deze steun kwam Van Praag stellig goed uit toen een afgevaardigde beweerde 

dat de mensheid over een bepaalde zaak anders dacht. Van Praag antwoordde: "de 

mensheid is hier niet aanwezig" 167. 

 Ook de afwikkeling van de motie van Den Helder lag in deze lijn. De ge-

meenschap was ontevreden over de afhandeling. Van Praags motie kwam neer op 

"overrompeling" van het congres. Van Praag bracht daar tegenin dat ze de mening 

van de meerderheid uitdrukte 168. Dit is merkwaardig aangezien het ongebruikelijk 

is dat humanisten zich achter bewapening stellen. Danken humanisten niet hun be-

staansrecht aan het voorkomen van de oorlog? Juist humanisten zetten zich in voor 

het voorkomen van oorlog. Bij humanisten heeft het alles met de overtuiging te 

maken. Dit betekent dat het niet humanistisch is om het uitgangspunt van 

verdraagzaamheid meer gewicht toe te kennen dan het voorkomen van oorlog. Het 
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ging Van Praag weldegelijk om het voorkomen van oorlog. Hij vroeg zich af hoe een 

volgende oorlog kon worden verhinderd. Banning wilde een "nieuwe 

oorlogsuitbarsting" beslist voorkomen 169. Daarmee ondergroef Van Praag de 

bewering dat de keuze over het gebruik van atoomwapens op politiek terrein lag. Er 

werd geen rekening gehouden met het reële en intense karakter van de 

atoomdreiging. Wanneer het voortbestaan van ieder op het spel stond, zoals Van 

Praag meende, was sprake van vermaatschappelijking van het vraagstuk en verloor 

het onderscheid tussen politiek en maatschappelijk terrein alle zin. Dat Van Praag de 

brandende kwestie niet humanistisch had uitgewerkt is duidelijk. Noordenbos merkte 

over de motie op dat deze "davert van gemeenplaatsen en vrijblijvendheden" 170. 

Dit is nog zacht uitgedrukt. Men kan gerust opmerken dat Van Praag hier het recht 

verloor om zijn organisatie nog langer “humanistisch” te noemen. 

 Juist omdat hij er vanuit ging dat een nieuwe oorlog ging uitbreken, ligt hier 

een vergelijking met zijn jeugdbewegingsverleden voor de hand. Weliswaar veran-

derde de aard van de dreiging wezenlijk. Toch was ook in de periode, voorafgaande 

aan de Tweede Wereldoorlog, geweldloze aktie al vrijwel onmogelijk. Bij het inzetten 

van atoomwapens waren ze uitgesloten. Het verschil was veeleer dat de pacifis-

tische volksverdediging indruiste tegen destijds gangbare opvattingen, terwijl het 

standpunt dat Van Praag een kleine 30 jaar later innam, daarmee strookte. Van 

Praag werd eerder als behoudend getypeerd; doordat Van Praag de aanwijzingen 

van Banning opvolgde bij de motie van Den Helder werd deze indruk opnieuw ge-

wekt. Daarbij valt op te merken dat het HV nauwelijks jongeren onder zijn leden tel-

de. Zij hadden misschien weerwerk kunnen geven. Viel niet juist onder de jeugd een 

zekere opstandigheid te verwachten? Daar leek de godsdienstige moraal steeds 

minder greep op te hebben. Gaandeweg toonden buitenkerkelijke jongeren inder-

daad enige belangstelling voor het humanisme. Dit uitte zich bijvoorbeeld in de sek-

suele moraal. Daarin was Van Praag echter altijd behoudend. Een soort generatie-

conflict was te verwachten. 

 
 
Seksualiteit 
 Een idealistische beweging als het Verbond legde het accent onvermijdelijk 

op de eigen verantwoordelijkheid. Banning wilde dat bij de jeugd de vorming van de 

persoonlijkheid centraal stond 171. In het rapport "Humanisme en Opvoeding" werd 
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de wens geuit dat een zelfstandige en "open" humanistische jeugdbeweging haar ei-

gen weg zocht 172. Toch raakte de HJG, een humanistische jeugdbeweging die in 

nauwe verbinding stond met het HV, in 1956 in opspraak. Ruim een jaar eerder hiel-

den sommige jongeren er al meningen op na, die "zeker niet kenmerkend voor het 

Verbond als geheel waren" 173. Men signaleerde in 1956 een crisis tussen jeugd en 

ouderlijk gezag. Opstellers van een brochure van het Nederlands Gesprek Centrum 

meenden dat dit gezag tekort schoot. Onder de "wantrouwende en ontwortelde 

jeugd" leefde al een "drang naar vernieuwing" 174. Deze maal nam de HJG de 

kampregel aan: "Personen die tijdens een kamp tot de konklusie komen dat ze sa-

men de nacht willen doorbrengen, kunnen hiertoe in de gelegenheid worden ge-

steld, indien dat organisatorisch mogelijk is" 175. De HJG verkondigde de nieuwe 

seksuele moraal luidruchtig. 

 De kampregel werd opgesteld toen de NVSH al zes jaar op rechtspersoon-

lijkheid wachtte. De NVSH had daartoe op 18 maart 1950 een verzoek ingediend. 

Pas op 15 september 1958 werd het Koninklijk besluit uitgevaardigd 176. De behoef-

te in de HJG aan grotere seksuele vrijheden stond overigens niet op zichzelf. Er 

werden in 1957 veranderingen in de seksuele moraal gesignaleerd 177. Blijkens een 

studie uit 1959 had iets meer dan 80% van de ondervraagde jeugd er geen bezwaar 

tegen als ongehuwden samen op vakantie gingen 178. In het HV viel de kampregel 

niet in goede aarde. Conservatieve krachten in het Verbond protesteerden, maar ook 

het dagblad “De Maasbode” hekelde het nieuwe reglement. Van Praag was er niet 

gelukkig mee. Banning keurde het "ongeremd uitvieren van de liefdesdrift" af  179. 

Van Praag besloot in te grijpen 180. Uit bezorgdheid over de "psychische integriteit 

van de betrokkenen" en wegens de "eerbied, die men de ander, ook de seksuele 

partner, verschuldigd is" wees hij de HJG terecht. Deze keerde niet zonder protest 

op haar schreden terug 181. 

 Ook Verbondslid mevrouw Groenman-Deinum was kritisch. Ze meende dat 

de HJG weinig jongeren aantrok, mede "omdat de daar heersende normen en ge-

woonten qua omgang tussen de sexen hun niet ligt" 182. In zo'n situatie konden "ou-

deren in het HV zich mede verantwoordelijk voelen" 183. Het HV liet het niet bij een 

afwijzing. Al voor het conflict over de kampregel bezon een werkgroep zich op de 

seksualiteit. De samensteller van een eerste concept over deze kwestie meende dat 

zijn opvatting goeddeels met die van de HJG overeenstemde 184. Dergelijke werk-
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groepen kampten in veel gevallen met een wisselende samenstelling en tijdgebrek. 

Door het laatste zou Van Praag pas in 1963 de bevindingen hebben gepubliceerd, 

eerst in "Mens en Wereld" en daarna als zelfstandige brochure. Van Praag volgde 

Brandt Corstius in 1955 op als voorzitter van de werkgroep. Tijdens een hoofdbe-

stuursvergadering in mei 1960 deelde Van Praag mee dat de werkgroep wegens 

onenigheid over de procedure moeizaam functioneerde. Er werd om haar opheffing 

verzocht 185. De werkgroep bestond uit vijf doctoren en twee doctorandussen. Blij-

kens het voorwoord zou men zich bezig houden met "wetenschappelijke opvattingen 

over deze onderwerpen". Van Praag zette echter naderhand uiteen dat de brochure 

geen "wetenschappelijke pretenties" had. Ze was, aldus Van Praag, "door mij 

geschreven als artikelenreeks in Mens en Wereld, nadat een commissie vergeefs 

had gepoogd iets als een gezamenlijk rapport te produceren" 186. Wel lag er vol-

gens Van Praag in juni 1960 een aantal rapporten gereed 187. Hij liet in februari 

1961 weten de stukken geschikt te maken voor publicatie. Dit was ook in oktober en 

maart 1962 het geval 188. De verwerking van de nota's bleef door tijdgebrek liggen. 

Van Praag hoopte ze echter in de zomer van 1962 gereed te hebben 189. Niet 

alleen de late verschijning, maar ook het verdoezelen van wetenschappelijke preten-

ties kan verband houden met de veranderende seksuele moraal. 

 Onverminderd gold seksualiteit als een gevoelig onderwerp. In protestants-

christelijke kring bestond weerstand tegen seksualiteit onder de jeugd. Anti-concep-

tiemiddelen mochten niet aan jongeren onder de 18 jaar worden verstrekt 190. Pro-

testants-christelijke kinderen werd "de zonde der onanie" voorgehouden 191. De 

katholieke moraal werd in de jaren 50 gekenmerkt door een negatieve benadering 

van seksualiteit, die voornamelijk de voortplanting diende, maar aan het eind van de 

jaren 50 begonnen de katholieke opvattingen over seksualiteit te veranderen 192. 

Dat nam niet weg dat blijkens een in 1965 door “Margriet” gehouden enquête sek-

sualiteit nog onvoorwaardelijk verbonden werd geacht met het huwelijk 193. Ook de 

NVSH bemerkte dat in juni 1969, toen ze door het schrappen van de leeftijdsgrens 

wilde bereiken dat jongeren vanaf 16 jaar lid werden. De wijziging kreeg geen Ko-

ninklijke goedkeuring 194. In scherp contrast hiermee stond de humanistische opvat-

ting dat zelfontplooiing een zaak was van lichaam en geest. Zelfontplooiing gold ook 

op seksueel terrein; in de brochure werd een ruim standpunt ingenomen. Volgens 

hoofdbestuurslid Roethof wilde het Verbond seksualiteit uit de sfeer van zondigheid 
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halen. In humanistische kring werd zij ook buiten het huwelijk toelaatbaar geacht 

195. Inderdaad werd, met als voorwaarde respect voor de partner en als doel "rijping 

naar een toekomstig huwelijk", seksualiteit onder jongeren toegestaan. De HV bro-

chure haalde heteroseksualiteit uit de sfeer van zondigheid en schuld; ze eiste er 

meer ruimte voor en was in dat opzicht vernieuwend 196. 

 Banning wilde dat bij seksualiteit de binding met het "liefdesleven" bleef be-

staan 197. Bovendien droeg Banning het gezin een warm hart toe 198. De humanis-

ten legden het accent op het huwelijk. Het huwelijk werd gepresenteerd als bijna 

vanzelfsprekende voortzetting van seksuele omgang. Van Praag verklaarde dat de 

vrouwen die hij had gesproken geen werkelijk plezier aan seksualiteit beleefden als 

zij niet dachten: "dit wordt een huwelijk". Dit was ook het geval wanneer ze het te-

gendeel beweerden 199. De verwachtingen mochten echter niet te hoog gespannen 

zijn 200. Het krijgen van kinderen werd zelfs verheerlijkt. Seksualiteit "houdt iets on-

bestemds als het niet functioneert in de samenhang van het voortbrengen en groot-

brengen van kinderen" 201. Volgens Van Praag vormde de genegenheid onder ge-

zinsleden de vruchtbaarste bodem voor een hechte gemeenschap. Toch werd op het 

gezin iets afgedongen: "Genegenheid die slechts een driftmatig karakter heeft kap-

selt de mens in zichzelve in en kan bovendien de basis zijn van een verwerpelijk ge-

zinsegosme" 202. Deze vorm van genegenheid voerde gemakkelijk "ten verderve" 

203. 

 Slechts het gezinsleven kon met zijn warme glans eenzamen verlossen en 

een zinvol bestaan bieden. Ongehuwden werden vergeleken met gehuwden zonder 

kinderen of alleenstaande moeders, die zich eveneens in een onvolmaakte situatie 

bevonden. De gezinsverering wekt de indruk dat de brochure diende om het vrij-

heidsstreven van de jeugd in goede banen te leiden. Iedere andere relatievorm werd 

van de hand gewezen. Daar staat echter tegenover dat de definitie van het huwelijk 

als natuurlijke voortzetting van de via seksualiteit tot standgekomen eenheid zo ruim 

was, dat iedere samenlevingsvorm er onder  viel. Naar het schijnt was de vrijere sek-

suele moraal gevolg van het feit dat seksualiteit vóór het huwelijk onder bepaalde  

jongeren regel was. De humanist V.W.D. Schenk wees erop dat "bijvoorbeeld de ar-

beidersjeugd (massa's) zonder meer cohabiteert". Volgens Esther Vrind lag seksua-

liteit in de "bevredigingssfeer". De opsteller van het betreffende rapport wilde sek-

sualiteit "inbedden te midden van andere liefdesrelaties" 204. De welwillendheid je-
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gens de jeugd contrasteerde met de houding tegenover homoseksuelen. Ondanks 

een hartverscheurende brief van een Haags lid was er voor hen geen begrip. Deze 

had aangedrongen op herwaardering van homoseksualiteit. Het kostte betrokkene 

veel "zelfoverwinning" om het punt aan de orde te stellen "nu ik al begin te berusten 

in het feit, twintig jaren geleden maatschappelijk en psychisch te zijn gekraakt". Hij 

was "operatief onschadelijk" gemaakt 205. Van Praag drong er bij d'Angremond op 

aan "behoedzaam de mogelijkheid aan de hand te doen" van humanistische geeste-

lijke verzorging. D'Angremond protesteerde: "Dat vraagt hij niet" 206. Ook in de bro-

chure "Humanisme en sexualiteit" werd homoseksualiteit in verband gebracht met 

persoonlijke moeilijkheden, namelijk "aangeboren lichamelijke afwijkingen". Slechts 

een klein deel was werkelijk homoseksueel; het overgrote deel was dat door "psychi-

sche ontwikkeling" 207. 

 Het is verbazingwekkend dat andere humanisten uit het geboorteland van 

Erasmus (die mogelijk homoseksueel was) deze zienswijze deelden. De humanist 

Schenk was lovend over het rapport waarin Van Praag “een voortreffelijke synthese 

van veel meningen” gaf. Vooral zijn beschouwingen over “de homophilie en het 

sexueel contact vóór het huwelijk” waren “zeer de moeite waard en met veel gevoel 

voor nuances geschreven" 208. De opvatting dat homoseksualiteit niet "normaal" 

zou zijn was in bepaalde kring algemeen. Onder rooms-katholieken werd homosek-

sualiteit veroordeeld. Ze gold vanaf 1945 als "gevaar", "ontsporing" of "misgroeïing" 

209. De samenstellers van een in februari 1950 verschenen rooms-katholiek rapport 

wilden haar "op strengere wijze" bestraft zien. Homoseksualiteit tussen volwassenen 

bracht "zedelijke gevaren mee voor betrokkenen" en wekte "ergernis". Er werd twee 

jaar hechtenis bepleit. Betrokkenen werd strafvermindering in het vooruitzicht ge-

steld als ze zich lieten verplegen tot ze waren "genezen" 210. Misschien hield deze 

visie verband met de in 1911 ingezette reglemenering van homoseksualiteit. Vanaf 

de wetgeving van Regout stond de overheid negatief tegenover homoseksualiteit 

211. Homoseksualiteit, voordien niet anders bestraft dan heteroseksualiteit, werd ob-

scuur gemaakt. Terwijl voor mannen seksuele omgang met meisjes oorspronkelijk 

vanaf 23, later vanaf 16 jaar, mogelijk was, gold de leeftijdsgrens van 21 jaar wan-

neer het jongens betrof. Dat homoseksualiteit in de sfeer zat van strafrecht en ob-

scuriteit betekende dat een ruimere opvatting de erkenning van het humanisme kon 

bemoeilijken 212. In een katholiek rapport van 1950 werd beweerd dat humanisten 
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“homosexualiteit als een normale verhouding" beschouwden 213. "Dan maken die 

humanisten zich wel schuldig aan een wonderlijk gebruik van het woord normaal. Mij 

is dat niet bekend" stelde Van Praag 214. Zo'n aantijging was een aanval van de 

laagste soort. In de Limburgse pers werd het HV uitgemaakt voor "een stel commu-

nisten en homofielen; in die tijd wel het ergste wat men zich denken kon" 215. De le-

zing van Van Praag is echter onjuist. Het rooms-katholieke rapport was een reactie 

op de veldwinnende gedachte dat homoseksualiteit een natuurlijke gesteldheid was 

die niet onderdrukt of bestreden behoefde te worden 216. 

 Men krijgt de indruk dat Van Praag homoseksualiteit niet "normaal" achtte en 

het belangrijker vond om het hierover onderling eens te zijn dan op te komen voor 

homoseksuelen. Doorslaggevend was echter dat Banning de seksualiteit als "zon-

dig" beschouwde "waar de mens het natuurlijk gegevene aan zijn bestemming ont-

rukt" 217. Die opvatting zal de verschijning van het rapport hebben vertraagd. Van 

Praag moet vergeefs in "Tijd en Taak" een moderne visie hebben afgewacht. Pas in 

1973 ontdekte de opvolger van Banning, Ruitenberg, "blij-verbaasd" dat hij weinig 

moeite had met homoseksualiteit 218. Van Praag was al eerder bereid tegemoet te 

komen aan de wens om homoseksualiteit uit de sfeer van obscuriteit te halen. Dit 

bleek toen Wouter na een periode waarin men zich thuis verbaasde over zijn geringe 

belangstelling voor meisjes het hoge woord eruit gooide: hij was homoseksueel 219. 

Van Praag aanvaardde dit zonder problemen: de humanistische moraal stond vaker 

los van eigen opvattingen. Overigens werden nieuwe opvattingen inmiddels algeme-

ner. Onder rooms-katholieken keerde het tij in 1968 220. Toch zou een emancipa-

tiebeweging van homoseksuelen zelf hen uit de sfeer van geheimzinnigheid en ver-

boden verlossen. Toen de vereniging van homoseksuelen, het COC, in 1969 op-

nieuw Koninklijke goedkeuring werd geweigerd, schoot Van Praag haar te hulp. Hij 

ondertekende een petitie waarin op erkenning werd aangedrongen 221. Er was al 

een voorvechter van gelijkberechtiging bij de IHEU betrokken geraakt 222. Dit blijk 

van instemming stond overigens niet op zichzelf, want het COC kreeg in 1973 de 

goedkeuring. 

 In de HV brochure leidde de negatieve opstelling tegenover homoseksualiteit 

tot een tegenstrijdigheid. De veroordeling van homoseksualiteit contrasteerde met 

het begrip voor overspel, dat evenmin algemeen werd geaccepteerd. De brochure 

gaf als redenen voor buitenechtelijke relaties: behoefte aan bevestiging, verlangen 
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naar nieuwe ontdekkingen en onbevredigdheid 223. Dat voortzetting van het huwe-

lijk desondanks mogelijk was, hield verband met verantwoordelijkheid en voltooïng 

van een levensproject. Banning onderstreepte de eigen verantwoordelijkheid en de 

betekenis van verantwoord ouderschap 224. Dit sloot niet uit dat Van Praag langdu-

rige buitenechtelijke verhoudingen had en allerminst voldeed aan het gezinsideaal 

dat hij vaak bejubelde. Het kwam vaak voor dat Van Praag een vrouw aanbad. De 

lusten, die hij op papier nogal eens verfoeide, werden in een intieme relatie bevre-

digd. Zo'n relatie vloeide logisch uit zijn gevoelens voort en gaf zijn bestaan onver-

mijdelijk spanning.
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Hoofdstuk XIII 
Waardebesef en werkelijkheid 
 

 

 Behalve door de ruime seksuele moraal en ruimdenkendheid jegens overspel 

onderscheidde de brochure "Humanisme en sexualiteit" zich nog in een ander op-

zicht. De mens "weet van vroeger en later, van hier en daar, van oorzaak en gevolg, 

op een onvergelijkelijk veel helderder wijze dan het dier" 1. De visie is onjuist. Het 

geheugen van bepaalde diersoorten overtreft het menselijke. Bovendien is de ver-

gelijking speculatief. Systematische kennis van dierlijk bewustzijn is onbereikbaar. 

Bij deze vergelijking tussen menselijke en dierlijke eigenschappen kwam de mens er 

gunstig af. Wellicht diende de onderschatting van dierlijke eigenschappen om de uni-

citeit van de mens te onderstrepen. De idealisering van de mens kon weleens een 

persoonlijke trek van Van Praag zijn. Hij kon mensen een wereldwijd vertrouwen 

schenken. Hij zei tijdens het congres in 1949: "Ik vertrouw liever tien keer ten on-

rechte, dan dat ik een keer ten onrechte een eerlijk mens wantrouw" 2. Bij het aan-

trekken van functionarissen kan dit vertrouwen hem parten hebben gespeeld. Meer-

dere bleken volslagen ongeschikt. Toch leidde het niet vaak tot negatieve resultaten. 

 Daar stond tegenover dat Van Praag wantrouwend kon zijn. Hij kon mensen 

tot in het absurde controleren. Belangrijke besprekingen mochten zonder hem niet 

plaats vinden; brieven werden gekopieerd en doorgezonden naar hoofdbestuursle-

den en notulen werden pas verspreid nadat Van Praag ze persoonlijk op onjuisthe-

den controleerde. Er deed zich een verschijnsel voor dat men als zelfcensuur kan 

betitelen. De humanistische studentenvereniging SVH mocht van Van Praag in 1954 

geen "ander humanisme" dan dat van het Verbond aanhangen. Als er "tegenstrijdige 

definities" van het humanisme tot stand kwamen zou Van Praag dat "uitermate" be-

treuren: "Liever een aantal ontsnappende leden dan een geheel ontsnapte vereni-

ging" 3. Het  wantrouwen stond haaks op de idealisering van de mens. Blijkbaar was 

het idealiseren niet op Van Praag zelf terug te voeren. Het vergt een betere verkla-

ring. De zienswijze van Banning is instructief. Men bestond volgens Banning uit "na-

tuur" en "geest". "Geestelijke goederen en waarden" onderscheidden mensen van 

andere wezens 4. Van Praag deelde deze mening. Hij sprak van de "twee-eenheid 

van lichaam en geest". Zij betekende dat honger en seksualiteit bij mensen van dier-
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lijke verschilden doordat er "een stuk geest" bij kwam 5. Men functioneerde niet vol-

gens een min of meer vast patroon, zoals het dier. Het verschil kwam in de keuze tot 

uitdrukking. Het maken van keuzes was bij hogere diersoorten nog uitzonderlijk, 

maar bij de mens normaal 6. 

 Volgens Banning onderscheidde men zich niet alleen in geestelijk opzicht, 

maar ook door de vrijheid. Vrijheid maakte het wezen van de "geest" uit 7. Van 

Praag werkte deze zienswijze uit. Men onderscheidde zich door "onbepaaldheid" 8. 

Alle andere levende wezens konden niet van hun levenspatroon afwijken 9. De 

mens kon daarentegen alle kanten op 10. Banning meende dat er een gebied bleef 

waar men alle kanten op kon 11. Volgens Banning hield vrijheid "gebondenheid" in 

12. Van Praag stelde: "De mens waardeert en kiest vrij, maar niettemin in een zeke-

re gebondenheid. Want ook hij wordt gedreven door driften en instincten, beperkt 

door aanleg en milieu, en toch met de mogelijkheid voor ogen dat hij uit dit kader zou 

kunnen breken" 13. De "instinctieve bepaaldheid" bleef bij echt menselijke beslissin-

gen op de achtergrond 14. Volgens Banning veroverde men de vrijheid door redelijk 

inzicht 15. Van Praag werkte deze visie uit. Hij herleidde de vrijheid tot het denken. 

Het denken was slechts mogelijk "in een veelcellig, tweezijdig symmetrisch wezen, 

met een kop en een bloedsomloop" 16. Men dankte het "geestelijk leven" aan het 

denkvermogen. Van Praag constateerde dat men in staat was tot begripsmatig den-

ken, aanwijzen, naam geven en veralgemenen 17. Het waardebesef was de "grond-

slag van het oordeelsvermogen over het zijn" 18. Van Praag achtte ook de mogelijk-

heid tot abstraheren een bijzonderheid. Men kon van zichzelf afstand nemen en dat 

gold niet voor het dier 19. Als men zich buiten zichzelf plaatste dan werd "een heel 

andere wijze van waarnemen, tot taalgebruik en begripsmatig denken, tot herinne-

ring en het scheppen van cultuur" mogelijk 20. 

 Wat Van Praag beoogde toen hij trachtte de aard van de mens af te leiden uit 

het verschil tussen mens en dier is onzeker. Volgens de humanistische redenering 

overtrof de mens het dier in drie opzichten die tot het geestelijke, het redelijke en de 

vrijheid te herleiden waren. Beslissend was de mogelijkheid tot abstraheren, die 

weer gevolg was van het denken. Hier deed zich echter een probleem voor. Het den-

ken werd zinledig als het als onderscheid diende. Kritiek bleef niet uit. De jonge hu-
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manist Reddingius had er bezwaar tegen dat humanisten zich zowel tegen het dier 

als tegen christenen afzetten. Men was misschien bang dat er zonder verhandelin-

gen over het dier of de christen weinig anders te vertellen viel dan: "ik ben gewoon 

een mannetje dat zijn best doet". Voor zover men zich van andere diersoorten on-

derscheidde, deed men dit als "ordehandhavend en informatieverwerkend systeem". 

Men was namelijk "meester in het herkennen van regelmaat en voorspelbaarheid" 

21. De kritiek barstte los nadat de brochure "Wat ben ik eigenlijk?" in november 1952 

in Zaandam werd verspreid. Van Praag schreef de brochure op verzoek van een 

Zaans voorlichtingscentrum. Het centrum was met de brochure ingenomen 22. Toch 

moest juist deze brochure het ontgelden. Dit gold met name de passage waarin werd 

uiteengezet dat het humanisme er vanuit ging “dat de mens gekenmerkt wordt door 

iets wat hij alleen heeft, en wat hem onderscheidt van het dier. Dat "iets" noemt de 

humanist het eigenlijk-menselijke. Als de mens dit verloochent, dreigt hij te verwor-

den tot kuddedier of roofdier en dreigt hij te vervallen tot "beestachtigheid". Maar om-

dat hij toch mens blijft, dat wil zeggen, omdat hij toch beter weten kon, wordt hij er-

ger dan het dier" 23. Van Praag sneed dit thema vaker aan. Wanneer menselijkheid 

werd verloochend, verviel men volgens Van Praag tot "beestachtigheid" 24. Men kon 

zich door egoïsme tot ver beneden het dier verlagen 25. 

 Reddingius meende dat de mens "een soort objectiverende rechtvaardiging" 

werd verleend. Algemeniseringen over de aard van het dier waren echter betwist-

baar. Dat gold evenzeer bij de rangorde in de uitdrukking "verworden tot een dier"; 

tevens veronderstelde de vergelijking met roofdieren en kuddedieren dat humanisten 

niet wilden "roven" en geen "kuddes" wilden vormen. Het betoog was bovendien niet 

helder: "als je dat wat je van andere dieren onderscheidt verloochent word je ineens 

"erger" dan een dier 26. De tekst stemde overeen met een bewering van Banning uit 

1938. Doordat men met verstand was "begaafd" was men nog "wreder, egoïstischer, 

harder dan een ander dier" 27. Van Praag stelde daarentegen dat hij aansloot bij het 

dagelijks spraakgebruik. De analyse miskende "het karakter en de doelstelling van 

populaire geschriftjes" 28. Dat de mens geen dier was als alle andere legde de basis 

voor zijn verantwoordelijkheid. Van Praag deed een eerste handreiking toen hij 

stelde het met Reddingius eens te zijn. De mens had als "ordehandhavend, infor-

matieverwerkend systeem zijn weerga niet" en dat legde de basis voor eigen ver-
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antwoordelijkheid 29. Er kwam geen toenadering. Van Praag was het oneens met de 

opvatting dat mens en dier slechts gradueel verschilden. Reddingius was er op zijn 

beurt beducht voor de mens op een voetstuk te plaatsen 30. Al wilde Van Praag 

geenszins ontkennen dat de mens een primaat was, toch bleef hij verschillen zoeken 

31. De visie op de "uitzonderlijke positie van de mens" moest echter worden herzien 

32. Het verschil tussen mens en dier was niet humanistisch uitgewerkt, maar in aan-

zetten blijven steken. 

 Op het eerste gezicht sloot de humanistische idealisering van de mens aan 

op de onderdrukking van de natuur, waarmee de onderschikking van het dier ver-

bonden was. De industrialisatie van Nederland, na de Tweede Wereldoorlog krachtig 

ter hand genomen, bracht de natuur in verdrukking 33. Men stuit hier al meteen op 

de moeilijkheid dat Van Praag de situatie verbeterd achtte. Hij stelde dat "de grond-

slagen werden gelegd voor de welvaartsstaat" en dat de repressie "aanzienlijk min-

der" was dan in het interbellum 34. De visie moet onjuist zijn. De wederopbouw, de 

naoorlogse periode van herstel, consolidatie en technische vernieuwing, ging verge-

zeld van beheersing en onderdrukking. Bij het leggen van "de grondslagen" voor de 

welvaartsstaat vond onderdrukking plaats, of het nu ging om kneveling van het pro-

letariaat of om toenemende bemoeienis van de overheid op economisch terrein, 

waar de middenstand met allerlei eisen en regels werd geconfronteerd. Weliswaar 

diende de overlegeconomie om crisis en werkloosheid te voorkomen. Via overleg 

moesten sturing van de conjunctuur en een rechtvaardiger inkomensverdeling wor-

den bereikt. De overlegeconomie kwam tot stand in 1950, toen de Wet op de Pu-

bliekrechtelijke Bedrijfsorganisaties (PBO) van kracht werd. De geleide loonpolitiek 

werd echter reeds in 1954 afgeschaft 35. Ondanks de enorme productiestijging ma-

tigden de bonden hun eisen bij de "welvaarts" ronde van 1954 36. Uit angst voor 

herhaling van de situatie uit de jaren 30 hielden ze zich aan de afspraken 37. On-

danks de wens tot loonsverhoging gingen de bonden in 1957 akkoord met een be-

stedingsbeperking. De gematigde opstelling was gevolg van het streven naar sta-

biele werkgelegenheid en de aandacht voor sociale wetgeving 38. Economische 

groei gold als een groot goed waar andere belangen aan ondergeschikt werden ge-

maakt 39. De loonontwikkeling werd steeds meer overgelaten aan wat wel het "vrije 

spel van de maatschappelijke krachten" wordt genoemd. De industrialisatie, mede 
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mogelijk gemaakt door een sterke beheersing van de lonen, veranderde Nederland 

in een moderne industriële samenleving 40. 

 Er is wel beweerd dat het de overlegeconomie slecht verging. Naar verluidt 

beschouwde een enkeling de PBO in 1956 als mislukt en raakte dit inzicht geleidelijk 

weidverbreid 41. De PBO voldeed niet; zowel werkgevers als werknemers distan-

tieerden zich van de constructie 42. De poging om nieuwe democratische organen in 

het leven te roepen liep uit op een fiasco 43. Mede door het gunstige economische 

klimaat verdween de roep om ordening 44.  De welvaart bereikte in 1948 het peil van 

1929 om daarna tot 1963 fors te stijgen 45. In vergelijking met andere West-

Europese landen waren de lonen echter uitzonderlijk laag 46. De rock 'n roll kreeg 

pas een kans nadat de bestedingsbeperking vanaf 1959 werd opgeheven. Voordien 

waren langspeelplaten voor velen onbetaalbaar 47. Desondanks gold "geen nozem 

zonder bromfiets". Het goed betaalde deel van het stedelijke proletariaat kon zich in 

de tweede helft van de jaren 50 reeds zo'n voertuig veroorloven 48. Als gevolg van 

de geleide loonpolitiek was het inkomen van de meerderheid van de bevolking daar-

entegen tot 1963 relatief laag 49. Economische groei vond met name plaats in de ja-

ren 60. In deze tijd hielden de vakbonden zich aan de regels van de overlegeco-

nomie. Zelfs nadat het economisch klimaat tussen het eind van de jaren 60 en 1973 

verslechterde was er, afgezien van wilde stakingen, weinig arbeidsonrust 50. 

 Opvallend is dat het deel van de middenklasse dat binnen de bonden de 

dienst uitmaakte en bij de overlegeconomie betrokken was, in 1955 buiten spel werd 

gezet. Men was blijkbaar nog onvoldoende met de wensen van de ondernemers ver-

trouwd. Ondernemers besloten zelf de lonen te verhogen 51. Beheersing en onder-

drukking gingen hier en daar voort. Nog in de jaren 50 en 60 was er sprake van cen-

suur 52. Het betrof een vooroorlogse traditie die gaandeweg aan betekenis inboette. 

Men kan bezwaarlijk volhouden dat de humanistische idealisering van de mens sa-

menhing met het sociaal-economische klimaat; bovendien stamde de zienswijze van 

Banning in een enkel geval uit de jaren 30. Waarschijnlijk mythologiseerde Van 

Praag de menselijke mogelijkheden. Mythologisering was een humanistisch gebruik. 

Italiaanse humanisten bezondigden zich er al eeuwen geleden aan 53. De belang-

stelling voor de klassieken nam op den duur ziekelijke vormen aan. Men signa-
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leerde, naast "ontwijding" en "belachelijke profanie", een "bombastisch mythologise-

ren", ook bij Erasmus 54. Het leverde Van Praag echter een reprimande op. 

 Naar het schijnt hingen ook onderdrukking en verzuiling samen. Als gevolg 

van een anti-revolutionair beginsel en een rooms-katholieke encycliek kon het onder-

wijs sterk verzuilen. De encycliek van 1932 (Quadragesimo Anno) stelde dat de staat 

minder belangrijke zaken aan "ondergeschikte gemeenschapslichamen" moest over-

laten 55. Volgens dit "subsidiariteitsbeginsel" konden maatschappelijke instituties in 

zo'n geval een beroep doen op overheidssteun. Het gereformeerde beginsel heette 

"soevereiniteit in eigen kring". De staat moest zich buiten het werkterrein van chris-

telijke organisaties houden 56. Hier keek Van Praag niet werkeloos toe. In zulke si-

tuaties beoogde hij slechts stapsgewijze lotsverbeteringen. Desondanks kwam de 

geestelijke verzorging vlot tot stand. De resultaten mochten gering zijn. Ze waren 

echter gelijktijdig, gezien de maatschappelijke weerstand, opzienbarend. Vooral bij 

het onderwijs was verzet te verwachten. Weliswaar had Van Praag voorkoming van 

oorlog, sexualiteit en het onderscheid tussen mens en dier niet humanistisch uitge-

werkt. Toch kon hier een dramatische confrontatie met zijn dadendrang niet uit 

blijven. 

 

 
De samenwerkingsschool 
 Humanisten hielden zich vooral in pedagogisch opzicht bezig met het onder-

wijs. Verbetering van het onderwijs sloot aan op de humanistische traditie. Van 

Praag zag er mogelijkheden in voor een volledige ontwikkeling van de persoonlijk-

heid 57. Banning wees er in 1949 op dat onderwijsvraagstukken om een oplossing 

vroegen 58. Niet Van Praag, maar hoofdbestuurslid Libbe van der Wal haalde over 

het onderwijs als eerste de kranten. Zijn mening wekte in 1951 nogal wat beroering. 

Hij hekelde de "geloofsdwang" waarmee kinderen godsdienstig werden opgevoed. 

Bijzonder onderwijs was in strijd met de geestelijke vrijheid 59. Overheidssteun voor 

dit onderwijs was uit den boze. Van der Wal bepleitte overheidsingrijpen en bestrij-

ding van dit onderwijs. Hij sprak zich in februari 1952 opnieuw uit tegen "ge-

loofsdwang". Hij achtte het echter moeilijk uit te maken of men ouders kon verbieden 

kinderen naar de bijzondere school te sturen. Ook dat was onrechtvaardig. Het 

nieuwe standpunt was niet ingegeven door het feit dat hij "in deze in het hoofdbe-
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stuur van het Humanistisch Verbond practisch alleen stond" 60. Van Praag wees de 

polariserende gedachten van de hand. Banning achtte afwijzing van bijbelonderwijs 

een "volstrekt onzinnige figuur". Er stonden "fundamentele levensbelangen voor ons 

volk als geheel" op het spel 61. Van Praag was vooral beducht voor een autoritaire 

staat die aan "geloofsdwang" paal en perk stelde. Banning moest niets hebben van 

"staatsdwang" 62. Volgens Van Praag kon de staat niet alles verhinderen 63. Toen 

Van der Wal zijn uitspraken deed merkte Van Praag op: "Libbe kan het mooi zeggen, 

maar wij zitten met de brokken" 64. Het katholieke kamp bracht het HV in diskrediet: 

"Illustratief voor het uitsluiten van het overdragen van vaste normen is, dat Prof. 

Libbe van der Wal (..) zich (..) gekeerd heeft tegen de bijzondere school en het "kne-

den van kinderen tot goede gelovigen" 65. 

 Banning ging vooral de openbare school ter harte; men richtte zich op het 

openbaar onderwijs. De openbare school werd in de 20e eeuw minder populair. 

Naar verluidt werd het openbaar onderwijs vanaf de 19e eeuw bestempeld als anti-

kerkelijk of neutraal 66. Banning associeerde de openbare school met de "lege leuze 

der neutraliteit" 67. Ook Van Praag achtte deze school "min of meer kleurloos" 68. 

Hij sprak zich uit voor "algemeenheid zonder kleurloosheid" 69. Zulke opvattingen 

heersten ook in de "Studiecommissie doelstelling algemene school" die het open-

baar onderwijs wilde verbeteren. Men wilde af van "een verzamelschool van kleurlo-

zen" 70. In haar eerste brochure werd de openbare school als neutraal voorgesteld. 

De term "neutraal" was echter "tezeer misbruikt". De school, "die vlees noch vis" 

was, werd gekenmerkt "door bloedeloosheid en negativisme tegenover diepere le-

vensvragen" 71. De wortels lagen in de 19 eeuw, toen men geloofde in een neutrale 

staat en een neutrale school 72. Dit onderwijs dankte het "neutrale" karakter aan 

Groen van Prinsterer. Deze staatsman ging akkoord met een niet-christelijke, maar 

evenmin anti-christelijke school. Op de openbare school mochten geen "levens-

vragen" aan de orde worden gesteld 73. 

 Volgens Van Praag werd sinds 1923 op openbare scholen godsdienstonder-

wijs gegeven 74. Dit nam niet weg dat het godsdienstige kamp na de Tweede We-

reldoorlog op de openbare school nihilisme meende te ontwaren. De leus "kerste-

ning van de openbare school" werd gelanceerd 75. Reeds in de 19e eeuw hadden 
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hervormden plaatselijk hun hoop gevestigd op de openbare school 76. Voorstanders 

van het protestants-christelijk onderwijs betreurden dat er geen leerstellig onderwijs 

werd gegeven 77. Ook deze maal was het neutrale karakter in het geding. Een deel 

van de CHU-aanhang wilde kerstening van deze school, zoals sinds 1908 ook uit het 

CHU-beginselprogramma bleek 78. Van der Leeuw wenste in 1945 eveneens dat 

het onderwijs opvoedde "tot goede christenen". Naast "confessioneel" was "alge-

meen christelijk" onderwijs wenselijk: "Wie confessioneel onderwijs verlangt moet 

het kunnen krijgen (..). Maar wie (..) genoeg meent te hebben aan een meer alge-

meen christelijk karakter van de school, ook hij ontvangt wat hij verlangt" 79. Van 

Ruler wilde de christelijke school verheffen tot "staatsschool van het gehele volk". Hij 

wenste een "openbare school met de bijbel" 80. De openbare school moest christe-

lijk openbaar worden. Romme wilde in de Tweede Wereldoorlog nog slechts voor 

christenen toegankelijk onderwijs. Het moest afgelopen zijn met de "losbandigheid" 

van de vrijheid van onderwijs 81. 

 Van Praag verklaarde in 1957 "nimmer" bezwaar te hebben gemaakt tegen 

"herkerstenings"-pogingen 82. De wijze waarop dit werd nagestreefd riep bij hem wèl 

weerstand op. Hij keurde af dat deze geestelijke taak met behulp van "politieke 

macht" werd uitgevoerd. Van Praag maakte bezwaar tegen "het streven het gods-

dienstonderwijs op de openbare school min of meer als gewoon leervak binnen te 

smokkelen". Hij vreesde dat dit het begin werd van "voortgaande discriminatie" 83. 

De terugblik uit 1957 bevat onjuistheden. Van Praag protesteerde in 1947 tegen een 

brochure van "Volksonderwijs", "De Christelijk-Humanistische Openbare School". 

Men bepleitte openbare scholen op basis van ondogmatisch christendom. Van 

Praag was beducht voor kerstening 84. Hij schreef in Vrij Nederland: "Men zal zich 

erbij neer moeten leggen dat de humanisten zichzelf niet langer zien als een nog te 

kerstenen volksdeel" 85. Een soortgelijke formulering stond in het zogenaamde 

"Onderwijsrapport" van het HV van 1947 waar Van Praag aan meewerkte. De 

openbare school mocht niet voor bijbelonderricht worden gebruikt 86. Kerstening kon 

niet "door middel van de school" plaatsvinden 87. Van Praag was ook bezorgd over 

ontwikkelingen in het kleuteronderwijs. De Tweede Kamer behandelde in 1955 een 

wetsontwerp waarin werd geregeld dat onderwijzeressen op openbare kleuterscho-

len godsdienstonderwijs gaven. Daaronder verstond men evangelisatie 88. 
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 Bij het openbaar lager onderwijs was de voorbereiding in volle gang. De Her-

vormde Raad voor Kerk en School zou onderwijzers opleiden zodat ze godsdienst-

onderwijs konden geven 89. Ook Banning wilde dat gewone onderwijzers dit onder-

wijs verzorgden, maar Van Praag ging daar niet mee akkoord. Hij vreesde verstren-

geling met het normale onderwijs. In het Onderwijsrapport werd dit al afgewezen 90. 

Om het streven naar kerstening een halt toe te roepen moest het openbaar onder-

wijs eigen principes krijgen, maar een humanistische school werd niet beoogd. De 

openbare school moest van Banning aansluiten op de cultuurpolitiek 91. Van Praag 

deelde deze visie. De openbare school moest "inleiden tot cultuurwaarden". Ook ver-

breding van de wettelijke doelstelling van het openbaar onderwijs eiste de aandacht 

op. Van Praag overlegde met de Vereniging Volksonderwijs en de Nederlandse 

Onderwijzersvereniging (NOV). Brandt Corstius onderhield contact met vrijzinnig 

protestanten over de grondslagen van het openbaar onderwijs 92. Zelf woonde Van 

Praag vanaf juni 1952 vergaderingen bij van de NOV en de Vereniging Openbaar 

Onderwijs (VO). Een commissie beraadde zich op de wet op het lager onderwijs. De-

ze baseerde zich in eerste instantie op het Onderwijsrapport van het HV. Daarin 

werd begrip gevraagd voor de "overtuiging van andersdenkenden" 93. Tevens werd 

behoorlijke bijbelkennis nodig geacht 94. Het hoofdbestuur kan de NOV voor dit rap-

port hebben geïnteresseerd. Kohnstamm wekte echter de indruk dat de NOV sa-

menwerking tussen humanisten en christenen afwees 95. 

 Dit overleg kreeg een permanent karakter na de oprichting van de Studiecom-

missie Doelstelling Algemene School in november 1956. Vanaf de eerste vergade-

ring was Van Praag voorzitter en in 1960 werd hij dat definitief 96. Voortdurend 

poogde men godsdienstige woordvoerders bij het overleg te betrekken. Dat lukte 

maar gedeeltelijk; de studiecommissie bestond vooral uit woordvoerders van vrijzin-

nige en buitenkerkelijke onderwijsorganisaties. Het streven de commissie een brede 

basis te geven hing vermoedelijk samen met de wens af te rekenen met het verzuil-

de onderwijsbestel. Men zocht nieuwe vormen die beter op maatschappelijke be-

hoeften aansloten. De oplossing werd gezocht in een voor ieder toegankelijke 

school, waar de ontmoeting tussen kinderen uit verschillend milieu centraal stond. 

Naar verluidt was de "ontmoetings" gedachte herleidbaar tot een direct na de oorlog 

levende wens kennis te nemen van de overtuiging van andersdenkenden 97. In dat 
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geval betrof het hier een soort "doorbraak" gedachte. Het initiatief kwam echter te 

laat om met de "doorbraak" verband te houden. Bovendien wezen ontwikkelingen op 

de openbare school daarop allerminst. De teruglopende belangstelling sloot geen 

toename van hervormde leerlingen uit. Terwijl de openbare lagere school voor de 

Tweede Wereldoorlog overwegend door buitenkerkelijken werd bezocht, nam sinds-

dien ook het aantal hervormden toe. Plaatselijk kon, als gevolg van de tegenstelling 

hervormd-gereformeerd, de openbare school van hervormde signatuur worden. In de 

HWG werd geopperd dat de voorkeur van hervormden voor de openbare school me-

de hierop was gebaseerd 98. 

 Een andere mogelijkheid is dat de ontmoeting tussen leerlingen met verschil-

lende achtergronden diende om het imago van de school te verbeteren. Volgens 

Kohnstamm, die in kringen van het openbaar onderwijs enig gezag genoot, werden 

"tal van gevoelens van afkeer, van ressentiment (..) gekweekt door het streng ge-

scheiden houden van verschillende groepen. Dat kan voorkomen worden door het 

kind reeds vroegtijdig te leren omgaan met kinderen uit andere kring" 99. De studie-

commissie stond open voor zijn denkbeelden: "Het werk van de studiecommissie (..) 

is een uitwerking van Kohnstamms visie" 100. Het accent lag echter op andere pe-

dagogische opvattingen van Kohnstamm. Hij achtte opvoeding onlosmakelijk ver-

bonden met de levensbeschouwing. Als de commissie hierop inspeelde is merk-

waardig dat ze pas in de jaren vijftig werd opgericht. De wens om het openbaar on-

derwijs met een levensbeschouwing te verbinden is van oudere datum. Banning wil-

de het onderwijs baseren op zowel het humanisme als het evangelie. Misschien 

werd de kwestie actueel toen bij het confessionele onderwijs meer inspraak van ou-

ders mogelijk werd. Men kan daarin reden hebben gezien om het imago van het 

openbaar onderwijs te verbeteren. Daartoe kan de studiecommissie zijn opgericht. 

Weliswaar kwamen er sinds 1920 in de lageronderwijswet oudercommissies voor, 

maar dit bleven "vraagcommissies". In 1953 kwam daarin verandering. Toen werden 

voor het eerst vertegenwoordigers van de ouders in het bestuur van de rooms-katho-

lieke schoolraad (NKSR) opgenomen. Bisschoppen formuleerden in 1956 een regle-

ment over de vorming van oudercomités. Sindsdien namen ze in hoog tempo toe 

101. Daar staat evenwel tegenover dat de medezeggenschap op bijzondere scholen 

beperkt was tot ouders die de grondslag onderschreven 102. Van Praag was hiervan 

op de hoogte. Confessionele onderwijsorganisaties werden bestuurd door mensen 
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"van een geschakeerde, maar tóch homogene overtuiging, zonder dat ouders van 

die leerlingen eraan te pas komen, die heel andere overtuigingen koesteren" 103. 

Van Praag bepleitte democratisering van het bijzonder onderwijs 104. De democra-

tisering werd evenwel belemmerd door de "geautoriseerde onderwijsorganisaties" 

105. De afkeuring doet niet vermoeden dat de oprichting van de commissie gevolg 

was van ontwikkelingen in het bijzonder onderwijs. 

 Waarschijnlijk hield ze verband met de PvdA-beginselverklaring. In artikel 32 

werd de "fundamentele betekenis van levensbeschouwing en geloofsovertuiging 

voor opvoeding en onderwijs" erkend 106. Vorrink wees er tijdens het PvdA-congres 

in 1953 op dat de PvdA als beginsel aanvaardde: "Erkenning van de fundamentele 

betekenis van levensbeschouwing en geloofsovertuiging voor opvoeding en onder-

wijs, gelijkelijk voor het openbaar en bijzonder onderwijs" 107. Hij wekte de indruk 

dat de partij het levensbeschouwelijk element op de openbare school wilde verster-

ken. Ook uit het "pacificatierapport" van 1952 sprak de wens de geestelijke basis 

meer gewicht te geven 108. Opvallend is dat de studiecommissie een nadere om-

schrijving van de geestelijke basis van de algemene school noodzakelijk achtte 109. 

De studiecommissie verwees echter nooit naar wensen van de PvdA. Volgens haar 

was de heterogene samenstelling van de Nederlandse bevolking aanleiding om de 

geestelijke fundering uit te werken. Deze samenstelling leidde -mede door de struc-

tuur van het onderwijs- eerder tot verzuiling dan tot samenwerking. Van Praag 

meende dat religieuze of humanistische vorming een eventuele afscheidingstendens 

in het onderwijs kon tegengaan 110. De commissie benadrukte vooral de pedagogi-

sche taak van het onderwijs. Ze wilde omzichtig omgaan met opvattingen en voor-

stellingen uit het huiselijk milieu 111. 

 Banning wilde dat de opvoeder zich in "grote levensproblemen" verdiepte 

112. Het ging de studiecommissie erom dat onderwijzers konden opvoeden uit de 

"volheid van hun overtuiging" 113. Banning wilde op de kweekscholen kennis van 

bijbel en christendom verplicht stellen 114. Op de "volksschool" waar Banning voor 

pleitte moesten echter ook de "onmisbare waarden van het humanisme" aan bod ko-

men 115. De studiecommissie onderstreepte de betekenis van levensbeschouwe-

lijke genootschappen 116. Er moest een opleiding komen die leerkrachten nieuwe 

vormingsmogelijkheden bood. Van Praag verwachtte vooral veel van eigen ervarin-
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gen 117. Volgens de studiecommissie moest de opleiding burgerzin en morele vor-

ming stimuleren 118. De school maakte deelname aan de cultuur mogelijk. Banning 

wenste de jeugd met de cultuur bekend te maken. Hij wilde dat de "beginselen van 

cultuurpolitiek" ook voor het middelbaar onderwijs golden 119. De studiecommissie 

stelde intellectuele kennis van een aantal cultuurgebieden centraal. Door "verdiepte 

kennis" tot enkele culturele terreinen te beperken kwam er ruimte voor "zinvolle ver-

houdingen" tussen leerlingen onderling en tussen hen en leerkrachten 120. De leer-

kracht was een "aktieve, deelnemende en gevoelsmatige raadsman" 121. Banning 

wilde dat de opvoeder kinderen "liefdevol en begrijpend" tegemoet trad 122. Daarbij 

behoefde hij vraagstukken over liefde en seksualiteit niet uit de weg te gaan. De op-

voeder moest begrippen verhelderen 123. De studiecommissie wilde eveneens in-

tieme zaken aan de orde stellen. Men moest open staan voor emotionele ervaringen. 

In een "vertrouwelijke sfeer" konden waarden worden verhelderd. Banning wilde dat 

het onderwijs "dienst aan de gemeenschap" stimuleerde 124. Volgens de studiecom-

missie moest de school een weerspiegeling zijn van maatschappelijke prototypen. 

Dit vereiste echte gemeenschap en democratische structuren. Op deze wijze werd 

er zowel onderwezen als opgevoed 125. 

 De pedagogische invalshoek wijst op een humanistische uitwerking van het 

onderwijsvraagstuk. De studiecommissie hield zich echter niet alleen bezig met de 

vorming van de persoonlijkheid. Men zocht tevens naar "beginselen" voor de open-

bare school. Hier werden brochures aan gewijd. Hoewel Van Praag voorzitter was 

van de studiecommissie verraste hem de verschijning van de eerste, "Het openbaar 

en daarmee gelijk te stellen onderwijs. Poging tot een geestelijke fundering". Hij 

meldde in 1961 dat "het groene boekje (dat ik niet kende) vol typfouten zit in wille-

keurige alinea's" 126. Vermoedelijk betrof het een eerste versie van een brochure uit 

1962. In de brochure werd de invloed merkbaar van vrijzinnig protestantse vertegen-

woordigers, eveneens voorstanders van de openbare school 127. De commissie wil-

de de pluriforme achtergrond van leerlingen verhelderen, maar een voor allen gel-

dende formulering was niet te vinden 128. Men vond elkaar in verantwoordelijkheid 

met en voor elkaar. Een confrontatie tussen de eigen achtergronden kon vruchtbaar 

zijn 129. Binnen de studiecommissie wees de praktijk dat echter niet uit. Tijdens een 

gedachtewisseling over de brochure rezen er van hervormde zijde bezwaren. Gezien 
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de negatieve klank van het adjectief "neutraal" en de geringe zeggingskracht van de 

aanduiding "openbaar" was de keuze op "algemene school" gevallen 130. In her-

vormde kring was men niet ingenomen met de aanduiding van de openbare school 

als "algemeen". Handhaving kon het einde van de samenwerking betekenen. Een 

sterke stroming beschouwde juist de bijzondere school als "algemeen". Men ging al-

leen met de brochure akkoord als ze niet "De Algemene School" heette. Van Praag 

was het daarmee oneens. Hij verklaarde dat alleen een school die iedere levensbe-

schouwelijke achtergrond respecteerde algemeen was. Om hervormden niet van de 

algemene school te vervreemden stemde hij met tegenzin in met het schrappen van 

de naam uit de titel van de brochure. 

 Hiermee was de samenwerking allerminst bezegeld. Nadat vertegenwoordi-

gers van de Hervormde Raad voor zaken van Kerk en School akkoord gingen met 

humanistisch vormingsonderwijs, verzocht men de Hervormde Synode hun voor-

beeld te volgen. Toen dat met een krappe meerderheid gebeurde (24 stemmen voor, 

22 stemmen tegen), schrok men "van de eigen progressiviteit" 131. De Hervormde 

Raad voor Zaken van Kerk en School kon zich op 5 juli 1962 niet verenigen met de 

"Nota Doelstelling Algemene School". Men wilde de delegatie terugtrekken. Toch 

bleven de hervormde commissieleden B.G. Palland en C.P. van Andel aan de be-

sprekingen deelnemen. Van Praag vroeg hen in oktober 1962 op persoonlijke titel 

aan te blijven 132. Van hervormden was weinig steun te verwachten. De fractieleider 

van de CHU, H.W. Tilanus, vreesde dat de openbare school "de humanistische zuil 

van het onderwijs" werd 133. De uitkomst van besprekingen over de brochure die in 

hoofdzaak met vrijzinnig-protestantse en hervormde organisaties en vertegenwoor-

digers uit kringen van het openbaar onderwijs werden gevoerd, was niet bemoedi-

gend. Desondanks schreef men een tweede brochure. De eerste brochure beoogde 

blijkens de titel van de herdruk "een geestelijke fundering" te geven. Ze was beperkt 

tot uitgangspunten. De tweede brochure kreeg evenmin "De Algemene School" als 

titel mee. De later in het overleg betrokken ouderraad, een organisatie van ouders 

van kinderen bij het openbaar onderwijs, keurde de naam eveneens af. De brochure 

heette opnieuw "Het openbaar en daarmee gelijk te stellen onderwijs". Het was een 

"verkennend onderzoek naar de plaats van kennis van geestelijk leven; godsdienst-

onderwijs en humanistisch vormingsonderwijs". Ze werd "De groene brochure 1965" 

genoemd 134. In de brochure werd op inhoud en maatschappelijke en juridische 
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consequenties van het onderwijs ingegaan. Volgens "Een verkennend onderzoek" 

droeg onderwijs bij tot geestelijke vorming. Dat bracht de grondslag ervan in het ge-

ding. Bij het godsdienstonderwijs berustte de verantwoordelijkheid bij kerkelijke in-

stanties. De studiecommissie had geen bezwaar tegen godsdienstonderwijs, zolang 

daaronder bijbelkennis werd verstaan. Het verplicht stellen van dit vak en vermen-

ging met kerkelijke belangen werd evenwel afgewezen 135. Tegen betaling mocht 

zelfs "facultatief" godsdienstonderwijs worden gegeven 136. Van Praag ontwaarde in 

het godsdienstige kamp de tendens om een financiële tegemoetkoming te vragen 

voor godsdienstonderwijs. Hij ging daarmee akkoord, maar wilde dan wel eigen vor-

mingsonderwijs 137. Overeenkomstig de geestelijke verzorging wilde hij ook in het 

onderwijs een humanistische inbreng 138. Daarentegen baarde het bijbelonderwijs 

hem wèl zorgen. Van Praag protesteerde op 21 mei 1959 bij de Minister van Onder-

wijs, Kunsten en Wetenschappen tegen de wijze waarop het bijbelonderricht op de 

openbare lagere school dreigde te worden geregeld. Tevens bepleitte hij vormings-

onderwijs 139. Het duurde tot 1963 voor bij het openbaar onderwijs gunstige ontwik-

kelingen werden gesignaleerd 140. 

 Van Banning moesten de "beginselen van cultuurpolitiek" echter ook voor het 

middelbaar onderwijs gelden. Van Praag en hoofdbestuurslid Max maakten op 23 

mei 1959 in een adres aan de Tweede Kamer bezwaar tegen een wetsontwerp over 

het voortgezet onderwijs 141. Het ging vooral om artikel 39. Daarin werd bepaald dat 

de rector, de directeur en de leraren van een openbare school zich ervan onthielden 

"iets te leren, te doen of te laten, dat strijdig is met de eerbied, verschuldigd aan de 

godsdienstige begrippen van andersdenkenden" 142. Men drong er bij de Tweede 

Kamer op aan ervoor te zorgen dat iedere levensovertuiging werd gerespecteerd. 

Tevens werd bezwaar gemaakt tegen artikel 41 waarin het godsdienstonderwijs 

werd geregeld 143. Men bepleitte opnieuw vormingsonderwijs 144. Via het huma-

nistisch vormingsonderwijs kon het openbaar onderwijs een eigen taak krijgen 145. 

Van Praag wilde al in het PvdA-beginselprogram van 1959 de noodzaak van "vor-

ming" laten opnemen. Hij wilde spreken van "onderwijs, vorming, ontwikkeling en 

cultuur". Drees was het met de toevoeging van "vorming" oneens. Onderwijs en cul-

tuur omvatten reeds vorming 146. Dit nam niet weg dat de studiecommissie ver-

moedde dat er vormingsonderwijs kon worden gegeven 147. Van Praag ontdekte bij 
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toeval mogelijkheden voor dit onderwijs. "Opgemerkt dient te worden dat de wets-

tekst van de Lager Onderwijswet gemeentebesturen niet verbiedt voor h.v.o. facili-

teiten te verlenen"  148. 

 De tijd was daarvoor rijp. Naar verluidt viel in de jaren 50 de bescherming van 

het eigen milieu weg. De school moest de morele en culturele opvoeding voor een 

deel overnemen. De Mammoetwet (de wet op het voortgezet onderwijs) belastte 

vooral het lager onderwijs met deze taak 149. De CHU had in 1962 bij de behande-

ling van de Mammoetwet bezwaren tegen het amendement dat op openbare scholen 

naast godsdienstonderwijs ook humanistisch vormingsonderwijs mogelijk maakte. 

Dit amendement werd echter met een grote meerderheid aanvaard. Al stemde de 

CHU-fractie daarop tegen de gehele wet, toch werd deze in 1963 aangenomen 150. 

Van Praag boekte succes. De doelstelling van de wet op het openbaar onderwijs 

werd gewijzigd. Voortaan werd op openbare scholen iedere geloofs- of levensover-

tuiging geëerbiedigd 151. De Mammoetwet maakte bij het voortgezet onderwijs 

naast godsdienstonderwijs niet-godsdienstig onderwijs (humanistisch vormings on-

derwijs) mogelijk. Reeds in het Onderwijsrapport was een vak bepleit, gewijd aan 

godsdienstige, religieuze en humanistische levensbeschouwingen 152. Het HV zou 

dit vormingsonderwijs verzorgen. Toch was Van Praag nog ontevreden. Hij sprak 

van "een zekere discriminatie". In tegenstelling tot het godsdienstonderwijs moesten 

de ouders om vormingsonderwijs verzoeken 153. De introductie van het vak "kennis 

van het culturele en maatschappelijke leven", aangeduid als "kennis van geestelijk 

leven" kostte grote moeite 154. 

 Het vak kennis van geestelijk leven was zowel bestemd voor hogere klassen 

van het lager onderwijs als voor het voortgezet onderwijs 155. Banning wilde dat de 

aanleg tot persoonlijk leven tot zijn recht kwam 156. Het vak kennis van geestelijk le-

ven kwam aan deze wens tegemoet. Het vak stimuleerde geestelijke rijping en ont-

plooiing van leerlingen en wederzijds respect. Er kwamen "kernvragen van het 

menszijn" aan de orde 157. Van Praag achtte vanzelfsprekend dat leerlingen van het 

secundair onderwijs zich voor levensvragen interesseerden 158. Banning overleed in 

1971. Van Praag filosofeerde pas na de dood van Banning, in de jaren 70, over het 

begrip "geestelijk". Hij meende dat het begrip "geestelijk" zowel de zin als de "sa-

menhang" van het bestaan betrof. Hij vroeg zich af of het begrip verband hield met 
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zelfbewustzijn. Banning wilde mensen "geestelijk weerbaar" maken en achtte de vor-

ming van de persoonlijkheid belangrijk 159. Van Praag onderzocht de vorming van 

de persoonlijkheid. Het oriëntatievermogen kon samenhang brengen in de persoon-

lijkheid. "Kennis van geestelijk leven" kon hierbij behulpzaam zijn, zodat de eigen 

identiteit werd ontwikkeld.160. Als de samenhang ontbrak was "zelfacceptatie" een 

belangrijk hulpmiddel, dat weer kon leiden tot grotere onafhankelijkheid. Dankzij de 

eigen identiteit kon men samenhang in existentiële beslissingen en zin in het be-

staan ontwaren. De levensovertuiging was daarbij van belang 161. 

 Van Praag achtte "zelfacceptatie" belangrijk.162. Dankzij "zelfacceptatie" en 

"zelfachting" kon men zich aan anderen wijden 163. Zulke zaken moesten aan de or-

de komen omdat het "democratisch gevoel" vereiste dat de basis van geloof en over-

tuiging in de klas werden behandeld 164. Het onderwijs had als doel eigen meningen 

onder kinderen te ontwikkelen en te verdiepen 165. Banning wenste in 1946 verdie-

ping van het geestelijk leven 166. Evenals in het secundair onderwijs stond op de la-

gere school verdraagzaamheid voorop. Banning wilde niet dat de opvoeder zo 

"klein" was dat hij alleen de eigen overtuiging overdroeg 167. In "een verkennend 

onderzoek" werd geen voorkeur uitgesproken over wie het vak "kennis van geestelijk 

leven" zou geven 168. Daarentegen werd de tegenhanger van godsdienstonderwijs, 

humanistisch vormingsonderwijs, overgelaten aan een bevoegde humanistische 

vormingsleider 169. Dat leerkrachten op de openbare lagere school voor hun over-

tuiging uitkwamen werd zelfs geëist, aldus Brandt Corstius 170. De studiecommissie 

wilde via het nieuwe vak  de "ontmoetings" gedachte op de lagere school in praktijk 

brengen. De ontmoeting diende op basis van humaniteit plaats te vinden 171. Van 

Praag, die eerder afwees dat Humanitas op basis van "humaniteit" functioneerde, 

riep humaniteit deze maal uit tot fundamenteel pedagogisch ideaal, dat het raakvlak 

vormde tussen christendom en humanisme 172. De mening moet onjuist zijn. Huma-

nitaire gedachten waren in de 19e eeuw mede reden om te ijveren voor protestants-

christelijke scholen. Op de openbare school was het mensbeeld volgens gerefor-

meerden niet voldoende "ootmoedig" 173. Daarentegen was Banning voorstander 

van de term. Hij herkende in het HV georganiseerde "humaniteit" 174. De stelling dat 

humanisme en christendom "humaniteit" deelden was afkomstig van Pos 175. 
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 Steeds opnieuw werd de studiecommissie geconfronteerd met meningsver-

schillen met godsdienstigen. Ze hadden in 1973 tot gevolg dat de studiecommissie 

werd omgedoopt in "Studiecommissie doelstelling samenwerkingsschool". Deze 

naam drukte het karakter van de school beter uit en kon verwarring voorkomen, nu 

het bijzonder onderwijs zich soms als "algemeen" presenteerde. Naar verluidt heette 

het bijzonder neutraal onderwijs voortaan algemeen bijzonder onderwijs; bovendien 

maakte de nieuwe naam een minder passieve indruk 176. De naam bracht tot 

uitdrukkig dat de school een gemeenschapsgeest aanmoedigde. Opnieuw was de 

naam geen goede keus. De katholieke schoolraad claimde de naam "samenwer-

kingsschool" voor de oecumenische school 177. In de jaren 60 en 70 kwamen en-

kele honderden samenwerkingsscholen tot stand, min of meer in de geest van de 

studiecommissie. De eerste successen wekten de verwachting dat de tijd ervoor rijp 

was. Er verscheen een derde brochure, getiteld "Naar een samenwerkingsschool". 

Hierin werd de opvatting van Banning uitgewerkt dat vorming het gevolg was van 

ontmoeting 178. Volgens de brochure behoefde "ontmoeting" een nieuwe impuls 

179. Er voltrok zich een "technologisch-organisatorische omwenteling" die ook ge-

vaarlijk was. Ze vergde een "alomvattend organisatorisch kader". Het kind was niet 

langer "opgewassen tegen de situatie waarin hij geplaatst is" 180. Dit klemde temeer 

daar het kind gold als wordende persoonlijkheid, die zelf zijn weg moest vinden 181. 

De jeugd koos volgens Banning "existentieel andere wegen" 182. Het kind was geen 

passieve ontvanger van kennis. Opnieuw werd bepleit de achtergronden van leerlin-

gen tot uitdrukking te laten komen. Op deze wijze werd, naast de voorbereiding op 

een geschakeerde samenleving en het behalen van diploma's, ook ontmoeting doel 

van de school 183. 

 Nog voor deze brochure verscheen werd opnieuw gepoogd de samenstelling 

te verbreden. Een succesje was de toetreding van een vooraanstaand katholiek. Na-

dat Van Praag kardinaal Alfrink had verzocht om een kandidaat kwam C.E. 

Schelfhout in de studiecommissie 184. Schelfhout werd in 1971 staatssecretaris voor 

onderwijs en wetenschappen. Hij bepleitte een jaar later openbare scholen "die uit-

gaan van overheid en burgers samen", waarmee samenwerkingsscholen werden be-

doeld. In de plannen voor een "volksschool" van Banning was niet alleen ruimte voor 

het humanisme, maar ook voor het evangelie. Op samenwerkingsscholen werd niet 
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langer uitgegaan van bijzonder of openbaar onderwijs en dat vereiste een nieuwe 

wettelijke regeling. Banning bepleitte meer invloed van de ouders op het onderwijs. 

In de samenwerkingsschool konden kinderen, ouders, onderwijzers en docenten, sa-

menleving en overheid gezamenlijk participeren. De beheersvorm moest waarde-

volle elementen van de bijzondere en openbare school verenigen. Een commissie 

van bestuur met zeggenschap over meer dan één school genoot de voorkeur. Daar-

naast zag men twee andere mogelijkheden, namelijk een open stichting en een ge-

meenschappelijke regeling 185. Het pleidooi van Schelfhout stond in schril contrast 

tot het katholieke verzet tegen de samenwerkingsschool. De Nederlandse Katholieke 

Schoolraad (NKSR) wees haar af. De raad achtte het mogelijk "vorming op basis van 

(katholiek) levensbeschouwelijke uitgangspunten" aan te bieden aan niet-katholieke 

leerlingen 186. Dat een nieuwe rivaal niet welkom was bleek al uit de weerstand te-

gen de openbare school. Het openbaar onderwijs werd in sommige Noord-Brabantse 

gemeenten tegengewerkt 187. In het katholieke zuiden kon op de openbare school 

les worden gegeven "door leerkrachten die persoonlijk tegenstanders zijn van het 

overheidsonderwijs" 188. Van bisschoppelijke zijde werd naar aanleiding van de se-

cularisatie op "bijzondere zorgvuldigheid" aangedrongen. De "zorgvuldigheid" gold 

met name het onderwijs. Dit standpunt is niet onbelangrijk omdat de feitelijke macht 

juist bij de bisschoppen berustte 189. De bisschoppen spraken zich in 1977 uit voor 

handhaving van eigen onderwijs 190. De NKSR nam in 1966 de macht van de bis-

schoppen over. Haar sterke positie maakte "ontzuiling" onmogelijk 191. De bereid-

heid om kinderen naar een katholieke school te sturen nam af. Stokman was daar 

niet van onder de indruk: "Ondanks het streven naar deconfessionalisering (..) kan ik 

vooralsnog niet geloven dat de overgrote meerderheid van het katholieke volksdeel 

van haar eigen scholen afstand wil doen" 192. 

 Van protestanten viel evenmin steun voor de samenwerkingsschool te ver-

wachten. De CHU stelde nog in 1970 kerstening van de openbare school centraal 

193. De voorzitter van de unie "School en Evangelie", Gilhuis, achtte het onverant-

woord om kinderen met verschillende levensbeschouwingen te confronteren: "Zo’n 

confrontatie komt te vroeg en zal de leerling eerder in verwarring brengen dan dat 

het hem verstevigt in de aanvankelijk van huisuit meegekregen levensovertuiging" 

194. De Besturenraad Protestants Christelijk Onderwijs, die in 1982 de belangen van 
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ruim 2050 christelijke schoolbesturen behartigde, voelde evenmin voor de samen-

werkingsschool 195. Het CDA overwoog in 1981 om openbare scholen in bijzondere 

om te zetten 196. Toch waren enkele orthodox protestanten lid van de studiecom-

missie. Tot problemen leidde dit niet. Van Praag gaf ontspannen leiding en sprak 

waarderend over de katholieke en protestantse gedachtegang. Hij kon relativeren en 

gaf ieder de ruimte 197. Dit stond in contrast met de confessionele reactie op de sa-

menwerkingsschool. Ook op de brochure "Naar een samenwerkingsschool" werd 

zowel van katholieke als protestantse zijde fel gereageerd. Uit de reacties sprak 

bezorgdheid voor het christelijke onderwijs, waarbij men zelfs oordeelde: "deze 

brochure is een humanistisch stuk, waarin de naam Kohnstamm wordt misbruikt" 

198. Gilhuis liet weten: "in de thans veelal gepropageerde gezamenlijke school kan 

het specifieke karakter van het christelijk onderwijs niet tot uitdrukking komen". Een 

"gezamenlijke school" mocht geen overheidstaak worden 199. Wegens de weer-

stand moet in oktober 1972 een conferentie over de samenwerkingsschool zijn 

afgelast. Men kan zich echter afvragen of de studiecommissie daarvan terugschrok. 

Een lid van de commissie, Stellinga, wees erop dat men de tegenstand onderhand 

wel gewend was 200. Des te opmerkelijker is het dat Van Praag in 1973 aan de 

commissie vroeg haar werkzaamheden te staken. Hij maakte op 24 juni de balans 

op van reacties op de studie "naar een samenwerkingsschool". Er waren twee 

besprekingen met confessionele woordvoerders geweest. De uitkomst was te-

leurstellend. De rooms-katholieken veronderstelden dat de studiecommissie een 

nieuwe zuil wilde oprichten. Van Praag achtte het humanistisch vormingsonderwijs 

daarentegen de "bekroning" van het onderwijs 201. Hij vroeg of ze een zuil of een 

dak verwachtten 202. Volgens Van Praag kon humaniteit de basis vormen van de 

driehoek "God, mens en de toekomst" 203. Als "humaniteit" de oude tegenstellingen 

overvleugelde, dan werd het vormingsonderwijs het "dak" boven het verzuilde 

onderwijs. 

 Van Praag stelde de studiecommissie in 1973 de vraag: hoe gaan we verder, 

of gaan we niet verder. Er werd tot voortzetting besloten 204. Weliswaar was het ge-

vaar van kerstening van de openbare school geweken en kon van een werkelijk al-

gemene school geen sprake zijn. Toch wekt het verzoek om de studiecommissie op 

te heffen verbazing. Al liet Van Praag na aandrang het plan tot opheffing varen, toch 
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moet hij het geloof erin hebben verloren. Opvallend is dat Van Praag niet het voor-

zitterschap wilde beëindigen, maar het voortbestaan van de hele commissie ter dis-

cussie stelde. Blijkbaar bestond er geen tegenstelling tussen het streven van Van 

Praag en de studiecommissie. Het plan om de commissie op te heffen hield met de 

PvdA verband. De partij voelde niets voor de samenwerkingsschool. Het PvdA-con-

gres verwierp in 1974 een resolutie waarin de "ontmoetingsschool" werd omhelsd (in 

zulke scholen was er gedurende enkele jaren sprake van "geprogrammeerde ont-

moeting" 205. Het ongunstige klimaat liet ook de Vereniging voor Openbaar Onder-

wijs (VOO) niet onberoerd. Ineens streefde ze zulke scholen niet langer na 206. 

Door de weerstand tegen vernieuwing in het onderwijs werd het "tertium", een an-

dere benaming voor de ontmoetingsschool, niet wettelijk geregeld. Van Praag deed 

een beroep op verschillende ministers, maar er kwam geen wettelijke basis 207. 

Voorstanders van samenwerkingsscholen moesten zelf maar scholen oprichten. De 

gemeenschappelijke regeling en het "tertium" golden echter naderhand als "mis-

lukte" pogingen om samenwerkingsscholen tot stand te brengen 208. 

 Beschouwt men samenwerkingsscholen als een poging om het onderwijs te 

democratiseren, dan drong Van Praag hier meerdere malen op aan. Hij bepleitte al 

in 1957 binnen zijn partij democratisering van het onderwijs. In het oorspronkelijke 

concept van artikel 12 van het PvdA-beginselprogramma van 1959 wilde hij uitdruk-

ken dat het onderwijs volstrekt ondemocratisch was 209. Halverwege de jaren 70 

voerde hij dit argument opnieuw aan. Het beginselprogram van de PvdA hield geen 

rekening met "ernstige tekortkomingen op democratisch terrein en op het gebied van 

levensbeschouwelijke vorming" in het onderwijs 210. Van Praag signaleerde samen 

met andere auteurs een "patstelling" bij de PvdA, die enerzijds het bijzonder onder-

wijs respecteerde en anderzijds democratisering van het onderwijs voorstond 211. 

Zijn woorden vonden geen weerklank. Toen de Tweede Kamer in december 1978 de 

medezeggenschap in het onderwijs wettelijk regelde, kregen ouders bij het bijzonder 

onderwijs niet meer inspraak 212. Daarin is een manifestatie gezien van wat "de 

nieuwe schoolstrijd" werd genoemd 213. Daarbij springt in het oog dat de mammoet-

wet bijzondere scholen bevoordeelde 214. De financiële gelijkstelling van het bij-

zonder onderwijs aan het openbare onderwijs die in 1917 van kracht werd had het 

bijzonder onderwijs eveneens voordeel gebracht. Deze regeling maakte financiering 
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van bijzonder onderwijs mogelijk, waar rooms-katholieken of orthodox-protestanten 

een minderheid vormden. De confessionelen wilden hun onderwijs zo snel mogelijk 

landelijk regelen en niet plaatselijk om subsidies strijden 215. Aangezien de be-

staande regeling voor het bijzonder onderwijs zeer voordelig was, viel geen con-

cessie te verwachten. Daar kwam nog bij dat de verzuiling toenam. De verzuiling be-

trof ook beroepsopleidingen 216. Hogere beroepsopleidingen verzuilden eveneens 

217. Zo kreeg de School voor de Journalistiek te elfder ure twee confessionele 

tegenhangers 218. 

 Hier stond tegenover dat de samenwerkingsschool weinig navolging vond. 

Dat bracht lotgenoten samen. In 1977 werd de Vereniging ten behoeve van Samen-

werkingsscholen opgericht. Op de oprichtingsvergadering bepleitte Van Praag dat 

kinderen zich vrij konden oriënteren. Daar moet echter het verzet tegen de samen-

werkingsschool wortelen. Veelzeggend is dat de secretaris van de Hervormde Raad 

voor Zaken van Kerk en School, een organisatie die vanaf 1958 bij het overleg was 

betrokken, zich twintig jaar later stoorde aan de term "samenwerking". Hij schreef 

Van Praag dat er al een goede term bestond, namelijk "oekumenisch" 219. Het 

godsdienstige kamp vreesde het opgeven van het beschermde milieu van de bijzon-

dere school. Voor gereformeerden, katholieken en hervormden was dat onbe-

spreekbaar. Het gereformeerde kamp onderstreepte de relatie tussen de gods-

dienstige opvoeding in het gezin en het klimaat op school. Voor orthodox-protestan-

ten was de aantasting van de persoonlijke levenssfeer steen des aanstoots 220. Ook 

het katholieke kamp achtte het onderwijs belangrijk voor geloofsoverdracht 221. 

Volgens Van Praag verloren leerlingen op de samenwerkingsschool niet eerder hun 

geloof. "Hebben we hier niet veel meer te maken met de kleingelovigheid van het 

eigen milieu dan met de hulpeloosheid van kinderen?" vroeg hij zich af 222. 

 Van Praag beoogde een nieuwe synthese boven de oude geloofsverdeeld-

heid, zoals deze in de samenwerkingsschool gestalte kreeg. Tevens hechtte hij be-

lang aan de ontmoetingsgedachte, die ieder in zijn waarde liet. Hoe het ook zij, de 

vermenging van pedagogische en levensbeschouwelijke elementen had geresul-

teerd in een humanistische uitwerking van het onderwijs. De felheid van het verzet 

doet vermoeden dat de verzuiling juist bij de gratie van het onderwijsbestel bestond. 

Bescherming van het bijzonder onderwijs hield verband met angst voor verdwijning 
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van het beschermde milieu, waar godsdienstige vorming plaats vond. Men kan dit 

argument onzakelijk achten. Keerzijde is dat de keuzevrijheid van buitenkerkelijken 

in veel gevallen wordt beknot 223. Van Praag begreep dat het verzuilde onderwijs 

een onneembare vesting was. De secularisatie liet "kerkelijke machtsaanspraken" 

ongemoeid. De bijzondere school bleef een "vaste burcht" 224. Onzakelijkheid en 

efficiëntie gingen niet samen. In "Socialisme en democratie" achtte men het onder-

wijs "uit een oogpunt van rendement" voor verbetering vatbaar 225. Van Praag on-

derschreef deze visie. Hij achtte "scholen, die alle te weinig geoutilleerd zijn, een 

prachtig voorbeeld van gebrekkige efficiency" 226. Het verzuilde onderwijs verhin-

derde inderdaad rationele planning 227. Tot 1985 illustreerde de zogenaamde "over-

schrijdingsregeling" de onzakelijkheid. Er werden "negatieve schaaleffecten, regule-

ringsinefficiëntie en additionele uitgaven" onderscheiden. Deze waren mede het ge-

volg van de nadelige grootte van openbare scholen 228. Niet de efficiëntie, maar be-

heersing was echter doel van de verzuiling geweest. De strijd, waarin de samen-

werkingsschool kansloos werd, betrof de school als beheersingsinstrument. In die 

strijd werd de sociaal-democratische leiding niet buiten spel gezet, zoals in de over-

legeconomie wèl het geval was. Haar standpunt sloot zuiver aan op dat van de con-

fessionele zuil-elite. 

 Daarbij springt in het oog dat Van Praag een idealist was. Het idealistische 

kamp oriënteerde zich vooral op Kant. Kant veronderstelde geestelijke gelijkwaar-

digheid. Dit uitgangspunt maakte mogelijk dat Van Praag op gelijke voet met gods-

dienstige woordvoerders omging. Het was hem er evenwel om te doen de PvdA voor 

zich in te nemen. De studiecommissie straalde in dit opzicht eensgezindheid uit. Nu 

zette Van Praag zijn kaarten echter op het HV.
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Hoofdstuk XIV 
Confrontatie 

 

 

De inhoud van de leer nader bekeken 

 "Wat betweters langs de kant ook mogen beweren", het Verbond had volgens 

Van Praag "intellectuelen, middenstanders en arbeiders, ouderen en jongeren" we-

ten te verenigen 1. In gevangenissen en arbeiderskampen bestond "een levendig 

contact"; ook "het kader van de vakbeweging" was belangstellend Van Praag had 

niet het gevoel dat er een onoverbrugbare kloof gaapte tussen humanisten en "ge-

wone mensen". "Zowel in partijafdelingen als op bijeenkomsten voor arbeidersont-

wikkeling" waren arbeiders weldegelijk te boeien door humanistische opvattingen 2. 

De belangstelling kan het gevolg zijn van de pretentie dat Van Praag voor hen op-

kwam. Hij typeerde het HV als een beweging, "opkomend voor de rechten van bui-

tenkerkelijken" 3. Buitenkerkelijken telden zonder humanisten minder mee. De hu-

manistische organisatie vormde een "beslissende fase" in hun emancipatie 4. Naast 

belangenbehartiging was ook de "bewustwording" belangrijk. Het aantal humanisten 

dat "de waarheid van de Goddelijke openbaring" niet inzag nam "hand over hand 

toe" 5. 

 Het Verbond had echter volgens Van Praag onder christenen meer succes 

dan onder buitenkerkelijken 6. Iemand zonder kerkelijke gezindte was nog geen hu-

manist 7. Men was niet geneigd "het humanisme met gejuich binnen te halen". Van 

Praag stoorde zich aan de "verdammte Bedürfnisslosigkeit" 8. Het HV was er onvol-

doende in geslaagd een "perspectief" te bieden dat aansprak. Het humanisme moest 

op de "leefsituatie" aansluiten 9. Het aantrekken van intellectuelen vlotte niet. Ze ont-

leenden hun bezwaren aan "geestelijke modestromingen". Van Praag achtte de be-

denkingen van buitenkerkelijken "uitvluchten" 10. Men was huiverig voor "alles wat 

op geestelijk leven lijkt". Dit gold ook voor een groepering waarvan Van Praag be-

weerde dat ze juist warm liep voor de leer. Het kader van de vakbeweging was er 

"afkerig" van 11. De oorzaak lag op psychologisch vlak. Men was te "onverschillig", 

te "zelfgenoegzaam", te zeer "ontredderd om "in het humanisme uitkomst te zien" 

12. Als gevolg van "hardnekkige misverstanden" werden allerlei bezwaren tegen het 
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humanisme naar voren gebracht. Van Praag ontwaarde "vooral emotionele redenen 

die uit afweer voortkomen" 13. Juist onder "traditioneel buitenkerkelijken" bevonden 

zich "nihilisten" die "volslagen afwijzend en zelfs vijandig" stonden tegenover de 

"geestelijke eisen" van het Verbond 14. De "vijandigheid" vloeide voort "uit de vrees 

uit die onverschilligheid losgerukt te worden". Men was afkerig van alles wat op 

geestelijk leven leek 15. Men bleef liever aan de "veilige kant". De opstelling van het 

HV riep eveneens weerstanden op. Men verzuchtte: "laat die humanisten toch zeg-

gen waar het op staat" 16. De tegenvallende ledenaanwas van het HV lag echter 

ook aan de "sprekers". Er ontbrak een kader dat "tegelijkertijd verantwoord en een-

voudig" sprak. Men kwam "nu eenmaal niet via intellectuele inspanning tot een 

overtuiging". Een "zeer grote groep van potentiële leden" werd niet bereikt 17. Juist 

mensen zonder overtuiging hielden er "hardnekkige meningen" op na 18. Al vielen 

de resultaten van bewustwording tegen, toch wilde Van Praag volharden. Hij kon-

digde na de erkenning door de overheid een "onnoemelijk veel zwaardere strijd" aan 

dan die voor de geestelijke verzorging. Inzet werd "de geest van de buitenkerkelijke 

mens". Het ging “om de weerbaarheid van de buitenkerkelijke mens" 19. 

 Ook de eigen aanhang baarde Van Praag zorgen. Al was er "nog nooit in de 

wereld een organisatie als de onze geweest, die relatief meer mensen bijeen ge-

bracht heeft" en overtrof de invloed van het HV die van gelijksoortige organisaties, 

toch was Van Praag in 1966 ontevreden. Een grotere aanhang was een zaak "van 

leven of dood". Het geringe ledental beperkte de financiële armslag. Dat had weer 

gevolgen voor de ledenwerving 20. Bovendien waren de 16.000 leden "onvoldoende 

bewust geworden". "Het wekt dikwijls verbazing hoeveel van onze leden eigenlijk de 

mening zijn toegedaan dat men zijn levensvisie vanzelf krijgt" 21. Het lukte niet om 

de gemeenschappen voldoende bij de bewustwording te betrekken 22. Ouderen 

hadden slechts behoefte aan "beleefde gemeenschap". Van Praag ontdekte in een 

debat met een SVHG-delegatie in 1954 dat zij nooit een publicatie van het HV had 

gelezen 23. Al verlangden jongeren naderhand wel naar een levensovertuiging, ze 

bleven afkerig van "massale en formele organisaties" 24. Het ledental van het HV 

was in 1966 zo gering dat er een onevenredigheid dreigde te ontstaan tussen de 

mogelijkheden en de beschikbare mensen en middelen 25. 
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 Inmiddels kan men zich afvragen waardoor humanisten, ondanks ongeïnte-

resseerdheid in de levensbeschouwing, toch lid van het HV werden. Van Praag ver-

schafte hierover enige duidelijkheid. Hij typeerde enkele malen de richtingen binnen 

het humanisme, waarbij de invloed van Banning niet vermeld werd. Van Praag ver-

klaarde in 1967: "Het moderne humanisme is tegelijk een voortzetting en een ant-

woord op Ter Braak. De leidende figuren van dit humanisme zijn ten dele in zijn 

school gevormd (ten dele ook staan ze in de traditie van Leo Polak of Bart de Ligt)" 

26. De nadruk op Ter Braak doet vermoeden dat er humanisten waren die instem-

den met de gedachte van Ter Braak, verwoord in "Van oude en nieuwe christenen". 

Volgens de auteur had de kerkelijke elite haar greep op de massa verloren. Er was 

een nieuwe elite nodig die de tegenstelling ophief tussen de elites van de "geest" en 

die van de "macht" 27. De uitspraak herinnert aan Banning, die bij het uitbreken van 

de oorlog bepleitte dat de "fijnen van geest" leiding gaven aan een "aristocratische 

democratie" 28. Het pleidooi van Banning maakt aannemelijk dat de elite van het HV 

politieke macht nastreefde. Een ander deel van de leidende figuren was afkomstig 

uit de "Groningse School", een neo-kantiaanse stroming die onder invloed van 

Heijmans omstreeks de eeuwwisseling tot bloei kwam. Stuiveling en Van der Wal 

waren leerlingen van zijn opvolger Leo Polak. Tenslotte stond een deel in de traditie 

van Bart de Ligt. Hier werden leden van de pacifistische jeugdbeweging bedoeld. 

Zoals bekend waren zij veelal humanisten. Positieve uitlatingen van Banning van 

eind jaren 30 over het humanisme zullen hen hebben aangesproken. Het kan geen 

kwaad te herinneren aan enkele daarvan. Zelf achtte Banning het socialisme zonder 

humanisme "onbestaanbaar" 29. Hij achtte het socialisme "de concretisering van het 

humanisme" 30. Men moet het er maar op houden dat het streven een buitenkerke-

lijke elite te vormen niet tot aanhangers van Ter Braak beperkt bleef. Al had de leer  

geen betekenis, toch maakten uitlatingen van Banning het humanisme voor een deel 

van de buitenkerkelijken aantrekkelijk. 

 

 

De HWG 

 Het is mogelijik dat de humanistische ambities het verzet in de PvdA tegen 

humanistische aanspraken verklaren. Een andere mogelijkheid is dat Banning spel-

breker was. Banning maakte veel werk van het ontwikkelen van de ideologie van de 
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PvdA. Hij wilde dat zijn partij contact hield met geestelijke krachten als het humanis-

me 31. Hij erkende volmondig dat de cultuur berustte op humanisme en christen-

dom. Banning beschouwde beide als gelijkwaardig en bepleitte verdraagzaamheid 

tussen humanisten en christenen. In het PvdA-beginselprogramma van 1959 werd 

erkend dat het socialisme wortelde in verschillende "levens- en geloofsovertuigin-

gen". Eén van de samenstellers, mevrouw Verweij-Jonker, verklaarde dat haar 

"geen principiële discussie over dit onderwerp is bijgebleven" 32. Een citaat uit 

Bannings boekje "Geestelijk samenleven in Nederland" in een kader binnen een ar-

tikel van Van Praag deed zelfs eensgezindheid vermoeden 33. 

 Banning beoogde echter het godsdienstig humanisme. Het buitenkerkelijk 

humanisme wees Banning af. Hij schreef in 1943 dat het humanisme "zonder een 

sterk en klaar, eenvoudig en diep godsdienstig pathos" "de massa's" niet kon "bin-

den en vormen" 34. Banning merkte bij de oprichting van het HV op dat "de naam 

humanist" zonder evangelie "een verengde inhoud" kreeg 35. In het HV kreeg het 

humanisme gestalte in "verschraalde" vorm 36. Volgens Banning kon het HV de 

"ontkerstende massa" geen "levensinhoud en stijl" verschaffen 37. Het ongodsdien-

stig humanisme nam het individu niet ernstig genoeg. Omgekeerd verweten huma-

nisten Banning een buitenkerkelijke organisatie met godsdienstige normen te beoor-

delen 38. Banning verklaarde daarop dat buitenkerkelijke humanisten geen creatieve 

kracht vormden. "Een niet-christelijke instelling kan geen levensnormen verschaffen 

en leidt noodzakelijk tot cultuurontkenning" meende hij. "Zonder geloof aan de leven-

de God is geen beschaving mogelijk" aldus Banning 39. Banning achtte de stelling 

dat er een onafhankelijke moraal bestond "onaanvaardbaar" 40. Zedelijke waarden 

waren niet los te zien van het christendom 41. Banning stelde in 1959 opnieuw dat 

een richtsnoer voor het zedelijk handelen slechts aan Christus kon worden ontleend 

42. Weliswaar bleef de kritiek op de fundering niet tot Banning beperkt. Een andere 

"doorbraak"-dominee, J.J. Buskes, meende dat "voor de humanist de grootste 

moeilijkheid ligt in het funderen van (..) waarden" 43. Het verzet van Banning legde 

echter meer gewicht in de schaal. Het was niet alleen langdurig, maar ook onge-

woon fel. Zo had Banning er als enige moeite mee dat de radio op zondag ook bui-

tenkerkelijke bezinning uitzond. Humanisten moesten maar op een andere dag uit-

zenden 44. De algehele afwijzing moet een slag in het gezicht van Van Praag zijn 
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geweest. Opnieuw stond Van Praag, die sinds de jaren 30 bezig was Banning voor 

zijn humanisme te interesseren, in de kou. Dit gebeurde uitgerekend door de man 

die Het Fundament maar "een gek blaadje" moet hebben gevonden 45. Al bestaat 

de indruk dat hij bepaalde opvattingen deelde, toch citeerde hij pas aan het eind van 

de jaren 30 uit het tijdschrift. Banning gaf het verzet tegen het buitenkerkelijk huma-

nisme echter niet op; naderhand maakte dit plaats voor ongeloof in een op christen-

dom en humanisme gebaseerde cultuur. 

 Gezien de opstelling van PvdA-voorman Banning kreeg de Humanistische 

Werk Gemeenschap binnen de PvdA het zwaar te verduren. Van Praag zag de 

moeilijkheden al in 1945 aankomen: "Als men werkelijk een nieuwe partij met brede 

basis wil en niet een uitbreiding van zijn eigen standje, dan moeten alle belangrijke 

in aanmerking komende groepen in die nieuwe partij ook vertrouwen stellen" 46. 

Ruim een jaar later viel het Van Praag tegen dat de HWG zelfstandig werd. Hij wilde 

het bijvoeglijk naamwoord "zelfstandig" uit het conceptreglement schrappen. Van 

Praag verwachtte forse afdelingen 47. Ruitenberg liet naderhand weten dat de HWG 

een "armetierige zaak" bleef. De HWG werd opgericht om "bewuste humanisten in 

de partij vooral geen gevoel van achterstelling te geven" 48. De oprichting van afde-

lingen kostte moeite; tevens werd de HWG bij de verkiezingscampagne in 1946 ge-

passeerd 49. Bovendien werd de HWG stiefmoederlijk bedeeld bij de financiële on-

dersteuning van haar orgaan "Vernieuwing", dat later dan de rooms-katholieke en 

protestantse tegenhangers verscheen, namelijk vanaf 1950 50. 

 Banning stelde in 1959 vast dat het humanisme leed onder een zekere "bal-

last". Het bood bij "wezenlijke noden" geen soelaas 51. Hierover barstte in het PvdA-

orgaan "Paraat" aan het begin van de jaren 50 een discussie los. Men vroeg zich af 

of de HWG de “geestelijke nood” van buitenkerkelijke partijgenoten kon lenigen 52. 

Een bevestiging van de vraag impliceerde dat de HWG in geestelijk opzicht de 

plaats kon innemen van de oude SDAP. De acceptatie van het humanisme als ge-

lijkwaardige overtuiging werd inzet van de strijd 53. Volgens een rapport uit 1949 be-

stonden de moeilijkheden eruit dat 1) onkerkelijkheid in de partij als "minder gekleed" 

werd beschouwd; 2) het religieuze element daar werd overgewaardeerd en dat 3) 

"bewuste" humanisten maar weinig belang in het humanisme stelden. De "door-

braak" diende slechts om christenen voor de partij in te nemen 54. Om de door-
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braak meer accent te geven verscheen in 1947 de HWG-brochure "De Humanist en 

het moderne socialisme" van Brandt Corstius. Daarin werd de hoop uitgesproken dat 

"overeenkomstige geschriften ten dienste van katholieke en protestants-christelijke 

lezers" spoedig volgden 55. Ze zijn echter nooit verschenen. Die publicaties waren 

niet nodig; de andere werkgemeenschappen werden binnen de PvdA zonder meer 

geaccepteerd. 

 Weliswaar werd in 1953 in de PvdA "humanistische groei" gesignaleerd 56. 

Veel leden uit de top van de PvdA moesten echter niets van het humanisme heb-

ben. Tweede Kamerlid F.J. Goedhart had soms de indruk "dat men in de HWG het 

ideaal van stichtelijkheid zonder Lieve Heer nastreeft" 57. Ook de redacteur van 

"Vernieuwing", W. Hijmans, voelde zich onder humanisten niet  thuis 58. Naar het 

schijnt liet de hele "rode zuil" het humanisme links liggen. Hoewel Van Praag de 

hoofdredacteur Voskuil in 1959 benaderde, kwam het humanisme in de rubriek 

"Geestelijk Leven" van het “Vrije Volk” niet aan bod 59. Een groot deel van het kader 

achtte activiteiten van de HWG nadelig voor de partij 60. In de HWG klonk in 1954 

de verzuchting: "Men ziet ons als scheurmakers" 61. Het lidmaatschap van Van 

Praag van de commissie tot herziening van het beginselprogramma van 1959 was 

evenmin een blijk van erkenning. Van Praag, vanaf juli 1954 gedeputeerde in de Sta-

ten van Zuid-Holland, nam daarin zitting als "vertegenwoordiger van de lagere pu-

bliekrechtelijke lichamen" 62. De stroeve verhouding veroorzaakte in de HWG zelf-

censuur. Van Praag stoorde zich aan een berichtje waarin de "intellectualistische in-

slag" van het HV werd gemeld. Hij drong er bij de secretaris van de HWG, H. van 

Woudenberg, op aan "zulke hinderlijke stukjes" niet meer in het HWG-orgaan te 

plaatsen. Van Woudenberg verklaarde daaraan mee te zullen werken, maar kon niet 

nalaten mee te delen dat hij de visie deelde. Van Praag meende: "Het ligt toch niet 

op de weg van de ene Humanistische organisatie om de andere te critiseren" 63. De 

secretaris vroeg zich vertwijfeld af: "In hoeverre mogen afwijkende meningen in ons 

blad tot uiting komen?" 64. Van Praag wees op de "buitengewone kwetsbaarheid 

van onze positie" 65. De wrevel was mede het gevolg van organisatorische factoren. 

Van Praag verzocht Van Woudenberg om adressen van leden van de HWG. Hij wil-

de hen voor het HV-orgaan "Mens en Wereld" interesseren. De HWG stelde zich 

welwillend op. Wegens de volstrekt a-politieke opstelling van het HV mocht de HWG 
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zelf echter onder HV-leden geen leden werven. Dat was onbespreekbaar. "Ik heb er 

goede nota van genomen en hoop het te onthouden" schreef de secretaris 66. Waar-

schijnlijk is de vrede later weer getekend, want Van Woudenberg liet naderhand we-

ten dat hij van Van Praag "vele malen steun kreeg, die voor mij van waarde was" 67. 

 Intern mochten de problemen soms overkomelijk zijn, maar dat gold niet voor 

het gehele sociaal-democratische verzet. Men meende dat de werkgemeenschap-

pen propagandistische waarde hadden voor godsdienstige sympathisanten van de 

partij. Bij buitenkerkelijken vroeg men zich af of een "levensbeschouwelijke kwestie" 

ooit buitenkerkelijken belette om lid van de partij te worden. Men achtte de HWG "ten 

dode opgeschreven" 68. De humanist Stellinga verschafte duidelijkheid: "Zoals de 

Protestant en de Katholiek hun kerkgenootschap hebben, zo is er voor de humanis-

tische socialist het Humanistisch Verbond" 69. De redacteur van "Paraat", A. Mozer, 

meende dat Stellinga aan het HV de plaats van een kerk toekende: "Dat kan natuur-

lijk nimmer juist zijn" 70. Mozer vreesde een "gevaarlijke vlucht in een Humanistisch 

Verbond, bij wijze van tegenhanger tot de protestantse of katholieke kerk" 71. Het 

HV mocht niet op één lijn worden gesteld met een "bona fide kerk"  72. Dat het HV 

open stond voor alle buitenkerkelijken stuitte op verzet. Er werd zelfs de mogelijk-

heid geopperd om een "socialistische werkgemeenschap" binnen het HV te begin-

nen 73. Omgekeerd was er ongenoegen onder voorstanders van de HWG omdat 

een "grotere belangstelling" van de "leidende partijgenoten" werd gemist 74. Men 

mocht bij de sociaal-democratische zuil-elite voor erkenning van het humanisme aan 

het verkeerde adres zijn. Dit nam niet weg dat de erkenning door de staat een feit 

was. Misschien was de godsdienstige zuil-elite wèl van de leer gecharmeerd. 

 

 

Het nihilisme ten einde 

 Onder christenen kon men soms de opvatting beluisteren dat alleen bekering 

nihilisme onder buitenkerkelijken kon uitbannen. Van Praag legde een ander accent. 

Het humanisme was een reactie op nihilisme en op pretenties van de kerk 75. Naast 

vrijzinnig protestantisme, communisme en fascisme zag hij geen ruimte voor een an-

ders geformuleerde buitenkerkelijke levensovertuiging. Daar lag volgens Van Praag 

het probleem: wilde het humanisme een tegenwicht tegen nihilisme vormen, dan 
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mocht het niet met deze stromingen worden vereenzelvigd. Ofschoon het ledental 

van het HV misschien uitdrukte in hoeverre buitenkerkelijken het nihilisme de rug 

toekeerden werd er geen balans opgemaakt. Dat is merkwaardig, aangezien Van 

Praag bestrijding van nihilisme belangrijker achtte dan ledenwerving. Op het congres 

van 1952 presenteerde F.C.F. Kools uitkomsten van statistisch onderzoek. Er werd 

slechts een omgekeerde evenredigheid gesignaleerd tussen de groei van het aantal 

buitenkerkelijken en de toename van het ledental van het HV 76. Men verdiepte zich 

in 1962 opnieuw in ledentallen. De groei beantwoordde niet aan Van Praags ver-

wachtingen. In de eerste tien jaar van het bestaan steeg het ledental tot boven de 

10.000. Daarna nam de groei af 77. Volgens Stuiveling was hoogstens één procent 

van de buitenkerkelijken lid van het HV. Hij verklaarde in december 1962: "Voor ons 

als georganiseerde humanisten is de 18,4% of liever: de bijna twee miljoen buiten-

kerkelijken het werkterrein bij uitstek. Wij hebben nooit de pretentie gehad dat wij 

met een betrekkelijk kleine organisatie als het Humanistisch Verbond de haast hon-

derd maal zo grote buitenkerkelijke volksgroep zouden vertegenwoordigen" 78. Het 

kostte Van Praag moeite om de uitspraak te weerleggen, maar in mei 1963 was zijn 

berekening gereed. Van de twee miljoen buitenkerkelijken was 1,2 miljoen volwas-

sen. Daarvan liep slechts vijf procent warm voor een organisatie als het HV. Daar 

het Verbond ongeveer 12.000 leden telde vroeg Van Praag zich af waar de andere 

48.000 buitenkerkelijken bleven 79. Er werd geen verband gelegd met de bestrijding 

van nihilisme. Aangezien Van Praag de leden van het HV onvoldoende “bewust” 

achtte bleef onduidelijk of het lidmaatschap soelaas bood. 

 De werkelijke reden was echter dat de belangstelling voor het nihilisme ver-

dween. Van Praag bestreed het nihilisme op andere manieren. Hij wilde de "kleur-

loosheid" al in 1956 via subsidiëring bestrijden. Als de overheid daarvoor terug-

schrok dan had dat rampzalige gevolgen. Hij waarschuwde voor "ondermijning van 

de geestelijke spankracht" wanneer subsidiëring van culturele uitingen achterwege 

bleef. Er konden "onvervangbare waarden" verloren gaan. Cultuur, zoals Van Praag 

deze voorstond, was geen luxe, maar "voorwaarde voor de geestelijke volksgezond-

heid" 80. Van Praag noemde deze politiek "besturen door subsidiëren" 81. Hij be-

heerde als gedeputeerde naast personeelszaken, sport- en jeugdzaken, de porte-

feuille culturele zaken 82. Hij gaf aanzetten tot concrete cultuurpolitiek. Tevens werk-

te hij mee aan een wettelijke regeling van het maatschappelijk werk 83. De “Cultu-
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rele Raad van Zuid-Holland“ kwam in juli 1956 tot stand. De in april 1968 opgerichte 

“Stichting Gewestelijk Orkest voor Zuid-Holland” was eveneens het werk van Van 

Praag. Vanaf 1969 werd af en toe de Culturele Prijs van Zuid-Holland uitgereikt. De 

prijs werd ingesteld door Van Praag 84. Het opwekken tot cultuur was tot Banning te 

herleiden. Banning wilde het "cultuurleven" stimuleren 85. In "Socialisme en demo-

cratie" werd in 1956 met instemming geconstateerd dat provinciale overheden 

steeds meer cultuurpolitiek bedreven 86. Al kwamen beide voor aan het eind van de 

jaren 50, toch stond de nadruk op cultuurpolitiek geheel los van de bestrijding van 

nihilisme, waar Banning evenzeer op aandrong. 

 Het tij verliep toen Banning, die aan bestrijding van nihilisme wél belang 

hechtte, zijn functies in de PvdA neerlegde. Er kwam een nieuwe godsdienstige zuil-

elite op die, anders dan haar voorganger, brak met paniek over zedenverval 87. In 

deze tijd ging een deel van de middenklasse er economisch op vooruit. Toen de so-

ciaal-democraten in 1939 voor het eerst in de regering kwamen was de integratie 

van buitenkerkelijken in de natie nog allerminst bereikt. In sociaal-economisch op-

zicht liet hun emancipatie tenminste nog 20 jaar op zich wachten. Bij een deel van 

de middenklasse heerste aan het eind van de jaren 50 enige welvaart. De "verzor-

gingsstaat" droeg daartoe bij 88. Verschillende ondernemingen gingen tussen 1955 

en 1960 over tot "denivellering" van de beloning en in 1960 nam de overheid dit 

voorbeeld over 89. De welvaartsstijging zal ertoe hebben bijgedragen dat bestrijding 

van het nihilisme aan het eind van de jaren 50 werd gestaakt. 

 Men krijgt de indruk dat de strijd tegen nihilisme een schijnvertoning was. Dat 

gold niet voor de bestrijding van godsdienstige machtsaanspraken. Daarmee moet 

de oprichting van bepaalde humanistische stichtingen, zoals bijvoorbeeld de Stich-

ting Socrates, verband houden. De Stichting gaf het tijdschrift "Rekenschap" uit. 

Voordien werkte het HV kortstondig samen met het humanistische tijdschrift "De 

Nieuwe Stem" 90. Het politieke en maatschappelijke humanisme van "De Nieuwe 

Stem" was onder meer verenigbaar met "De Derde Weg", een pacifistische bewe-

ging. Van Praag moest daar echter niets van hebben 91. Banning was allerminst ge-

charmeerd van De Derde Weg 92. De weerzin ging bij Banning zover dat hij het hu-

manisme van "De Stem" onbesproken liet 93. Het feit dat Banning De Derde Weg af-

wees verklaart echter niet de oprichting van de Stichting Socrates in 1950. De 
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stichting beoogde pas naderhand een eigen tijdschrift. Van Praag was weinig mede-

deelzaam over de Stichting Socrates. Hij stelde dat ze diende om met buitenkerke-

lijke intellectuelen in contact te komen 94. Volgens Stuiveling werd via de stichting 

voorkomen dat het congres van het HV discussieerde over eventuele benoemingen 

van aan te stellen hoogleraren 95. Hier springt in het oog dat Banning furore maakte 

in de wetenschap; het eerste doel was humanistische wetenschapsbeoefening. 

Daartoe behoorde ook de instelling van bijzondere leerstoelen. Van Praag verklaar-

de dat de aanleiding voor de benoeming van de eerste hoogleraar "de zoveelste 

aanstelling van een gereformeerde docent" was. "Het HV is daar toen ingesprongen, 

met succes" 96. De eerste was bedoeld voor Pos, maar door zijn vertrek uit het 

hoofdbestuur werd Van der Wal benoemd. Hij kreeg een bijzondere leerstoel voor 

ethiek en bijzondere wijsbegeerte aan de Technische Hogeschool te Delft. Hij hield 

in september 1952 zijn inaugurele rede. De aanstelling betekende veel voor Van der 

Wal. Van Praag voelde eveneens voor zo'n bijzonder hoogleraarschap. Van Praag 

had echter ook nu reeds gezag. Als voorzitter van het Verbond toonde hij zich een 

charismatisch leider die tegenstellingen overbrugde. Zijn gehoor moet, wanneer hij 

het aan het slot van een congres met grote woorden moed insprak, aan zijn lippen 

hebben gehangen. Een confrontatie met godsdienstige woordvoerders vereiste al 

evenmin een wetenschappelijke status. 

 

 

Het "gesprek" 

 Om begrip te wekken voor de eigen levensbeschouwing had Van Praag zich 

vanaf het prille begin met hen gemeten. Hij stond binnen het Nederlands Gesprek 

Centrum in contact met katholieke en protestantse professoren. In openbare debat-

ten, maar ook in de pers verdedigde hij het humanisme tegen aanvallen van gods-

dienstige zijde. Zo raakte Van Praag in debat met de gereformeerde Kampense pro-

fessor G. Brillenburg Wurth. De professor achtte zedelijkheid niet autonoom. Hij 

bracht naar voren dat "het prijsgeven van het geloof (..) een ondermijning van het ze-

delijk normbesef onvermijdelijk met zich meebrengt" 97. Volgens veel godsdienstige 

woordvoerders hing het "goede", de moraal, af van gehoorzaamheid aan God. Van 

Praag stelde in zijn verweer dat de christelijke ethiek “juist naar de mate waarin zij 

christelijk genoemd moet worden niet zedelijk is”. "Wie zijn houding tegenover zijn 
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medemensen laat bepalen door zijn liefde tot God, doet misschien wel wat de hu-

manist in dezelfde omstandigheden ook zou moeten doen, maar handelt niet zede-

lijk" 98. Het offeren van Isaäk door Abraham werd vaak tot voorbeeld gesteld 99. 

Van Praag keurde dit af. Abraham verloochende zijn menselijkheid 100. Volstrekte 

gehoorzaamheid aan God was vanuit humanistisch oogpunt ontoelaatbaar 101. 

Christenen maakten naastenliefde en opofferingsgezindheid ondergeschikt aan "ge-

loofsgehoorzaamheid" 102. Van Praag leidde het zedelijke af uit gehoorzaamheid 

aan eigen waardebesef. 

 Brillenburg Wurth erkende dat het christendom de medemens niet omwille 

van God mocht verloochenen 103. Hij meende dat het offer dat God van Abraham 

vroeg "in geen enkel opzicht het gebod van (..) het ontzien van het leven terzijde" 

stelde 104. Deze godsdienstige moraal baarde Van Praag zorgen. Hij verwees naar 

excessen als de Inquisitie en betwijfelde of het godsdienstige kamp de moraal blij-

vend handhaafde. De "verloochening van eigen zedelijk oordeel" was de "typische 

verleiding" voor alle godsdiensten 105. Al mat ook Banning zich met Brillenburg 

Wurth, toch wilde Banning dat humanisten zich verheugden over een "godsdienstig 

reveil" 106. Daarvan kon geen sprake zijn. Van Praag meende dat er sinds Kant 

werd verondersteld dat zedelijkheid, die voordien van Goddelijke oorsprong werd 

geacht, autonoom was. Deze opvatting was inzet van "vaak nogal een felle strijd" 

tussen christenen en humanisten. Volgens christenen kon de zedelijkheid niet auto-

noom zijn. Brillenburg Wurth was van mening dat godsloochening automatisch op 

onzedelijkheid uitliep. Van Praag meende daarentegen dat het zedelijk besef zede-

lijke oordelen afdwong 107. Brillenburg Wurth achtte daarentegen "rechte humani-

teit" zonder "echt christendom" onmogelijk 108. 

 Dit standpunt sloot een compromis uit met Van Praag die al in zijn zwarte 

boekjes bewijzen verzamelde dat God niet bestond. Banning was een andere meting 

toegedaan. Volgens Banning gaf Kant geen antwoord op de vraag of God bestond; 

men ontbeerde "zintuiglijk ervaringsmateriaal" 109. Nu rekende Van Praag zich tot 

de "onzekeren", de twijfelaars over het bestaan van God. Deze "agnostici" geloofden 

niet in een "persoonlijke God", maar konden niet beweren "dat hij niet bestaat" 110. 

Dit  verklaart tevens de humanistische twijfel over het bestaan van God. In de begin-

selverklaring van het HV werd evenmin uitgegaan van een "persoonlijke godheid" 
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111. Er was geen zekerheid te verkrijgen over de vraag of God het heelal bestuurde 

112. Bij humanisten was sprake van "niet-kunnen". Het "niet-uit-gaan-van-bijzonde-

re-openbaring" was een "existentieel uitgangspunt". Er was de humanist "niets op 

bijzondere wijze geopenbaard" 113. Humanisten hadden met God geen ervaring 

114. Van Praag verklaarde dat het humanisme over het bestaan van God geen uit-

spraak deed en dat het daar zijn "moderne" karakter aan dankte 115. Van Praag liet 

de term "modern" wel vaker vallen. De betekenis bleef vaag tot Banning liet weten 

dat "modern" in het geestesleven een breuk met de traditie inhield 116. Al tien jaar 

eerder onderstreepte Van Praag het ongodsdienstige karakter van humanisten. Hij 

wees erop dat humanisten en christenen op overeenkomstige wijze problemen het 

hoofd wilden bieden 117. Meningsverschillen tussen christenen en humanisten had-

den niets met verstandelijk redeneren te maken, maar met hun innerlijke overtuiging. 

De worsteling daarmee vereiste wederzijds respect 118. Dit nam de verschillen niet 

weg. De humanistische visie op de aard van de mens verschilde van de godsdien-

stige. Volgens Van Praag was men "van nature geneigd tot alle kwaad om met de 

Calvinisten te spreken, zij het dan ook niet geheel en al onbekwaam tot enig goed" 

119. Van Praag doelde hiermee op de "reformatie", die de mens als uitsluitend zon-

dig opvatte en zijn natuur als volkomen bedorven zag 120. Het godsdienstige kamp 

benadrukte de onvolmaaktheid van de mens in vergelijking met de volkomenheid 

van God. Al achtte het humanisme volkomenheid eveneens belangrijk, toch stelde 

men daar stelde een eigen antwoord tegenover 121. Het ging om menselijkheid, "ge-

richt op volledigheid" 122. 

 Van Praag wekte niet de indruk het individu te vergoddelijken. Misschien on-

derhield hij, doordat hij het bestaan van God in het midden liet, in het Nederlands 

Gesprek Centrum goede contacten. Doorslaggevend was dat Banning de dialoog 

aanmoedigde. Banning wilde dat humanisten en christenen met aandacht en begrip 

naar elkaar luisterden 123. Van Praag leerde enkele "nobele mensen" in het Ge-

sprek Centrum kennen met wie hij zich door "wederzijdse sympathie" verbonden 

voelde 124. Als één term het klimaat in het college van hoogleraren kon typeren, dan 

was het wel verdraagzaamheid. De stuwende kracht achter het Nederlands Gesprek 

Centrum, professor Kohnstamm, verafschuwde "elke menselijk-zedelijke veroorde-

ling van degenen, die de overtuiging van het bestaan van de Persoonlijke God niet 
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aanvaarden" 125. Men kan hier tegenin brengen dat de discussie met Brillenburg 

Wurth wees op diepgaande meningsverschillen. Toch is de indruk dat, hoewel de 

"verzuiling" omstreeks 1960 haar hoogtepunt bereikte, binnen het Nederlands Ge-

sprek Centrum enige "dooi" heerste. De katholieke minister Cals citeerde met in-

stemming Van Praag, toen deze stelde: "het Nederlands Gesprek Centrum heeft mij 

niet dichter bij het christendom gebracht, maar wel dichter bij christenen". "Uw werk, 

zo zeide minister Cals voorts, wordt door de regering op hoge prijs gesteld" 126. 

Blijkbaar viel het overleg, dat ook op sociaal-economisch terrein plaats vond, bij de 

regering in goede aarde. 

 Dat Van Praag toenadering zocht was een humanistisch uitgangspunt. De hu-

manist geloofde in de "wezensgelijkheid van mensen". Een gedachtewisseling moest 

een "gesprek" zijn 127. Van Praag legde ook een ander accent. Hij wekte de indruk 

zelf behoefte te hebben aan contact, ontmoeting en uitwisseling. Een nadeel van 

verzuiling was de verdeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid. Van Praag brak 

een lans voor een gesprek dat in gezamenlijke verantwoordelijkheid kon resulteren 

128. Voorwaarde was dat men een eenmaal verworpen overtuiging volkomen ernstig 

nam 129. Humanisten konden meer begrip opbrengen voor gelovigen dan degenen 

die helemaal niets waren 130. Hij sprak echter van discussies die "niet mals" waren. 

Er werd altijd duidelijk "gezegd waar het op stond", al bleef de "mogelijkheid tot sa-

menwerking" bestaan 131. Van Praag deed het voorkomen alsof de goede verstand-

houding binnen het Gesprek Centrum resultaat was van de verdwijning van de 

scherpe tegenstelling tussen buitenkerkelijken en christenen die voor de Tweede 

Wereldoorlog bestond. Hij had bij vooroorlogse debatten tussen kerkelijke en bui-

tenkerkelijke woordvoerders gesignaleerd dat van een dialoog geen sprake was. 

Men bracht argumenten naar voren zonder op de ander in te gaan 132. Zelf voelde 

hij er niets voor om de kerk te provoceren 133. Van Praag hield niet van "de sfeer 

van het anti-getuigenis" 134. "Anti-kerkelijkheid loopt altijd het gevaar een schouw-

spel voor de eigen tribune te worden, waarbij van werkelijke invloed geen sprake 

meer is" 135. 

  Banning waardeerde de toenadering. Deze werd ook in "Socialisme en de-

mocratie" toegejuicht. Volgens dit orgaan bestond er behoefte aan "goede leiders" 

die "met de inzet van de eigen persoon contacten met anderen" legden 136.  De op-
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roep kwam op het juiste ogenblik. Enkele jaren later werd de vraag actueel of ethiek 

autonoom kon zijn. Over haar bron werd op initiatief van de Nijmeegse Faculteits-

vereniging "Thaumasia" in november 1960 gedebatteerd tussen katholieke, protes-

tantse en humanistische woordvoerders. Nadat de paus de wens uitsprak een con-

cilie bijeen te roepen werd onder katholieken de verwachting gewekt dat er een 

nieuw en open katholicisme tot stand kwam. Dat moest de dialoog met moderne 

denkwijzen aandurven 137. Van Praag meende: "Persoonlijk heb ik -zo geloof ik- wel 

invloed gehad op de evolutie in de katholieke kerk" 138. De rooms-katholieke open-

heid lag echter niet aan Van Praag. Paus Johannes XXIII kondigde in januari 1959 

een algemeen concilie aan dat het geloofsleven moest vernieuwen 139. In Neder-

land moet de waardering voor de pauselijke ruimdenkendheid gevolg zijn geweest 

van de secularisatie die in de jaren 50 inzette. Hoewel men zich in het centrum van 

de macht bevond, bleef men beducht voor geloofsafval. De belangrijkste aanleiding 

was de omslag van een geringe groei naar een daling van het aantal gelovigen in 

1960 140. Hierdoor kon de rooms-katholieke "ontzuiling" aan de protestantse vooraf 

gaan 141. Volgens Van Praag vonden humanisten vóór 1954 vooral rooms-katholie-

ken tegenover zich, "althans officieel"; in 1969 overtroffen de contacten met hen die 

met de hervormden 142. Grotere openheid diende aan de secularisatie paal en perk 

te stellen: buiten- en randkerkelijken moesten het rooms-katholicisme serieus ne-

men. Op hun beurt stelden de rooms-katholieken zich niet slechts open voor anders-

denkenden, maar namen hen tevens serieus. Omgekeerd werd daardoor gereali-

seerd wat Van Praag niet op eigen kracht kon bereiken, namelijk erkenning van het 

humanisme door het godsdienstige kamp. 

 De bijeenkomst in 1960 van 300 mensen, waaronder kloosterlingen, twee bis-

schoppen, hoogleraren en studenten, maakte diepe indruk 143. Tenminste één 

woordvoerder, Van Praag, was goed voorbereid. Al in 1951 werden in de nota "Hu-

manisme en Christendom" de uitgangspunten voor een confrontatie met godsdien-

stige woordvoerders vastgelegd, waaraan hij een bijdrage leverde 144. Van Praag 

was ervan onder de indruk dat hij in alle openheid met godsdienstige woordvoerders 

zou debatteren. Na vier eeuwen zou de stilte tussen humanisten en christenen wor-

den verbroken: "voor het eerst sinds Giordano Bruno, als ik me niet vergis" 145. Van 

Praag haastte zich overeenkomsten op te sporen tussen humanisme en godsdienst. 
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Hij constateerde: "humanisme en christendom zijn ondanks alles verwant". Hij sig-

naleerde "natuurrecht bij katholicisme; persoonlijke bewogenheid bij protestantisme" 

146. Het rooms-katholicisme benadrukte de redelijke natuur van de mens. Het stond 

positief tegenover de natuurlijke geaardheid van de "gevallen mens". In dat opzicht 

stonden humanisten dicht bij rooms-katholieken 147. Er was echter ook een rooms-

katholieke stroming waar het kerkelijke leergezag alle autoriteit had. Deze benade-

ring stond juist buitengewoon ver van het humanisme af. Daar moet het aan te wijten 

zijn dat de humanistische leidsman in 1969 verklaarde dat katholieken en protestan-

ten onderling meer gemeen hadden dan met humanisten. Voor beiden waren open-

baring, godsgeloof en evangelie uitgangspunten. "Maar zodra je (..) met elkaar praat 

krijgen wij in bepaalde katholieke kringen meer contact dan met protestanten" 148. 

Veel vooraanstaande katholieken deelden met Van Praag de verwantschap met 

Kant. Neokantiaanse katholieken behoorden tot een nieuwe, ondogmatische stro-

ming. Kantiaanse theologen gingen zelfs tot zuivering van leerstellingen over.  

 Als deelnemer aan gesprekken van Het Nederlands Gesprek Centrum volgde 

Van Praag de ontwikkelingen in het rooms-katholicisme op de voet. Naar aanleiding 

van het tienjarig bestaan van het Centrum verscheen in 1960 een brochure. Daarin 

schreef Van Praag dat het Centrum zijn bestaan dankte aan de behoefte kennis te 

nemen van denkbeelden van andersdenkenden. Hij typeerde de gesprekken als 

"een met zijn hele wezen ingaan op de gedachtewereld en de persoon van de an-

der" 149. De termen waren afkomstig van "vooruitstrevende" tendenties, die Van 

Praag in 1950 in het "politieke" katholicisme ontwaarde 150. De nieuwe theologie 

ontwikkelde "nieuwe denkbeelden over verdraagzaamheid" en over het "dwingen om 

in te gaan" 151. Rooms-katholieken raakten in 1950 binnen het Nederlands Gesprek 

Centrum in het defensief. De draagkracht van geloofswaarheden zou zijn overschat 

152. Van Praag signaleerde een tendens in de richting van humanisering 153. Hij 

bemerkte in 1952 "christen-humanisten" 154. Onder een invloedrijke rooms-katho-

lieke minderheid raakte inderdaad een nieuwe christelijk-humanistische ideologie in 

zwang. De leiding van de rooms-katholieke "zuil" liep gedeeltelijk warm voor een an-

dere moraal 155. De openheid vond voorzichtig vorm in katholieke tijdschriften als 

"Te Elfder Ure". Dit tijdschrift toonde vanaf 1954 belangstelling voor verschuivingen 

in levensbeschouwelijke frontlinies 156. Meer dan het protestantisme was het 
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rooms-katholicisme met een kritische houding verenigbaar. De priesteropleidingen 

veranderden. De neo-thomistische handboeken verdwenen in de eerste helft van de 

jaren 50. Behalve op bijbelse herbronning richtten theologen zich op de fenomeno-

logie 157. Veel rooms-katholieken streefden theologische vernieuwing na. De 

nieuwe rooms-katholieke stroming vertegenwoordigde volgens Van Praag "de katho-

lieke theologie van de toekomst" 158. Banning hoopte eveneens op vernieuwing van 

het christendom 159. 

 Van Praag wilde het katholicisme op een fenomenologisch-wetenschappelijke 

wijze benaderen. Het ging erom elkaars standpunten "van binnenuit" te begrijpen en 

te kritiseren. Hij stelde voor "de nieuwe theologie voor haar eigen consequenties te 

plaatsen" 160. Van Praag kon hiermee in november 1960 ernst maken. Hij moest het 

opnemen tegen katholieke theologen. In plaats van de felle debatten uit het verleden 

vond hier een bijna tedere, maar toch hoogstaande gedachtewisseling plaats. Van 

Praag liet drie jaar eerder weten dat humanisten "de ervaring" misten "die christenen 

ja doet zeggen op de "bijzondere openbaring" 161. Dat betekende dat de uitspraak 

dat Christus Gods zoon is voor humanisten onwaar was omdat dit niet met hun wer-

kelijkheid overeenstemde 162. Sleutel tot het geloof was de ervaring van de geopen-

baarde waarheid als bestaanswerkelijkheid. De kwalitatieve beoordeling van een ge-

loofsinhoud vond pas plaats nadat men er "ja" of "nee" op zei 163. Van Praag nam 

een soortgelijk standpunt in toen een katholieke theoloog, vermoedelijk de bekende 

Nijmeegse theoloog Schillebeeckx, hem naar zijn mening vroeg over twee figuren 

van Christus. Enerzijds was Christus hoofd van de kerk, doch anderzijds het inspire-

rende of "doordringende" oerprincipe dat geloofsgenoten verbond 164. Van Praag 

antwoordde: "Maar dat doe ik helemaal niet. Het zijn voor mij geen twee figuren" 

165. Het dogma van de twee naturen van Christus sprak een humanist helemaal niet 

aan. Een humanist kon dat niet "na beleven". Dat standpunt resulteerde niet in een 

leegte, want men kon ook leven met de gedachte dat er geen Sinterklaas bestond 

166. Hoewel Van Praag dit eerder ontkende, zagen humanisten Christus toch als 

zoon van God 167. Ook nieuwe theologische richtingen stelden Jezus als voorbeeld. 

Van Praag vroeg zich af: "Maar wie is Jezus van Nazareth. Indien hij voorbeeldig is 

in algemene zin, heeft een mede daarop gebaseerde overtuiging niets specifiek 

christelijks" 168. 
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 Dit thema kwam ook aan de orde op het hoogtepunt van het debat met 

rooms-katholieke woordvoerders, een confrontatie tussen Van Praag en 

Schillebeeckx. Voor Schillebeeckx was de centrale vraag: God of mens. Van Praag 

bracht naar voren dat de humanist daarover geen uitspraak kon doen. Er was onder 

bewust levende buitenkerkelijken "geen sprake van een niet willen geloven, evenmin 

trouwens als van wèl-willen" zo verklaarde Van Praag. De ongodsdienstige mens 

moest geloven, en wilde dat ook, "als hij direct of indirect Gods werkelijkheid ervaren 

had. Maar als deze ervaring ontbreekt, kàn hij niet geloven, en in die zin wil hij ook 

niet" 169. De argumentatie werd in het godsdienstige kamp welwillend aangehoord, 

maar stuitte in eigen gelederen op verzet. Van der Wal meende dat de voorzitter 

voeding gaf aan wat hij het "voluntaristische misverstand" noemde. Van Praag mis-

kende het "object van het willen". Precies voor zover iemand moest geloven, viel er 

niets te willen. Als men echter niet kon geloven was de toevoeging "en in die zin wil 

hij ook niet" inhoudsloos. De wil was geen kwestie van geloof, maar van het uitko-

men voor de eigen overtuiging 170. Blijkbaar zwichtte Van Praag voor de argumen-

ten. "Innerlijke noodzaak" gaf bij buitenkerkelijken de doorslag: "zij ervaren God nu 

eenmaal niet als een werkelijkheid. Daarom gaan ze uit van de mens en zijn eigen 

aard" 171. 

 Ook in het debat met Schillebeeckx werden oude twistpunten overvleugeld. 

De centrale vraag betrof de zin van het leven als God niet bestond. Opvallend was 

dat beiden nauwelijks van mening verschilden. Schillebeeckx meende zijn gods-

dienstigheid aan dezelfde bewogenheid als Van Praag te ontlenen. Misschien kwam 

dat doordat Van Praag een gemeenschappelijke "richting" veronderstelde 172. 

Banning meende dat men ondanks meningsverschillen "op één bodem" stond, na-

melijk "het waardeverband der werkelijkheid" 173. Van Praag werkte die gedachte 

uit. Menszijn werd door een fundamenteel "accord" gekenmerkt. Dit vormde de basis 

voor waardering en keuze 174. Van Praag veronderstelde dat bij ieder "hetzelfde 

fundamentele beginsel van waarderen en kiezen" werkzaam was. Dit betekende 

"een doorlichting" van de samenhangen "die er in de menselijke verhoudingen zijn te 

ontdekken" 175. Volgens Van Praag maakte men zich een voorstelling van de wer-

kelijkheid door antwoorden af te dwingen. Van Praag sprak van "vragende gericht-

heid" 176. Men waardeerde en koos niet willekeurig. “Elkaar aansprekend" had men 
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een voorstelling "van een bepaalde richting, waarin waarderen en kiezen moeten lei-

den". Het betrof een "richtingsbesef", "waardebesef", "normbesef" 177. Banning sig-

naleerde onder individuen met verschillende achtergrond een gezamenlijk "richtings-

besef" 178. De term was aan Sartre ontleend. Men stond tegenover "het zijnde" in 

vragende gerichtheid 179. Banning meende dat men zijn licht wierp op objecten om 

daar geheimen aan te ontfutselen 180. Bovendien achtte hij de rede voorwaarde 

voor onderlinge verbondenheid 181. Volgens Banning speelde het "vermogen der re-

de, het zich rekenschap geven" al bij het humanisme in de oudheid een rol 182. Van 

Praag achtte het "richtingsbesef" of het "gemeenschappelijk zintuigelijk-geestelijk uit-

gangspunt" de rede. Daar sprak men elkaar op aan. De rede was de "inpassing van 

het verstand in het gehele menselijke zijn." Door de rede kon men over de werkelijk-

heid in relatie treden 183. Kern van de rede was rekenschap afleggen en daarop 

was de humanistische bereidheid tot redelijke verantwoording gebaseerd. 

 Onwaarschijnlijk is dat Schillebeekx op grond van het "richtingsbesef" dezelf-

de bewogenheid vermoedde. De rede die Van Praag daarmee aanduidde gaf eer-

der aanleiding tot meningsverschillen. Onder rooms-katholieken stond het kritisch 

oordeel op gespannen voet met aanvaarding van geestelijk gezag 184. Volgens Van 

Praag behield het christendom op grond van de "bijzondere openbaring" allerlei re-

serves tegenover de rede "omdat het veelal de rede bedorven acht door de zonde-

val of althans ondergeschikt aan de openbaring". Dat bracht met zich mee dat het in-

zicht "in de onwaarheid van de christelijke overtuiging niet langs puur redelijke weg" 

was aan te tonen 185. Van Praag wilde "strikt" vasthouden aan de stelling dat de 

"door genade verlichte rede" niet algemeen geldig was 186. Hij achtte de rede even-

min oppermachtig. Volgens Banning bood een absoluut vertrouwen in de rede geen 

houvast 187. Van Praag meende dat de rede achterliggende vragen onbeantwoord 

liet. De rede kon niet verklaren waarom de wereld was zoals hij was 188. Al bleven 

er "steeds vragen die de rede niet beantwoorden kan", toch kreeg men door de rede 

een beeld van de werkelijkheid 189. Zij was het "wezenlijke middel van verstand-

houding" 190. Buiten de rede kon men niet begrijpen of denken. Volgens Banning 

achtten humanisten de rede bij ieder aanwezig 191. Van Praag verklaarde dat men 

de rede, omschreven als de "wet" van de menselijkheid, in zich droeg. 
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 Banning achtte de rede ruimer dan het "analyserend verstand" 192. De rede 

hield volgens Van Praag tevens verbondenheid in, "waarbij het deel hebben aan 

kosmische verbanden" werd erkend 193. Misschien verwees Van Praag naar deze 

verbanden. Hoe het ook zij, Schillebeeckx meende christelijke elementen in gesecu-

lariseerde vorm te herkennen 194. Schillebeeckx veronderstelde dat de menselijke 

"contigentie" op overeenkomstige wijze werd ervaren. Met de menselijke "contin-

gentie" werd bedoeld dat men bestond, ofschoon er geen evidente reden voor was. 

Daar begon voor Van Praag het mysterie. Deze "contingentie" was verwant met de 

zienswijze van Van Praag dat de zin van het bestaan nergens uit was af te leiden. 

Als eerste ontdekte men te zijn "geplaatst in dit zijn" 195. Men was "geplaatst" in het 

bestaan, waarin men wereld, medemens en zichzelf ontdekte 196. Banning meende 

dat men in het leven was "geplaatst" 197. Banning achtte in het leven te zijn "gewor-

pen" echter een "rake" uitdrukking 198. Nu Banning meerdere uitdrukkingen goed-

keurde ging de “contingentie” bij Van Praag een eigen leven leiden. De humanist 

wist "zich op leven en dood geworpen in de mogelijkheden van het bestaan" 199. 

Men was "geworpen" in "het lekke schuitje, dat leven heet" 200. De humanist wist dat 

men in de wereld opdook, maar men wist niet vanwaar men kwam en evenmin waar 

men heen ging 201. Men dook op "uit de eindeloosheid van het zijn" in de tijd, in tijd 

en ruimte of uit de stroom van het zijn 202. De uitdrukking betekende: "er is geen re-

den voor aan te geven, het heeft geen doel; de mensen komen er zo maar. En wel 

"uit het zijn" 203. Van Praag wilde uitdrukken "dat de mens als het ware vanuit diep 

water zijn hoofd opsteekt en rondom zich medemensen ontdekt in dezelfde positie 

als hijzelf. Zijn hele natuur, biologisch, psychisch en ook geestelijk is op de mede-

mens gericht" 204. Van Praag schreef over de zegswijze "De mensen duiken teza-

men op uit het zijn": "Een ongewone uitdrukking, dat vind ik eigenlijk ook. Ik gebruik 

hem ook al lang niet meer" 205. Van Praag stelde echter in hetzelfde jaar waarin hij 

dit schreef: "De mensen duiken tezamen op in een ondoorgrondelijke wereld. Uit de 

oceaan van het zijn steken zij het hoofd op om daarna weer in de oceaan te ver-

zinken" 206. Van Praag drukte de toevalligheid van het bestaan in 1965 anders uit. 

"De mens ontspringt aan de werkelijkheid, waarvan hij zelf deel is" 207. 



Het grondsop voor de goddelozen 384 

 Een tweede raakvlak met Schillebeeckx was misschien dat Van Praag het hu-

manisme kenschetste als een “geloof”. Banning achtte het humanisme een "geloof" 

208. Van Praag omschreef geloof als een waardebesef dat het "zijn" betrof. De on-

toegankelijkheid van het "zijn" maakte van het humanisme een "geloof" 209. Van 

Praag achtte de uitspraak dat men "in verantwoordelijkheid geplaatst is" een kwestie 

van "geloof". De rede toetste, maar kon op zichzelf niets voortbrengen; het huma-

nisme onderscheidde zich van het christendom door het "niet uitgaan van" 210. Mis-

schien lag het aan zulke gedachten dat Schillebeeckx beweerde dat hij zich uit het 

Nederlands Gesprek Centrum terugtrok, omdat hij er Van Praag niet meer ontmoet-

te. Van Praag kon goed luisteren en begreep de diepste drijfveren van de ander. Hij 

voelde wat de ander bezielde 211. Toch sloot dat geen onduidelijkheden uit. 

Schillebeekx moet Van Praag eens hebben gevraagd: "de wereld stelt je toch vragen 

waarop je het antwoord zoekt". Daarop moet deze hebben geantwoord dat de wereld 

hem helemaal geen vragen stelde. De wereld stelt geen vragen, maar wij stellen 

vragen aan de wereld, aldus Van Praag 212. Een tweede anekdote wijst evenmin op 

wederzijds begrip. In de jaren 50 en 60 traden Van Praag en Schillebeeckx nogal 

eens op als "een gerenommeerd duo". Volgens Van Praag voerde Schillebeeckx bij 

zo'n gelegenheid als argument aan: "als je ziet dat de werkelijkheid eindig, tijdelijk en 

betrekkelijk is, dan vraagt dat toch om iets dat oneindig, eeuwig en absoluut is". Van 

Praag zag niet in "dat het denken in complementaire begrippen noodzakelijk zou wij-

zen op een werkelijkheid die daaraan beantwoordde" 213. Ook de visie op de rol van 

de kerk verschilde. Banning achtte kerken verbonden met de "machtsposities der 

heersende klasse" 214. Schillebeeckx meende dat de godsdiensten het individu had-

den "onteerd, geknecht en nageschopt" 215. Van Praag stelde zich echter mild op. 

Hij hechtte er geen geloof aan "dat de behoudzucht van de kerken, het staan aan de 

kant van de gevestigde orde, beslissend zou zijn voor de moderne buitenkerkelijk-

heid" 216. 

 Uit een kritische benadering van het rooms-katholicisme en deelname van hu-

manistische woordvoerders aan een debat sprak grote openheid. De discussie bete-

kende tevens de erkenning van het humanisme als volwaardige levensovertuiging. 

De overeenstemming moet het gevolg zijn van een streven naar vernieuwing in het 

katholieke kamp. Al ging zij door de komst van paus Paulus VI minder ver dan ge-
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hoopt toch leek zij, onder invloed van het Tweede Vaticaans Concilie, een hoge 

vlucht te nemen 217. Van Praag juichte deze ontwikkeling toe, al verwachtte hij niet 

dat de kerk zou verdwijnen. Hij stelde al vanaf 1950 zijn hoop op "het humanise-

ringsproces van onze cultuur". De kerk ontwikkelde zich in humanistische richting: 

"Zij zal zich blijven hervormen, wellicht eeuwen lang" 218. Volgens Banning ging de 

godsdienstige functie van de kerk verloren 219. Van Praag wilde onder godsdiensti-

ge weifelaars leden werven 220. Hij achtte secularisatie het gevolg van toenemende 

kennis en beheersing van de wereld 221. Banning aanvaardde dat het humanisme 

het christendom een "voorbijgegane grootheid" achtte 222. 

 Het "ongeloof" was voor het rooms-katholieke kamp reden zich open te stel-

len voor andersdenkenden. Direct na het Concilie, in 1965, werd het Vaticaans Se-

cretariaat voor niet-gelovigen opgericht als een uiting van de nieuwe openheid. Men 

onderzocht verschillende vormen van ongeloof en legde ook contact met de IHEU 

223. Van Praag verbaasde zich erover dat hij als hoofd van een IHEU-delegatie een 

gesprek met het Secretariaat zou voeren. "Wat de R.K. kerk hiermee beoogt, weet ik 

niet" 224. Hij informeerde bij Schillebeeckx. naar "de houding, die wij moeten veron-

derstellen dat het secretariaat tegenover ons inneemt" 225. Vertegenwoordigers van 

de IHEU en het Secretariaat ontmoetten elkaar in juli 1965 in Utrecht voor het eerst 

en in april 1966 volgde een conferentie in Amersfoort 226. Tijdens het IHEU congres 

van 1966 heette Van Praag een delegatie van het Vaticaans Secretariaat voor niet-

gelovigen welkom 227. Hij constateerde naar aanleiding van het debat met kerkelijke 

woordvoerders: "Gedachtewisselingen tussen christenen en humanisten op voet van 

gelijkheid zijn aan de orde van de dag. Katholieken gaan daarbij vooraan, moeiza-

mer volgen vele hervormden en gereformeerden" 228. De rooms-katholieke toena-

dering was echter van korte duur. Spoedig verdween de openheid. Het Secretariaat 

bepaalde in 1968 dat uitspraken in het overleg niet bindend waren en dat de leer on-

schendbaar bleef 229. Door stroefheid van het Secretariaat werd een tweede confe-

rentie uitgesteld. Van Praag overlegde in september 1968 met het Secretariaat over 

de voortzetting van de dialoog. Er werd een bijeenkomst in mei of juni 1969 in Milaan 

overwogen, maar naderhand wenste men in België bijeen te komen 230. In maart 

1969 liet het Secretariaat weten dat de bijeenkomst niet doorging 231. Uiteindelijk 
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werd de conferentie in oktober 1970 in Brussel gehouden. Ze werd bijgewoond door 

zo'n 30 afgevaardigden van het Secretariaat en humanisten. 

 Bij dialogen met katholieken werden overeenkomsten vanuit een diepgaand 

verschil besproken 232. Vertegenwoordigers van het Secretariaat voor Ongelovigen 

waren, in tegenstelling tot sommige humanisten, "overtuigd van het belang van per-

soonlijke vrijheid, individueel geweten en tolerantie" 233. Tijdens de dialoog tussen 

vertegenwoordigers van het Secretariaat en humanisten werd vastgesteld: "de ka-

tholieken klinken als humanisten; de humanisten lijken wel katholieken" 234. Van 

Praag meende dat rooms-katholieken humanistische en humanisten rooms-katho-

lieke standpunten innamen 235. Over de wenselijkheid van confessioneel onderwijs 

bleven de meningen verdeeld 236. Ook een verklaring van Van Praag over geboor-

tebeperking kon de harmonie onder oudere heren verstoren. Het rooms-katholieke 

kamp achtte dit minder noodzakelijk dan de humanisten 237. De humanisten wilden 

eensgezind Van Praags "felle aanval op het sektarisme van de paus" aan het 

Vaticaan zenden 238. 

 Daarmee werd een verklaring van Van Praag bedoeld, waarin hij betwijfelde 

of er voor de toekomstige wereldbevolking wel een redelijke levensstandaard was 

weggelegd. Banning achtte de groei van de wereldbevolking in sommige delen van 

de wereld "catastrofaal" 239. Van Praag vreesde "catastrofale gevolgen" van de hui-

dige "bevolkingsexplosie", zoals agressie en zelfmoord 240. Banning dacht bij de ge-

volgen aan "woede- en wanhoopsuitbarstingen" 241. Gezinsplanning en geboorte-

beperking hadden volgens Van Praag de hoogste prioriteit. Vrijwillige sterilisatie en 

abortus moesten bespreekbaar worden. De rooms-katholieke leiders onderschatten 

de "verschrikkelijke resultaten van de huidige ontwikkeling" 242. In een latere bijdra-

ge werden opnieuw de "ongehoorde risico's en gevaren" benadrukt die verbonden 

waren aan uitputting van grondstoffen, bevolkingsexplosie en schade aan het milieu.  

"De onrustbarende groei van de wereldbevolking" moest worden aangepakt. De keu-

ze bestond uit uitroeiing van de mensheid of geboortebeperking. Aangezien slechts 

een minderheid van de wereldbevolking rooms-katholiek was zag de humanistische 

leidsman niet in waarom men zich met periodieke onthouding tevreden stelde 243. 

De verklaring had geen resultaat 244. 
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 Dit nam niet weg dat het contact met rooms-katholieken vruchtbaar was 

geweest toen de katholieke elite het humanisme omhelsde. De toenadering maakt 

duidelijk dat de sociaal-democratische leiding heel wat minder toegevend jegens de 

humanisten was dan de rooms-katholieke tegenhanger. De rooms-katholieke open-

heid moet de erkenning van het humanisme van overheidswege verklaren. Al in sep-

tember 1948 was er een eerste blijk van erkenning. Het Verbond was aanwezig bij 

de inhuldiging van koningin Juliana in de Amsterdamse Nieuwe Kerk 245. Van Praag 

herdacht koningin Wilhelmina later als symbool van het verzet. "Ik geloof dat men 

haar betekenis in dat opzicht ook niet kan tegenspreken" aldus Van Praag 246. Ook 

deze visie was op Banning terug te voeren. Banning meende dat de koningin voor-

ging in het verzet 247. Tijdens een radiopraatje in 1962 liet Van Praag zich opnieuw 

lovend over haar uit 248. De liefde voor het koningshuis was wederzijds. In 1965 gaf 

prinses Beatrix in het kader van haar studie blijk van belangstelling voor humanis-

tisch geestelijk werk. Volgens d'Angremond informeerde de prinses "vrij uitvoerig" 

naar het werk van de humanistische geestelijke raadslieden 249. 

 Inmiddels was de erkenning van zowel humanistische geestelijke verzorging 

als de leer een feit. De bekroning van dit proces vormde de erkenning door het kabi-

net. Het kabinet-Cals verklaarde in januari 1966 dat het zich gedragen wist door 

christelijke en humanistische beginselen 250. Er is opgemerkt dat Cals, in plaats van 

humanisme en christendom in één adem te noemen, er ook over had kunnen zwij-

gen 251. De erkenning van het humanisme gaf aanleiding tot  kamervragen. De  

CHU wilde weten welk humanisme hier bedoeld was: het Erasmiaanse humanisme 

of het moderne humanisme uit het midden van de 20e eeuw 252. De erkenning be-

tekende echter allerminst dat discriminerende bepalingen jegens buitenkerkelijken 

werden afgeschaft. Tegen deze achtergrond hield Van Praag op 21 mei in een 

stampvolle aula zijn inaugurele rede als bijzonder hoogleraar in de humanistiek in 

Leiden. Weer werd een oude wens vervuld.



Het grondsop voor de goddelozen 388 

 

                                            
1J.P. van Praag, Nu begint het pas. In: Uitdaging en antwoord, 13. 
2Schrijven Van Praag aan H.W.G. d.d. 3-10-1959. In: H.W.G. archief I.I.S.G., map 6. 
3Van Praag, Nederland nog een christelijke natie?, 65. 
4Ibid., Actieve verantwoordelijkheid, 127 en 134. 
5Ibid., Modern Humanisme. In: Reflector, 123-124. 
6Ibid., Inleiding tot het verbondsbeleid, 22. 
7Ibid., Modern Humanisme. In: Reflector, 123-124. 
8Ibid., Nederland nog een christelijke natie?, 65. 
9Ibid., Inleiding tot het verbondsbeleid, 3. 
10Ibid., Actieve verantwoordelijkheid, 126-127 en Ibid., Praktische arbeid en humanistische overtui-
ging, 6. 
11Notulen hoofdbestuursverg. d.d. 28-5-1960. In: H.V. archief, map 15. 
12Van Praag, Nu begint het pas, 13. 
13Ibid., 15. 
14Notulen hoofdbestuursverg. d.d. 28-5-1960. In: H.V. archief, map 15. 
15Ibid. 
16Van Praag, Inleiding tot het verbondsbeleid, 2. 
17Ibid., 2 en 3. 
18J.P. van Praag, Het moderne humanisme. In: Het Humanistisch Verbond, 35-45. 
19Ibid., Nu begint het pas, 13. 
20Ibid., Inleiding tot het verbondsbeleid, 3. 
21Ibid., 5. 
22Ibid., 7. 
23P.B., "Socrates" en het humanisme. In: Drupelsteen, september 1966, 3-6 en Van Praag, Socrates 
en Oedipus. In: Drupelsteen, november 1966, 11 e.v. 
24J.P. van Praag, Inleiding tot het verbondsbeleid, 5-6. 
25Ibid., Nu begint het pas, 13. 
26Ibid., God en Gebod. In: Mens en Wereld, 1 april 1967, 1 en 4. 
27Ter Braak, Van oude en nieuwe christenen, 281. 
28M., Onderwijsvernieuwing. Bentveld 14-19 augustus. In: Tijd en Taak, 2-9-1939, 11. 
29W.Banning, Hoe hebben we de Duitse gebeurtenissen te verstaan?, 1. 
30J.M. v. S., Bentveldcursus Christendom, Jodendom, Germanendom, 10-11 december. In: Tijd en 
Taak, 17-12-1938, 8. 
31W.B., Socialisme en geestelijke crisis. In: Tijd en Taak, 3-12-1949, 2. 
32Schrijven mevrouw Verweij-Jonker aan auteur d.d. 26-1-1992. 
33W. Banning, Geestelijk samenleven in Nederland, 9-10 en Ibid., Modern Humanisme. In: Reflector, 
6 april 1963, 123. 
34Ibid., De dag van Morgen, 158. 
35Ibid., Het Humanistisch Verbond in Nederland, 230. 
36Ibid., Opnieuw het humanisme in de politiek. In: Socialisme en democratie, januari 1954, 53. 
37Ibid., Het Humanistisch Verbond in Nederland, 231. 
38O. Noordenbos, Het humanisme in het christelijk oordeel. In: De Nieuwe Stem 1947, 435-437. 
39Prof. Banning over de humanisten. In: Mens en Wereld, 14-7-1947 en D. Loenen, Uit de geschie-
denis van het humanisme. In: Mens en Wereld, augustus 1947. Banning beriep zich op de historicus 
Huizinga (Naschrift Banning bij: H. Ploeg Jr., Een denkfout? In: Tijd en Taak, 9-8-1947, 7). 
40W.B., Socialisme en geestelijke crisis. In: Tijd en Taak, 3-12-1949, 2. 



                H 14 Confrontatie 389 

                                                                                                                                        
41Actualiteiten. In: Mens en Wereld, maart 1952, 3. 
42P. Krug, "Goed en kwaad": openbaar gesprek in Den Haag. Ibid., 28-3-1959, 6. 
43J.J. Buskes, De crisis der democratie. In: Socialisme en democratie, januari 1954, 42. 
44W. Banning, Kenmerk der achtbaarheid. In: Vrij Nederland, 7-1-1950. 
45Versl. v. Interv. I, 145. 
46J.P. van Praag, Waarom nog geen nieuwe partij? In: Vrij Nederland, 13 okt. 1945, 6. Aangezien be-
sprekingen over de stichting van werkgemeenschappen pas in februari 1946 begonnen, moet deze 
zin worden beschouwd als een reactie op de anti-humanistische stemming in sociaal-democratische 
kring, nog voor de PvdA werd opgericht. 
47Schrijven Van Praag d.d. 15-3-'47 aan B.R.J. Beelaerts van Blokland. In: H.W.G. archief I.I.S.G., 
map 5. 
48L.H. Ruitenberg, Partij en werkgemeenschappen. In: Tijd en Taak, 30-9-1967, 3. De HWG diende 
tevens "om de anti-clericale angst tegemoet te komen (..) die nu eenmaal onder buitenkerkelijken 
leeft" (Ibid., Bezinning een luxe? In: Tijd en Taak, 20-9-1969, 4). 
49Versl. werkzaamheden dagelijks bestuur d.d. 1-12-'47. In: H.W.G. archief I.I.S.G., map 2. 
50D. Bosscher, De jaren 1946-1970. In: J. Perry, Honderd jaar sociaal-democratie in Nederland 
1894-1994, 161-162. 
51W. Banning, Machten en mensen, 137. 
52P. de Bruyn, Wat doet de Humanistische Werkgemeenschap? In: Paraat, 4-8-1950, 12. 
53Versl. v. Interv. IV, 70. 
54W.B.S.-rapport van de commissie tot onderzoek van klimaatverschillen. In H.W.G. archief I.I.S.G., 
map no. 14. 
55J.C. Brandt Corstius, De humanist en het moderne socialisme, brochure. 
56H. Versloot, Het vierde algemene congres. In: Socialisme en democratie, april 1953, 262. 
57Schrijven F.J. Goedhart d.d. 13-4-'55. In: H.W.G. archief I.I.S.G., map 5. 
58Schrijven W. Hijmans d.d. 31-1-'54. Ibid. 
59Notulen verg. H.W.G. d.d. 12-1-'61. In: H.W.G. archief I.I.S.G, map 2. 
60Meded. secretaris tijdens H.W.G.-verg. d.d. 7-5-'55. Ibid., map 1. 
61Versl. bestuursverg. H.W.G. d.d. 22-5-'54. Ibid., map 2. 
62Schrijven Van Praag d.d. 14-5-'57. Ibid., map 6. 
63Schrijven Van Praag aan H. v. Woudenberg d.d. 28-10-1957 en antwoord Van Woudenberg d.d. 3-
11-'57. Ibid. 
64Schrijven H. v. Woudenberg aan G. Stellinga d.d. 10-11-'58. In: H.W.G.-archief, map 6. 
65Interne nota over "Vernieuwing" okt. '54. Ibid., map14. 
66Schrijven H. v. Woudenberg d.d. 22-9-'57 en 19-11-'57. Ibid., map 6. 
67Schrijven H. v. Woudenberg aan "Karel" d.d. 17-5-'62. Ibid., map 7. 
68J. Doets, Ontplooiïng van de Humanistische Werkgemeenschap. In: Paraat, 21-5-1950, 7. 
69G. Stellinga, Wat kan de Humanistische Werkgemeenschap doen zonder humanisten? Ibid., 21-5-
1950, 4. 
70A. Mozer, Noot van de redactie bij: G. Stellinga, Wat kan de Humanistische Werkgemeenschap 
doen zonder humanisten? Ibid. 
71Ibid. 
72A. Mozer, Noot van de redactie. Bij: J. de Leede, De Humanistische Werkgemeenschap. In: Paraat, 
9-6-1950, 5. Volgens Van Praag ging deze kwestie de redactie niet aan (J.P. van Praag, H.V. en "Pa-
raat". In: Paraat 8-9-1950, 12). 
73Leo Turksma, Ook de humanistische werkgemeenschap heeft een taak. In: Paraat, 21-5-1950, 9. 
74 P. de Bruyn, Wat doet de humanistische Werkgemeenschap? In: Paraat, 4-8-1950, 12. 
75Mededeling Van Praag aan de Raad van Advies d.d. 20-1-1961 (In: H.V. archief, map 17) en J.P. 
van Praag, Modern Humanisme. Een poging tot plaatsbepaling. In: De Nieuwe Stem, 1950, 7-15. 
76W. Coenders, Jaarverslag over 1952. In: Mens en Wereld, februari 1953, 4. 



Het grondsop voor de goddelozen 390 

                                                                                                                                        
77Flokstra en Wieling, Veertig jaar, 224. 
78Gecit. in: J.v.P., Het hardnekkige sprookje. In: Mens en Wereld, 16-2-1963, 6. 
79H.V. Landdag 1963. In: In en Om, 13-7-1963, 2. 
80J.P. van Praag, Culturele Subsidiepolitiek van de lagere publiek rechtelijke lichamen. In: de Ge-
meente, nov. ’56, 24-25. 
81Ibid., Ruimtelijke ordening en maatschappelijk welzijn. In: Maatschappelijk welzijn, januari 1970, 
13. 
82Versl. v. interv. IV, 1 en 3. 
83J.P. van Praag, Lezing over de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid bij de subsidiëring van het 
maatschappelijk werk. In: Verslag van de studieconferentie van de nationale raad voor maatschap-
pelijk werk. Oosterbeek, 1959. 
84De Gemeente. Maandblad van de PvdA, aug. 1956, 140; de Provinciale Almanak voor Zuid-
Holland, 1969, 63 en mededelingen van Provinciale Griffie van Zuid-Holland en de Culturele Raad 
Zuid-Holland. 
85W. Banning, De dag van Morgen, 92. 
86J.J. Voogd, Signaal op rood. In: Socialisme en democratie, februari 1956, 88. 
87Tillekens, Nuchterheid, 28. 
88Van der Laarse, Bevoogding en Bevinding, 344. 
89P.J. van Wijngaarden, Inkomensverdelingsbeleid in de verzorgingsstaat, 48-49. 
90Derkx, Pos, 397-399. 
91A. Romein-Verschoor, Drielandenpunt, 271-272. 
92Zunneberg, Banning, 169. 
93J.G. Bomhoff, Nederland tussen de natiën, bespreking. In: Tijd en Taak, 29-3-1947, 8. 
94Notulen Raad van Advies d.d. 27-10-1961. In: H.V. archief, map 17. 
95Notulen hoofdbestuursverg. d.d. 10-6-1950. Ibid., map 5. 
96J.P. van Praag, Levensovertuiging belangrijk bij het beoefenen wetenschap. In: Humanist, 31-7-
1979, 4. 
97G. Brillenburg Wurth, Natuurlijke en christelijke zedelijkheid. In: Wending, 1951, 158. 
98J.P. van Praag, Als twee hetzelfde doen. In: Horizon, 1951, 212. 
99Genesis, Hoofdstuk 22. 
100Hiermee werd gedoeld op het tijdens Pinksteren 1954 van bisschoppelijke zijde uitgegeven "Man-
dement". 
101Van Praag, Humanisme. In: Ontmoeting, 54. 
102Ibid., In alle ernst, 42. 
103G. Brillenburg Wurth, Aantekeningen. In: Horizon, 1951, 214. 
104Opmerking Brillenburg Wurth in: J.P. van Praag, Geloof en zedelijkheid. In: Filosofie en Geloof, 
37. 
105J.P. van Praag, Problemen der zedelijke waardering. In: Rekenschap, maart 1959, 29; Versl. v. 
Interv. I, 15.36. 
106Banning, De dag van Morgen, 128. 
107Van Praag, Als twee hetzelfde doen, 212. 
108Opmerking Brillenburg Wurth. In: Geloof en zedelijkheid, 41. 
109Banning, Geestelijk samenleven, 106. 
110J.P. van Praag, Opnieuw God in Nederland. In: Rekenschap, december 1979, 177. 
111Ibid., Eenheid en verscheidenheid in het moderne humanisme, 2 en Ibid., Autonoom Humanisme. 
112Ibid., Wat ben ik eigenlijk?, 7. 
113Ibid. 
114J.P. van Praag, Humanisme. In: Grote Winkler Prins Encyclopedie, 386. 
115Ibid. 



                H 14 Confrontatie 391 

                                                                                                                                        
116W.B., Moderniteit als mythe. In: tijd en Taak, 16-12-1961, 4-5. 
117Van Praag, Als twee hetzelfde doen, 211. 
118Ibid., Wat ben ik eigenlijk?, 2 en 7. 
119Ibid., Humanistisch mensbeeld. In: modern niet-godsdienstig humanisme, 47. 
120Dit standpunt werd bijvoorbeeld verwoord in een NGC-brochure, waar reformatorische christenen 
de mens zagen als zondig, geneigd tot alle kwaad en onbekwaam tot enig goeds (Bavinck, Brandt 
Corstius, Idealen van opvoeding, 7). 
121Van Praag, Humanisme. In: Ontmoeting, 55. 
122Ibid., Het Humanisme. In: Scientia, 85. 
123W.B., Een "bewering op een koopje?" In: Tijd en Taak, 1-3-1952. 
124J.P. van Praag, Enkele stemmen over het Nederlands Gesprek Centrum. In: Wat wil het N.G.C.? 
NGC-brochure. 
125Ongedat. schrijven Kohnstamm aan de leden der commissie Chr. en Filosofisch Geloof P.98/1. In: 
H.V. archief, map 1525. Onder katholieke intellectuelen raakten aan het begin van de jaren 50 begrip-
pen als "verdraagzaamheid" en "samenwerking" in zwang (Winkeler en Simons, Het Verraad der 
Clercken, 225). 
126Tien jaar Nederlands gesprekcentrum. Gesprek over het gesprek. N.R.C., 5 okt. 1959 en Kritisch 
Allerlei. In: Mens en Wereld, 24-10-1959, 2. 
127J.P. van Praag, Humanisme en christendom. In: Mens en Wereld, juni 51, 3. 
128Ibid., Het Gesprek. In: Ibid., A.A. van Ruler, Het Gesprek, NGC- brochure, 2-6. 
129Ibid., 4. 
130Van Praag, Wat ben ik eigenlijk?, 7. 
131Constandse, In gesprek met. In: Mens en Wereld, 12-5-1969, 4-5. 
132Versl. v. Interv. I, 15.36. 
133Van Praag, Inleiding tot het verbondsbeleid, 6. 
134Ibid., Opnieuw God in Nederland, 177. 
135Ibid., Humanistische Verkenningen. In: Mens en Wereld, 21-6-1950, 2 en ibid., Humanistische 
Verkenningen. In: Mens en Wereld, juli/aug. 1950, 2. 
136Ph.J. Idenburg, Enkele beginselen van jeugdvorming. In: Socialisme en democratie, 36. 
137Woltjer, Recent Verleden, 296. 
138Constandse, In gesprek met. In: Mens en Wereld, 12-5-’69. 
139De Jong, Kerkgeschiedenis, 411. 
140Doorn en Bommeljé, Maar, men moet, 24. 
141Bax, Modernization, 171. 
142Constandse, In gesprek met. In: Mens en Wereld, 12-5-’69. 
143Versl. v. Interv. I, 151. 
144Humanisme en Christendom. In: Mens en Wereld, juni 1951, 3. 
145Bijdrage J.P. van Praag in: Stellingen: Grondslagen Discussie, 10. Bijlage 1 bij notulen 28-10-
1950. In: H.V. archief, map 5. 
146Van Praag, Humanisme. In: Ontmoeting, 56. 
147Dit standpunt was verwoord in de brochure "Idealen van Opvoeding" (Bavinck, Brandt Corstius, 
Idealen van opvoeding, 6 en 7). Van Praag had hier aan meegewerkt. 
148Constandse, In gesprek met. In; Mens en Wereld, 12-5-’69. 
149Van Praag, Humanisme. In: Ontmoeting, 49. 
150Ibid., Grondslagen voor de discussie tussen humanisme en christendom (in het bijzonder het ka-
tholicisme), 4. Bijlage 5, d.d. 30-9-1950. In: H.V. archief, map 5. 
151Ibid., Grondslagen discussie christendom. 
152Bijdrage J.P. van Praag in: Stellingen: Grondslagen discussie, 6. 
153Notulen commissie Humanisme en Catholicisme d.d. 4-12-1950. In: H.V. archief, map 1526. 



Het grondsop voor de goddelozen 392 

                                                                                                                                        
154Van Praag, Wat ben ik eigenlijk?, 2. 
155Tillekens, Nuchterheid, 21-22 en 27-28. 
156Harmsen, Perry en Van Gelder, Mensenwerk, 182. 
157Winkeler en Simons, Het Verraad der Clercken, 60 en 157. 
158I Van Praag, Grondslagen discussie christendom (3e Versie) d.d. 16-12-1950, 1 en 4. In: H.V. 
archief, map 5. 
159W.B., Visites der leiders. In: Tijd en Taak, 12-9-1959. 
160Van Praag, Grondslagen voor de discussie humanisme en christendom. 
161Ibid., In alle ernst, 40. 
162Ibid., 41. 
163Ibid. 
164Winkeler en Simons, Het Verraad der Clercken, 209. 
165Versl. v. Interv. I, 152. 
166J.P. van Praag, Een mens van grote betekenis. In: De Heraut, febr./maart 1968, 73-75. 
167Ibid., Humanisme in deze tijd. Voordracht Landbouwhogeschool Wageningen d.d. 2-10-1969. 
168Ibid., Beperking en betekenis van de moderne theologie, 166-167. 
169Ibid., Humanistisch mensbeeld. In: modern niet-godsdienstig, 40-41. 
170L. van der Wal, Afscheid van de argumentatie? In: Rekenschap, juni 1962, 89. 
171Van Praag, Modern Humanisme. In: Reflector, 123. 
172Versl. v. Interv. III, 3-4. 
173Banning, De dag van Morgen, 42. 
174Van Praag, Humanistisch mensbeeld. In: Modern niet-godsdienstig, 47-48. 
175Ibid., 48. 
176J.P. van Praag, Wat is Humanistiek?, 11. 
177Ibid., Humanistisch mensbeeld. In: Modern niet-godsdienstig, 48-49. 
178WB., Stelsel of teken. In: Tijd en Taak, 30-3-1957. 
179Jean Paul Sartre, Being and nothingness, 4. 
180Banning, De dag van Morgen, 41. 
181Ibid., Geestelijk samenleven, 119. 
182Ibid., 93. 
183Van Praag, Wat is humanistiek?, 16 en Ibid., Humanistische antropologie, 89. 
184Harmsen, Perry en Van Gelder, Mensenwerk, 109. 
185Bijdrage J.P. van Praag in: Stellingen: Grondslagen discussie, 10. 
186J.P. van Praag, "Houding tegenover Katholicisme" bijlage bij notulen hoofdbestuursverg. d.d. 16-
12-1950. In: H.V. archief, map 5. 
187Banning, De dag van Morgen, 32. 
188Van Praag, Inleiding. In: Rede en religie. 
189Ibid., Eenheid en verscheidenheid in het moderne humanisme, 2. 
190Ibid., 3. 
191Banning, Machten en mensen, 155. 
192Ibid., 31. 
193J.P. van Praag, Humanisme sinds de oudheid. In: ENSIE. 
194Versl. v. Interv. III, 6 en 9. 
195Van Praag, De plaats van het humanisme in de Nederlandse volksgemeenschap, 23. 
196Ibid., Humanisme en opvoeding, 5. 
197 Banning sprak ook van "hineingeworfen sein" (Banning, De dag van Morgen, 33 en 132). 
198W.B., Broeders blijft de mens trouw. In: Tijd en Taak, 7-1-1956. 



                H 14 Confrontatie 393 

                                                                                                                                        
199Van Praag, Modern humanisme een Renaissance?, 54. 
200 Ibid., De plaats van het humanisme in de Nederlandse volksgemeenschap, 23. 
201Ibid., Humanisme. In: Ontmoeting, 49. 
202Ibid., Wat ben ik eigenlijk?, 10; Ibid., Inleiding. In: Rede en religie; Ibid., Het avontuur van de 
menswording, 29 en Ibid., Het moderne humanisme. In: Het Humanistisch Verbond, 42. 
203Ibid., Een dier zonder weerga, 59. 
204Ibid., Humanistisch mensbeeld, 42. 
205Ibid., Een dier zonder weerga, 59. 
206Ibid., Humanistische geestelijke verzorging. Wat is het?, 6. 
207Ibid., Wat is humanistiek?, 16 en Ibid., Humanistische antropologie, 89. 
208W.B., Vraag en antwoord. Over "verschuivingen". In: Tijd en Taak, 6-9-1952, 8. 
209Van Praag, Grondslagen discussie Christendom (3e Versie). 
210Bijdrage J.P. van Praag in Stellingen: Grondslagen discussie, 10. 
211Versl. v. Interv. III, 11 en 19. 
212Van Praag, Humanisme in deze tijd. 
213Ibid., Levensovertuiging, filosofie en wetenschap, 152. 
214Banning, Om mens en menselijkheid, 180. 
215Versl. v. Interv. III, 15. 
216Van Praag, Humanistisch mensbeeld. In: modern niet-godsdienstig, 41. 
217Zo verdween de Latijnse mis en kreeg de kerk een wereldlijker taak.Een in 1965 onder redactie 
van één van de wegbereiders van de fenomenologische richting op de Utrechtse universiteit, De 
Lange, verschenen rapport ontlokte onder humanisten de verzuchting dat het goedwillende christen-
dom tegenwoordig zoveel schuld bekende dat een zinvolle discussie onmogelijk dreigde te worden. In 
rooms-katholieke kring was in de jaren 60 sprake van een “hausse” in publicaties en referenties, 
waaruit een streven naar samenwerking en zelfs eenwording bleek (B., Geloof en ongeloof. In: Mens 
en Wereld, 2-10-1965, 1 en Winkeler en Simons, Het Verraad der Clercken, 171 en 174). 
218Van Praag, Grondslagen discussie christendom (3e Versie),1 en 4.  
219Banning, Om mens en menselijkheid, 107. 
220Notulen hoofdbestuursverg. d.d. 28-5-1960. In: H.V. archief, map 15 en Van Praag, Inleiding tot 
het verbondsbeleid, 3, 6-7. 
221J.P. van Praag, Mensen zonder God. Syllabus Studium Generale Delft, 1970. 
222W.B., Een "bewering op een koopje?" In: Tijd en Taak, 1-3-1952. 
223N.R.C. d.d. 14-4-1969. Men wilde het Secretariaat zo breed mogelijk opzetten. Zowel de presi-
dent, kardinaal König, als de secretaris zouden als zeer open persoonlijkheden bekend staan (schrij-
ven T.M. Schoof aan J.P. van Praag d.d. 21-6-1965 in: H.V. archief, map 1063). 
224Interview met Van Praag in "Het Binnenhof" (gecit. in schrijven B.J. Max aan J.A.J. Jonge d.d. 
september (?) 1965. In: H.V. archief, map 1063). 
225Schrijven J.P. van Praag aan Schillebeeckx d.d. 18-5-1965. In: H.V. archief, map 1063. 
226L.J. Kleijn, De humanist geeft de zichtbare wereld creatief gestalte. In: Mens en Wereld, 13-8-
1966, 3. 
227J.P. van Praag, Opening Adress. In: Proceedings of the 4th I.H.E.U. congress, 10. 
228Ibid., Humanisme: uitdaging en antwoord. In: Mens en Wereld, 19 febr. 1966, 3 en 8 en Ibid., Uit-
daging en antwoord, 12. 
229Dialoog van katholieken met ongelovigen. In: Mens en Wereld, 26-10-1968, 1 en Woltjer, Recent 
Verleden, 340-341. 
230J.P. van Praag, "Report of Conversation" d.d. 11-9-'68 en 15-9-'68 en schrijven Van Doorn d.d. 
18-12-1968 aan "dear friend". In: H.V. archief, map 1063. 
231Schrijven W. van Dooren aan Don Vincenzo Miano S.D.B. d.d. 15-4-1969, ibid. 
232W. van Dooren, Humanistische contacten met marxisten en katholieken. In: Mens en Wereld, 17-
10-1970, 4. 



Het grondsop voor de goddelozen 394 

                                                                                                                                        
233J.P. van Praag, Vrijheid en tolerantie. In: Rekenschap, maart 1971, 30. 
234Roy P. Fairfield, A return to fundamentals. In: A catholic humanist dialogue, 105. 
235Howard B. Radest, The concept of dialogue. Ibid., 113. 
236W. van Dooren, Dialoog tussen katholieken en humanisten. In: Mens en Wereld, 14-11-1970, 4-5. 
237Fairfield, A return. In: A catholic humanist dialogue, 105-106. 
238Radest, The concept of dialogue. Ibid., 112. 
239W.B., De laatste werkelijkheid. In: Tijd en Taak, 19-5-1962. 
240J.P. van Praag, Birth control. In: A catholic humanist dialogue, 103-104. 
241W.B., Cultuurleugens. In: Tijd en Taak, 13-10-1962. 
242J.P. van Praag, Birth control. In: A catholic humanist dialogue, 103-104. 
243Ibid., Zusammenarbeit in der Familienplanung in einer beunruhigenden Situation. In: 
Internationale Dialog Zeitschrift, 1972, 221-224. 
244In 1974 startte het Vaticaan een campagne tegen het Wereldbevolkingsjaar van de V.N. 
245Verslag hoofdbestuursverg. d.d. 11-9-'48. In: Mens en Wereld 25-9-1948. 
246Schrijven Van Praag aan mevrouw Dijkstra-Waterman d.d. 18-12-'62 in: H.V. archief, map 1347. 
247W. Banning, Bij de troonsbestijging. In: Socialisme en democratie, september 1948, 361. 
248J.P. van Praag, De dagelijkse dingen. In: het woord van de week, 6-5-1962. 
249Notulen C.C.G.V. d.d. 11-6-1965. In: H.V. archief, map 1272. 
250Het Vrije Volk d.d. 10-1-1966. 
251Harmsen, Perry en Van Gelder, Mensenwerk, 187. 
252Van Spanning, De CHU II, 286. 



Hoofdstuk XV 
De Grondslag van het humanisme 
 
 
 "Een krachttoer, de baron van Münchhausen waardig" 1. Zo schetste de kers-

verse hoogleraar Van Praag in zijn plechtige toespraak de humanistische aanvaar-

ding van het bestaan. Van Praag werd in december 1964 als bijzonder hoogleraar 

benoemd. Blijkens de leeropdracht zou hij colleges geven in de humanistiek en de 

antropologie van het humanisme. Het versterkt de indruk dat Van Praag weinig tijd 

had voor zijn gezin. Mevrouw van Praag hield van haar vaderlijke, begripvolle en 

meelevende echtgenoot. Ze hield het gezin overeind en aanvaardde zijn afwezig-

heid. Voor haar man was het hoogleraarschap een oude wens, haar wens was een 

gezin met vier kinderen geweest. Ze troostte zich met de gedachte dat er wel meer 

beroepen waren waarbij mannen veel van huis waren. Van Praag deed zijn best om 

tijd voor zijn gezin over te houden. Hij hield zondagavonden vrij voor spelletjes met 

zijn kinderen. Om bij hen te zijn zette hij zijn bureau in de huiskamer. Naar verluidt 

zei hij als een van de kinderen aandacht vroeg: "luister, ik heb nu geen tijd, maar ik 

wil dat vanavond doen of morgen". Het ontlokte zijn zoon Wouter de verzuchting dat 

hij van zijn vader alleen de kruin zag 2. 

 Andere zaken eisten de aandacht op. De leer moest hoognodig worden ver-

beterd. Volgens de geestelijk verzorger Schonk was het humanisme nog steeds 

zaak van een kleine elite. In dat opzicht lag het achter bij het christendom. Het moest 

beter aansluiten bij wat onder buitenkerkelijken leefde. Zogenaamde "humanologen" 

moesten heersende opvattingen aan de rede toetsen en het academisch karakter 

van de leer waarborgen 3. Van Praag voelde veel voor het voorstel van Schonk, 

maar Bannings mening dat het humanisme geen grondslag had was doorslagge-

vend. Pos deelde deze visie. Pos achtte een "existentieel werkzame fundering" 

noodzakelijk 4. Ook Van Praag wenste "een grondslag" 5. Van Praag wilde de princi-

pes van het humanisme op fenomenologische wijze vaststellen. De humanistische 

fenomenologie richtte zich op "waarheid in de meest oorspronkelijke zin" 6. Bij be-

zinning op de humanistische ervaring zou van het "objectiviteitsbeginsel" worden uit-

gegaan 7. Het humanistisch mensbeeld was in 1956 nog maar in grote lijnen uitge-
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werkt. Op verschillende terreinen waren "contouren getrokken", maar samenhang 

ontbrak 8. 

 De fundering vereiste een eigen benadering. Wat Van Praag voor ogen stond 

werd in 1963 "humanistiek" gedoopt. De studiecommissie over de samenwerkings-

school besprak wat daaronder kon worden verstaan. De humanistische pedagoog 

Van Gelder beschouwde humanistiek als de leer van het humanisme en daarop ge-

baseerde antropologische en filosofische inzichten. Van Praag stelde als omschrij-

ving voor: "systematische wijsgerige doordenking van humanistische opvattingen, in-

zichten en houdingen" 9. Van Gelder wilde het humanisme zelf wetenschappelijk be-

naderen. Van Praag wilde met name humanistische visies als uitgangspunt nemen. 

Het ging erom elementen bloot te leggen die de kern waren van alle humanisme. Via 

de humanistiek moesten vanzelfsprekendheden tot grondtrekken wor-den herleid 10. 

Humanistiek was de doordenking van de humanistische overtuiging en als zodanig 

een wijsgerige bezigheid. Het ging om de "fenomenologische doordenking" 11. Van 

Praag koos ondubbelzinnig voor de fenomenologie. Hij sprak van "identificerend be-

leven" 12. Uitkomsten van de fenomenologische benadering verschilden niet wezen-

lijk van andere. Humanistische fenomenologie berustte op "onmiddellijke evidentie" 

13. Dit sloot echter geen "tegenstrijdige beslissingen" uit 14. 

 De eerste tegenstrijdigheid sprong al meteen in het oog. Banning zette uiteen 

dat een buitenkerkelijke moraal niet uit wetenschappelijke inzichten kon worden af-

geleid 15. Van Praag nam deze visie over. Het humanisme kon niet met de weten-

schap worden vereenzelvigd. Het stelde "de bestaanservaring" voorop 16. De leer 

werd "gelicht" uit het "vlak van filosofieën, theorieën, beschouwingen en systemen" 

17. De ontwikkeling van een eigen denkwereld mocht volgens Van Praag echter 

geen isolement veroorzaken. Hij wilde open staan voor "theorieën en onderzoeken 

buiten onze eigen kring" 18. Het humanisme maakte gebruik van de nieuwste ken-

nis- en denkvormen 19. Men moest zich baseren op een beeld van mens en wereld 

"zoals dat door de wetenschappen ter beschikking wordt gesteld" 20. "Humanis-

tische bewustwording" benutte wetenschappelijke resultaten 21. De wetenschappe-

lijke doordenking van het humanisme en de fenomenologische benadering ervan 
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hingen samen 22. Het humanisme, eerder voorgesteld als een geloof, had "een em-

pirisch uitgangspunt" 23. 

 Nu Van Praag pretendeerde dat het humanisme wetenschappelijk kon wor-

den onderbouwd moest de neo-kantiaanse fenomenologie uitkomst bieden. Ook hier 

ging hij bij Pos te rade. Pos achtte zijn wijsbegeerte grondslagenonderzoek 24. Aan-

gezien Van Praag de methode aanwendde voor verdieping van het humanisme, mag 

worden aangenomen dat de humanistiek diende voor zowel de fundering van het hu-

manisme als voor het verwerven van een wetenschappelijke status. Van Praag acht-

te humanistisch denken niet hetzelfde als helder denken 25. Alsof hij deze opvatting 

voor eens en altijd geldigheid wilde verlenen werd zijn fundering zonder enige twijfel 

het moeilijkst toegankelijke deel van zijn oeuvre. 

 
 
De humanistische fundering 

 Een slecht voorteken was dat de inaugurele rede niet bij ieder in goede aarde 

viel. Van der Wal herkende de "wat ongeduldige, bijna improviserende stijl van een 

meeslepend redenaar, die zich niet de tijd gunt zijn gedachte zo scherp mogelijk te 

formuleren, maar dat ook niet hoeft te doen, omdat hij ook zo met zijn woorden-van-

ongeveer zijn hoorders zelfs dan nog tot een instemmend knikken weet te brengen, 

als zij ten gevolge van enige verrassende gedachtesprongen hem toch eigenlijk niet 

helemaal meer kunnen volgen" 26. Daaraan moet direct worden toegevoegd dat Van 

der Wal de rede "bijzonder de moeite waard" achtte. Men kon het "zorgvuldig opge-

bouwde betoog" de "hoogste lof" toekennen" 27. Van Praag gaf daarin de ontstaans-

geschiedenis van het humanisme weer. Er werd een beroep op menselijke vermo-

gens gedaan. 

 Bovendien aanvaardde het humanisme het individu gaandeweg als enig uit-

gangspunt 28. Elders noemde hij het individu "maat en waarde" 29. Dacht men na 

over het individu, dan was de relatie tussen "beschouwing en beleving" belangwek-

kend. Banning sprak van "contemplatie". "Contemplatie" was de "tegenspeler" van 

"existentie" 30. Van Praag kaartte de kwestie al in 1952 aan, toen hij zich afvroeg 

hoe de rede zich tot religie verhield. De tegenstellingen waarop hij stuitte hingen on-

der meer samen met de waarnemingsmethode. Beschouwing en beleving waren de 
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met "observatie" en "identificatie" verbonden bewustzijnsvormen. Van Praag achtte 

deze begrippen "complementair" 31. Bij contemplatie nam "de geest" volgens 

Banning afstand van de werkelijkheid 32. Van Praag werkte deze gedachte uit. Hij 

signaleerde tussen "beschouwing en beleving" een kennistheoretische kloof 33. Vol-

gens Van Praag mondde het onderzoek van beschouwen en beleven uit in een visie 

op het individu als voortdurende spontaniteit binnen een bepaalde orde; iedere spon-

taniteit gold achteraf als bepaaldheid. Van Praag wilde de bepaaldheid echter over-

stijgen. Volgens Pos kon het "waardebesef van de menselijke geest" vallen onder de 

term "transcendentie". Het "transcenderen" was een "eigenschap van de waarde" in 

het bewustzijn 34. Van Praag nam transcendentie tot uitgangspunt voor een volledi-

ge wijze van ervaren, de “beleving”. Bij beleving was het redelijke denken nog maar 

in een gedempte, functionele zin werkzaam. Bezien vanuit de observatie werd de 

beleving een beschouwelijke fenomenologie, maar nu "in de nabijheid van" de be-

leving en als zodanig toetsbaar 35. Het onderscheid tussen beschouwen en beleven 

was vergelijkbaar met dat tussen observatie van de werkelijkheid en de religieuze 

beleving. De visie strookte met die van Pos. Pos meende dat de "benoeming van 

een object" nooit de waarneming kon vervangen. De "helderheid en precisie" bleven 

voorbehouden aan de oorspronkelijke waarneming 36. Volgens Van Praag leverde 

de beleving geen kennis op. De beschouwing was daarentegen rationeel van aard: 

men observeerde de werkelijkheid en nam er relaties waar 37. 

 Doel was evenwel de fundering van het humanisme. Pos stelde de "waarde-

fundering" voor als transcendent en individueel 38. Van Praag streefde "beschouwen 

en beleven" op een hoger plan na om kennis over het individu te verwerven. Het be-

trof "invoelend verstaan": het zich rekenschap geven van alle bepaaldheden die in 

de beschouwelijke observatie aan de dag traden, terwijl tegelijkertijd de spontaniteit 

van de beleving temidden van die bepaaldheden duidelijk werd gemaakt 39. Overi-

gens had Van Praag weinig oog voor "bepaaldheden". In dit "invoelend verstaan", 

dat hij zag als een eigen terrein van bezinning, kreeg de vrijheid de nadruk. Ook in 

dit opzicht sloot van Praag zich aan bij Banning. Belangrijk is dat Banning het ont-

lopen van verantwoordelijkheden niet gelijk stelde aan "ontkerstening" 40. Volgens 

Pos gold voor buitenkerkelijken de eis van de "verantwoording tegenover de feite-
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lijkheid" 41. Belangwekkend is het voorbehoud dat Van Praag bij buitenkerkelijken 

maakte: "de juiste fundering kan destructieve theorieën weerleggen" 42. 

 Banning, die eerder een gezamenlijk “richtingsbesef” signaleerde, bood ook 

hier aanknopingspunten: de geest spoorde "waarheid" op 43. De "vragende gericht-

heid" van Van Praag sloot hierop aan. Volgens Van Praag was een besef van 

waarden het gevolg: "Daarin betekent de ander iets, wat uitgedrukt wordt in gezin, 

groep en partij" 44. Van Praag meende dat het "zijn" door de "vragende gerichtheid" 

antwoorden gaf. Alvorens "enige bijzondere vraag" te stellen benaderde men de we-

reld in een vragende houding, "een houding waaruit eerst de vragen kunnen opko-

men" 45. Het resultaat bestond eruit dat de wereld als duur en ruimtelijkheid werd er-

varen; "het gebeuren" kreeg samenhang, zodat men in staat was verschijnselen te 

analyseren en verifieerbare uitspraken te doen 46. Banning achtte het inzicht dat 

men antwoorden kon geven een humanistische "kerngedachte" 47. Van Praag acht-

te de geschetste gang van zaken onvermijdelijk. "Het zijn zelf van de dingen" was 

"ontoegankelijk" 48. Dit bracht met zich mee dat de wereld viel te herleiden tot een 

totaliteit van het zijn dat, los van de beschouwing, slechts kenbaar was als grensbe-

grip, als het besef dat het zijn zich aan ons voordeed, maar zelf niet uitputtend kon 

worden begrepen 49. 

 Dat sloot nog geen kennis van de werkelijkheid uit. Volgens Van Praag be-

diende men zich van projectie. Men projecteerde zijn werkelijkheid op het zijn. De er-

varingswerkelijkheid diende daarbij als model 50. De opvatting was tot Banning her-

leidbaar. Deze meende dat men zijn licht wierp op objecten om ze aan de eigen 

"geestesmacht" te onderwerpen 51. Op deze wijze ontfutselde men volgens Banning 

geheimen aan de werkelijkheid. Deze activiteit veronderstelde een "innerlijkheid van 

het zelfbewustzijn, dat omgekeerd door de werkzaamheid van de geest verder wordt 

ontwikkeld" 52. Ook Pos achtte kennisverwerving ingewikkeld. Hij sprak van een 

"dubbele werkzaamheid" van "initiatiefnemend vragen en ontvankelijk luisteren naar 

het antwoord, zó dat de ondernemende en de ontvangende bezigheid volkomen el-

kanders gelijke zijn" 53. Van Praag verbond deze visie met zijn opvatting over het in-

dividu. Hij verklaarde eerder dat men zowel "bestaan" als "bewustzijn" was 54. Men 

bleef een geestelijk-lichamelijke eenheid. Als "twee-eenheid van lichaam en be-
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wustzijn" kwam men niet los van zijn geest 55. De "dubbele werkzaamheid" bete-

kende volgens Van Praag dat men zich de wereld slechts eigen kon maken overeen-

komstig de eigen geestelijke structuur en lichamelijke organisatie 56. Ook Huxley 

sprak van een "lichamelijke organisatie" 57. Banning citeerde Huxley met instem-

ming 58. Men was volgens Van Praag "aangelegd op de werkelijkheid". Men boog 

terug "náár de werkelijkheid". De werkelijkheid kwam in het individu "als het ware uit 

zichzelf" en keerde "tot zichzelf terug" 59. Het vermogen tot "reflectie", tot "terugbui-

ging naar zichzelf" en tot het "zich kwasi buiten zichzelf" plaatsen was de basis van 

de menselijke "excentriciteit" en "uitmiddelpuntigheid" 60. 

 Van Praags visie op het individu diende niet alleen voor kennisname van de 

werkelijkheid, maar ook van normen. Hij achtte al in 1949 "een fundamenteel waar-

debesef" bepalend voor de "menselijke persoonlijkheid" 61. Dit is merkwaardig, aan-

gezien normen niet waren te funderen. Vroeg men Van Praag naar de oorsprong 

van het "waardebesef", dan moest hij antwoorden: "ik weet het niet" 62. Van Praag 

formuleerde een eigen zienswijze. Waarden konden "vanuit de diepte van de mens 

zelf" worden begrepen. Daartoe "boog" men "terug" naar de werkelijkheid. Zo kwam 

er een "fundamenteel waardebesef" tot stand. Wilde er sprake zijn van een "per-

soonlijkheid", dan veronderstelde Banning een besef van "waarden". Van Praag 

meende dat het "waardebesef" het wezen van de persoonlijkheid vormde. Dit besef 

maakte "het theoretische, zedelijke of aesthetische oordeel" mogelijk, dat resulteer-

de in normen 63. 

 De “waarden” waren te herleiden tot de werkelijkheid waar men gemeen-

schappelijk op was "aangelegd". Daarmee was de waarheid nog niet "iets" dat "er-

gens" op "ontdekking" wachtte om "kant en klaar" te worden "erkend" 64. De waar-

heid was het resultaat van een gezamenlijke interpretatie. Men schiep zich een ge-

meenschappelijke wereld. Daarin werd onderlinge verstandhouding mogelijk. Men 

leefde principieel in een gezamenlijke (intersubjectieve) wereld 65. In de gemeen-

schappelijke toeëigening van de werkelijkheid werd voortgang geboekt. Barometer 

voor deze toeëigening was de "gerichtheid". Uit het bezit van een vertrekpunt voor 

discussies bleek het "waarheidszoekende karakter van de mens" 66. Een gemeen-

schappelijk "richtingsbesef" was vertrekpunt voor iedere levens- en wereldvisie 67. 

Het "waarheidszoekende karakter" hield verband met Banning, die meende dat de 
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geest "waarheid" opspoorde. Een moeilijkheid was dat er slechts één werkelijkheid 

was, wat weinig kantiaans is. Ofschoon alles wees op twee werkelijkheden, namelijk 

één die tot antwoord was gebracht en één waarvoor dat niet gold, werd dit met 

kracht ontkend. Opnieuw verklaarde Van Praag: "Neen, die twee zijn één" 68. "Maar 

ze zijn één op een wijze, dat we het "zijn" slechts als wereld kunnen kennen" meen-

de hij 69. Men kon de werkelijkheid in beginsel "volledig kennen als som van afzon-

derlijkheden" 70. Tegen het verweer is in te brengen dat het karakter van de werke-

lijkheid niet met de aard van de waarneming mag worden verward. Ook hier gaf de 

opvatting van Banning de doorslag en niet de fenomenologische aanpak van Van 

Praag. Daarmee is niet gezegd dat de "doordenking" zonder resultaat bleef. Er kwa-

men "postulaten", uitgangspunten voor onderzoek, tot stand die zowel de verkende 

werkelijkheid als humanistische geloofselementen zouden samenvatten. 

 

 
De "Tien geboden" 

 Tijdens een bijeenkomst van pedagogen in 1965 vroeg Van Praag zich af wat 

het humanisme aan gemeenschappelijks had. Door "fenomenologische reductie" 

kon men daarachter komen. Tevens zette hij uiteen dat de postulaten "kernelemen-

ten" waren, "die ik in alle vormen van humanisme meen te herkennen" 71. Zijn ge-

zichtspunten maakten de onderliggende vermoedens van alle humanistische over-

tuigingen uit 72. Van Praag deelde dit mee tijdens een IHEU congres. De opmer-

king was belangrijk omdat in de IHEU de verspreide elementen aanwezig waren 73. 

Van Praag kwam met eigen postulaten die gedeeltelijk waren te herleiden tot de 

idealen van de Franse revolutie en op algemene inzichten van buitenkerkelijken. 

Toen Van Praag de tien postulaten in 1972 voor het eerst presenteerde, achtte hij 

het humanisme gebaseerd op: 1)gelijkheid; 2)wereldlijkheid; 3)vrijheid; 4)broeder-

schap; 5)de rede; 6)ervaring; 7)het bestaan; 8)volledigheid; 9)contigentie en 10)evo-

lutie 74. Al eerder had Pos zo’n schema opgesteld, maar Van Praag week hier van-

af. Van Praag maakte in de postulaten onderscheid tussen humanistische kennis 

van mens en wereld. Bij de kennis van de mens stond redelijkheid voorop. Van 

Praag achtte al in 1953 een "postulaat van de zedewet" dat "de ander van dezelfde 

natuur is als wij" 75. Van Praag deed de uitspraak nadat Banning vaststelde dat een 
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buitenkerkelijke moraal niet uit wetenschappelijke inzichten kon worden afgeleid 76. 

Van Praag, die ongerust was over hetgeen buitenkerkelijken konden aanrichten, 

kreeg ineens een eigen werkterrein: de formulering van een buitenkerkelijke moraal. 

 In het eerste postulaat klonk de stelling van 1953 door: "mensen zijn van de-

zelfde zintuiglijke structuur en geestelijke organisatie". De "menselijke gelijkslachtig-

heid" berustte op een overeenkomstige biologische organisatie en bewustzijnstruc-

tuur. Dat kon fenomenologisch aannemelijk worden gemaakt. Men was "bij alles wat 

onderscheidt" van "dezelfde geestelijke en zedelijke structuur" 77. Onderlinge ver-

schillen werden niet ontkend, maar de fundamentele gelijkheid was beslissend. Er 

bestond een "gemeenschappelijke zintuiglijke en geestelijke grondslag" 78.De ge-

meenschappelijkheid was zodanig dat de verschillen daarbij verbleekten 79. De "ge-

meenschappelijke geestelijke structuur" betrof "denkstructuren van de mens", de wij-

ze waarop deze "geestelijk de dingen verwerkt" 80. Onder de "zintuiglijke structuur" 

werden uiteraard de zintuigen verstaan. De rede was de gemeenschappelijke zin-

tuiglijke en geestelijke gerichtheid die de basis vormde voor communicatie 81. 

Rekenschap was de vader van het humanistische oriëntatiepatroon en bepaalde de 

vormgeving van de leer. De moeder was de omgang met de natuur. Zij werd tot de 

"natuurlijkheid" van de mens gerekend. Zij was de bron van het humanisme 82. Men 

werd gekenmerkt door natuurlijkheid, verbondenheid, gelijkheid, vrijheid en redelijk-

heid. Men was met andere woorden emotioneel, sociaal, gelijkwaardig, selectief en 

bewust 83. Dat de mens gold als natuurlijk wilde zeggen dat hij voortkwam uit de 

natuur en "kultuurlijk" op die natuur was gericht. Hij kreeg van de natuur een "groei-

principe" mee dat om verwerkelijking vroeg 84. "Verbondenheid" stond hoog in aan-

zien. Verbondenheid betekende dat men op elkaar was aangewezen. Men kon niet 

anders dan samenlevingen vormen 85. Door "zelfbestemming in verbondenheid" 

was men in staat zichzelf en de omgeving te veranderen 86. Van Praag had ook oog 

voor de keerzijde. De "verbondenheid" kon ook resulteren in machtsmisbruik met de 

"onvermijdelijke konflikten die daaruit voortvloeien" 87. 

 In het tweede postulaat, "mensen hebben deel aan en zijn aangelegd op hun 

werkelijkheid", gaf Van Praag aan dat men in onderlinge betrokkenheid op het be-

staan was aangewezen. In de menselijke natuur lag het besef besloten "mens in de 

wereld te zijn, mèt anderen op wie hij betrokken is" 88. Banning meende dat wat 
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men was vooral bleek uit de contacten 89. "Aangelegd zijn op de werkelijkheid" be-

tekende volgens Van Praag dat men knooppunt was van allerlei relaties en natuur-

lijke, sociale en geestelijke determinanten, die het "mens-zijn" uitmaakten. Daaron-

der werd datgene verstaan dat het leven de moeite waard maakte 90. Ook in een 

brochure van het Nederlands Gesprek Centrum gold het individu als "knooppunt" 91. 

Men bleef volgens Van Praag "onverbrekelijk" verbonden met de werkelijkheid. Men 

was "representant van de evolutie van de werkelijkheid, aktiecentrum die de wereld 

vormt" 92. Naderhand werden deze twee postulaten omgedoopt. Voortaan betroffen 

ze gelijkheid en wereldlijkheid. Op de eerste plaats kwam de ervaring van het be-

staan en van de wereld. De postulaten drukten uit dat men zich uit de natuur had 

ontwikkeld en verantwoordelijk was voor het eigen bestaan. Men was samen in de 

wereld en ontdekte "zichzelf aan de ander; het "zelf" van de ander opent de weg 

naar het eigen "zelf". Mensen worden mens aan elkaar en door middel van elkaar" 

93. De zienswijze dat men mens werd "aan" de medemens was van Banning afkom-

stig 94. 

 De postulaten werden niet alleen omgedoopt. Er kwamen ook drie nieuwe 

postulaten bij. Blijkens deze postulaten werd men gekenmerkt door vrijheid, broeder-

schap en zelfbestemming. Het postulaat van de vrijheid drukte uit dat men het be-

staan betekenis verleende door in vrijheid te beslissen. Men moest volgens Van 

Praag het bestaan zin geven door middel van zelfbestemming. Hij veronderstelde 

dat daartoe mogelijkheden bestonden 95. De aandacht voor de vrijheid verried dat 

rekening met Banning werd gehouden, maar over "broederschap" liet Banning zich 

niet uit. De opvolger van Banning, dominee Ruitenberg, sprak wel van "broederlijk-

heid" 96. Het postulaat had echter "broederschap" als thema, één van de idealen 

van de Franse revolutie. Volgens dit postulaat was men op gemeenschap "aange-

legd". Van Praag stelde dat zelfbestemming gemeenschap impliceerde. Daaraan 

ontleende men zin en een morele basis voor oordeelvorming. Zo luchthartig was Van 

Praag niet altijd. Individualiteit hield ook "het tegen elkaar mens-zijn" in; zelfhandha-

ving ontaardde gemakkelijk in "zelfzucht en heerszucht met onbeperkte hebzucht en 

agressie". Men was slechts "in zekere welomschreven zin" vrij, gelijk en verbonden 

97. 
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 De aard van het individu was in vijf postulaten samengevat; dit gebeurde ook 

met het humanistische oordeel over de wereld. Het eerste postulaat over de wereld, 

"de wereld bestaat, ik besta en ik weet dat", drukte uit dat de ervaring uitgangspunt 

van alle humanisme behoorde te zijn. Van Praag nam afstand van de cartesiaanse 

formule: "Ik denk, dus ik besta". Hij veranderde niet alleen de volgorde, maar liet ook 

"dus" weg. Uitgangspunt was het bestaan, "zowel van de wereld als van het ik in on-

verbrekelijke samenhang, en van mijn weten daarvan" 98. Men kan tegenwerpen dat 

als de wereld met het bestaan gegeven is, deze vanzelf sprak en onvermeld kon blij-

ven. Voorts was het werkwoord "denken" hier beter op zijn plaats dan "weten", dat 

daarvan veelal resultaat is. Banning associeerde de uitdrukking "ik denk, dus ik be-

sta" echter met een denkrichting die het "vaste punt" ontbeerde 99. Het eerste postu-

laat mocht in de geest van Banning zijn, maar voor het tweede gold dit maar gedeel-

telijk. Het tweede postulaat over de wereld luidde: "de wereld is compleet en dyna-

misch". Het eerste aspect betrof de compleetheid; de wereld impliceerde geen we-

reld erbuiten of erboven. Compleetheid betekende dat de wereld onafhankelijk van 

een schepper werd gedacht 100. De wereld was volledig zonder God. Van Praag 

verstond onder het begrip "compleet": "er is geen lege plaats" 101. Het ontbreken 

van een God was geen tekortkoming: "Er is geen lege plaats, geen verlaten troon" 

102. De vraag naar het waarom van de wereld was uitzichtloos. Van Praag kon met 

deze vraag niets aanvangen 103. Men leerde de wereld wel kennen, maar niet door-

gronden. Een humanist had "de bedoeling van het heelal niet in zijn zak" 104. 

 Van Praag verklaarde dat hij de wereld behalve als compleet ook als dyna-

misch typeerde om het humanisme te onderscheiden van zowel de godsdienst als 

nihilisme 105. Dit moet echter onjuist zijn. Ook hier werden de gezichtspunten van 

Banning niet uit het oog verloren. Banning achtte de wereld "allerminst constant" 

106. Van Praag meende: "de wereld boekt, overeenkomstig de menselijke be-

staanswijze voortgang". Banning sprak van "het voortdurend verwijden der grenzen" 

van de “individualiteit” 107. Van Praag duidde een causaliteit aan. De dingen werden 

"begrepen als wordend in een wetmatig verband." Door de causaliteit kon men op 

menselijke wijze "in en met de werkelijkheid" leven 108. De werkelijkheid ontwikkel-

de zich in wetmatige samenhang en dankte daar haar dynamisch karakter aan 109. 

Dankzij dit karakter viel de werkelijkheid in een menselijke omgeving te veranderen 
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110. De wereld was "gecompliceerd, steeds veranderend en dynamisch" 111. In de 

andere postulaten over de wereld gold deze als ervaarbaar, bestaand en toevallig. 

"Oriëntatiepunten omtrent de wereld in het humanistische spreken" betroffen "be-

staan in samenhang, ervaring in beleving en beschouwing, volledigheid, dynamiek 

en toevalligheid" 112. Het postulaat dat de ervaring betrof drukte uit dat de wereld 

via identificatie en waarneming werd ervaren. Evenals de oudere begrippen, be-

schouwing en beleving, waren ook deze complementair. Het postulaat over het be-

staan drukte uit dat individidu en wereld onverbrekelijk samenhingen. Het laatste, dat 

toevalligheid betrof, gaf aan dat de wereld geen betekenis openbaarde. De wereld 

garandeerde geen menswaardig bestaan, maar was eerder een kader voor mense-

lijke ontwikkeling. Men moest zelf vragen stellen en betekenis verlenen 113. 

 
 
De postulaten onder vuur 
 Het eerste dat bij de postulaten in het oog springt is de leus "vrijheid, gelijk-

heid en broederschap" van de Franse revolutie. Men kan zich over de verkondiging 

van revolutionaire idealen verbazen. In deze revolutie verwierf de bourgeoisie politie-

ke macht. Banning meende reeds in 1918 dat men zich niet meer achter de doelein-

den van de Franse revolutie schaarde 114. Toch golden verbondenheid, gelijkheid 

en vrijheid volgens Van Praag "in het humanistische spreken" als menselijke neigin-

gen. Dat waren niet de enige neigingen. Men was tevens "zelfzuchtig, ongelijk en 

onvrij. Het was Van Praag te doen om de verwerkelijking van "verbondenheid, ge-

lijkheid en vrijheid" 115. Van Praag achtte de tijd rijp om "de betekenis ervan scher-

per te omlijnen" 116. Hij vreesde dat men vergat waarom het "allemaal eigenlijk be-

gonnen was". Hij hechtte aan het "mensbeeld" dat aan de Franse revolutie ten 

grondslag lag. Mensbeelden vormden "een wezenlijk bestanddeel van ieders kijk op 

het persoonlijk en maatschappelijk leven" 117. Zelf kwam Van Praag uit bij een "ge-

schakeerd mensbeeld". Men had "ongekende mogelijkheden ten goede en ten kwa-

de", maar bezat tevens "eigen unieke waarde en waardigheid" 118. Van Praag gaf 

ronduit toe dat met vrijheid, gelijkheid en verbondenheid de idealen van de Franse 

revolutie werden bedoeld. Ze hadden "in de toenmalige omstandigheden een be-

perkte klassegebonden betekenis", maar "reikten" inmiddels "veel verder dan de 
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klassemaatschappij van die tijd" 119. Deze leus had voor Van Praag een dubbele 

functie. Men werd erdoor voor het fascisme behoed; tevens drukte hij er zijn ver-

trouwen in het kapitalisme mee uit. Hij verklaarde in 1934 dat "zonder het kapitalis-

me geen fascisme denkbaar is" 120. Van Praag achtte het kapitalisme toen de voe-

dingsbodem van het fascisme. Hij had de zin met rood potlood onderstreept en er in 

de kantlijn "1937" bijgezet. In dat jaar werden Tweede Kamerverkiezingen gehou-

den. De NSB, die bij de Statenverkiezingen van 1935 7,9% van de stemmen behaal-

de, viel terug naar 4,2% 121. Al bestendigde het humanisme volgens Pos zowel in-

houdelijk als feitelijk de bestaande orde, toch vraagt de verbinding met het kapitalis-

me om opheldering 122. Pos vreesde dat het HV naar inhoud en functie de maat-

schappelijke orde bestendigde en meer een macht van behoud dan van vernieuwing 

werd 123. Juist de verdediging van de bestaande orde was onder humanisten ge-

bruikelijk. Banning achtte het humanisme "innig verbonden" met de heersende 

machten 124. Van de Duitse humanisten is bekend dat Hofmansthal bezorgd was 

over de positie van de heersende klasse en dat Kantorowicz een actieve rol vervulde 

bij de onderdrukking van de "Radenrepubliek" 125. Daarentegen stelde het Neder-

landse humanisme zich achter een economisch stelsel. In de 19e eeuw had het "hu-

manisme zich met het kapitalisme verbonden" 126. Het humanisme is wel getypeerd 

als de ideologie van de "leidende liberale Bourgeoisie" 127. 

 Zo’n bestendiging was ook denkbaar zonder de Franse revolutie te onder-

schrijven. Pos veridealiseerde nergens de Franse revolutie. Hij bepleitte daarente-

gen juist "een algemeen waardebesef, dat voor alle mensen geldt" 128. In dat geval 

kon men discussie verwachten. Van Praag wilde deze echter uitsluiten: "de juistheid 

van de noties kan voorshands buiten beschouwing blijven" 129. Van Praag maakte 

dit voorbehoud toen PvdA-leden er ook heel andere opvattingen op nahielden. In de 

publicatie "Tien over rood" van deze partij stond: "De Franse revolutie bracht geen 

gelijkheid, de plaats van de adel werd ingenomen door de kapitalisten". De kapitalis-

tische samenleving werd gekenmerkt door ongelijkheid 130. Aangezien Van Praag 

zich pas na verschijning van deze publicatie over de Franse revolutie uitliet moet 

worden aangenomen dat hij daar aanstoot aan nam. Dit doet weer vermoeden dat 

ook de postulaten met de publicatie samenhingen, maar Van Praag gaf zelf een an-

dere verklaring. Het was hem te doen om aspecten die "wezenlijk of karakteristiek" 
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waren voor de mens. De keuze werd niet door feiten ingegeven. De uitspraken had-

den een "postulerend karakter" 131. Hij beriep zich op "ervaring omtrent waarden die 

het menszijn zouden karakteriseren". Zo’n karakterisering berustte op een keuze 

"waarin niet geheel motiveerbare waarderingen en controleerbare ervaringen verwe-

ven zijn" 132. Dit standpunt moet zijn ingegeven door bezwaren tegen de postulaten. 

Kritiek bleef Van Praag niet bespaard. Niet alle humanisten meenden dat men in vrij-

heid kon beslissen. Er werd opgemerkt dat de lippendiensten aan vrijheid en zelf-

ontplooiing niet konden verhullen dat de samenleving een wereldwijd productie- en 

consumptieproces ten dienste stond 133. Van Praag haalde zijn gedachten langs 

geheimzinnige weg uit de grondformule, "zoals de goochelaar het konijn uit de hoed 

tovert". Volgens Van Praag was de procedure eerder omgekeerd. De gedachten wa-

ren reeds in vele vormen van humanisme aanwezig. Hj wilde onderzoeken of ze in 

"grondfenomenen"  waren samen te vatten 134. 

 Van Praag betwijfelde in zijn inaugurele rede zelf of de "fenomenen" volledig 

waren. Zijn antwoord luidde: "waarschijnlijk niet" 135. Ook de juistheid kon worden 

betwijfeld. Zo was de opvatting inzake gelijkheid betwistbaar: "Stelt men bijvoorbeeld 

dat mensen gelijk zijn, dan weet men wel dat zij evenzeer ongelijk zijn. De feiten 

geven aanwijzingen in beide richtingen" 136. Van Praag verklaarde: "Mensen zijn 

niet gelijk" 137. De humanistische leidsman erkende dat men evenmin broederlijk of 

"kameraadschappelijk" was 138. Men was "niet vrij, niet gelijk en niet solidair" 139. 

Volgens Van Praag greep het individu dat was "aangelegd" op de werkelijkheid, on-

bewust vooruit op keuzes waarop hij was "aangelegd". Men kan tegenwerpen dat hij 

in dat geval allerminst in vrijheid koos. Van Praag wilde evenwel via de postulaten de 

"eigenlijke bedoeling van de verschillende vormen van humanisme" onderzoeken 

140. Hij verklaarde dat de humanistische mensopvatting diende om de innerlijke na-

tuur van het individu vast te stellen. Doel was hem voor verlies aan waarden te be-

hoeden. Van Praag had hoge verwachtingen van wat hij als "humanistische moraal" 

kenschetste 141. Hij sprak behalve van morele waarden ook van oriëntatiepunten. 

Er werd niet verondersteld "dat de situatie rechtstreeks leidt tot moraliteit". De hu-

manistische moraal moest worden getoetst aan "natuurlijkheid, verbondenheid, ge-

lijkheid, vrijheid en redelijkheid” 142. 
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 Als normen golden "natuurlijk", "menselijk", "autonoom". Voor het humanisme 

hielden normen in dat men "pas echt mens" werd door mogelijkheden te "verwerke-

lijken". Als men de postulaten kenmerkend voor het menszijn achtte dan konden 

daaruit richtlijnen voor het handelen worden afgeleid 143. Het succes hing mede af 

van "bewustwording". "Bewustwording van eigen menselijkheid" was de spil van de 

eigen verantwoordelijkheid 144. Gezamenlijk vormden verbondenheid, gelijkheid en 

vrijheid de maatstaven waaraan het persoonlijke en maatschappelijke leven kon wor-

den getoetst 145. Van Praag verklaarde: "gelijkheid van rechten en plichten, de mo-

gelijkheid om een eigen leven te leiden, erkenning van anderen en hun rechten en 

plichten: tezamen fundeert dit de idee van een "menswaardig bestaan" 146. Van 

Praag baseerde een streven naar sociale gelijkheid op het gelijkheidspostulaat dat 

een geestelijke en fysieke overeenstemming behelsde. Hij constateerde echter dat 

men "niet gelijkelijk" aan een "waardenorm" voldeed. Normen schiepen veeleer 

"naast of op grond van de natuurlijke ongelijkheid, nog nieuwe ongelijkheid" 147. Dit 

was in strijd met de bewering dat ze juist bijdroegen tot een “menswaardig bestaan”. 

De betekenis van de postulaten werd afgezwakt omdat Banning zich niet over de 

kwestie uitliet. Toch paste het gelijkheidspostulaat precies in zijn straatje. Volgens 

Banning leed het humanisme onder de "ballast" van het verleden. Hij verwachtte nu 

alle heil van democraten die er onder meer van overtuigd waren dat maatschappe-

lijke ongelijkheid ondergeschikt was aan principiële gelijkwaardigheid 148. 

 Daar reacties van Banning uitbleven zag Van Praag zich genoodzaakt het ac-

cent te verleggen. De basis van een levensovertuiging was "noch zuiver deskriptief 

(bewerend), noch zuiver preskriptief (aansporend)". Wanneer men "natuurlijk" werd 

genoemd betekende dat niet dat men dat behoorde te zijn, maar dat de toetsing van 

uitspraken op natuurlijkheid berustte. De humanistische moraal was uitdrukking van 

een mensbeeld waarin de "essentie" van de mens bestond uit "potenties", die pas in 

de "existentie" concreet werden. Men werd uitgedaagd om de vraag te beantwoor-

den: "Wat moet ik doen?" en tevens verrijkt met "beginselen" voor de beantwoor-

ding 149. Van Praag verklaarde: "Men kan postulaten van een levensovertuiging ver-

gelijken met bijvoorbeeld meetkundige axioma's" 150. Al dienden de postulaten als 

hulpmiddel om mogelijkheden te “verwerkelijken”, toch hadden ze vooral morele be-

tekenis: "Als de mens gekenmerkt wordt door een zekere mate van vrijheid, gelijk-



          H 15 De grondslag van het humanisme 409 

heid en verbondenheid, dan leveren deze mogelijkheden ook een maatstaf voor het 

morele handelen" 151. "Postuleerde" men dat lichaam en bewustzijn onverbrekelijk 

verbonden waren, dan moest dat ook geestelijke consequenties hebben 152. Een 

handeling kreeg morele waarde naarmate zij meer recht deed aan "de vrijheid, de 

gelijkheid en de verbondenheid." Een morele maatstaf bood "richtlijnen voor maat-

schappelijke en culturele activiteit" 153. Omwille van "vermenselijking" was een "be-

wuste" toetsing aan morele waarden onmisbaar 154. 

 Dat niet ieder deze benadering onderschreef werd Van Praag al vroeg duide-

lijk. De typering van de wereld als "compleet en dynamisch" was geenszins empi-

risch of positivistisch. In dat geval vereiste een verifieerbare uitspraak kennis van 

een wereld zonder deze kenmerken. Van Praag bewoog zich met zijn postulaten 

eerder op speculatief terrein. De humanist en Eerste Kamervoorzitter Mazure achtte 

de typering van de wereld als dynamisch nietszeggend 155. Verbondslid Schenk 

waarschuwde de voorzitter al eind 1953 voor het "speculatieve" karakter van zijn fi-

losofie. "In bepaalde kringen wek je hiermee onnodig tegenzin"156. Van Praag acht-

te het naderhand een "misverstand" om te denken dat positivistisch denken zonder 

veronderstellingen mogelijk was 157. Al was er binnen de IHEU meer instemming 

dan kritiek te beluisteren, toch stuitten de postulaten daar eveneens op bezwaren. 

Tijdens het IHEU congres van 1966 werd het postulaat waarin de wereld "compleet" 

werd genoemd niet voetstoots aanvaard. Men was er verdeeld over. Enkelen acht-

ten haar overbodig. De uitdrukking werd vanzelfsprekend geacht 158. De postulaten 

werden gezien als uitdrukking van een, zelfs onwankelbaar, geloof. Als ze in twijfel 

werden getrokken dan werd het humanisme zelf betwistbaar 159. De Pakistaanse 

humanist Abul Hasanat legde het tweede postulaat over de mens al meteen op ei-

gen wijze uit: "Man is a part of nature. Born on earth, a member of the animal 

kingdom, he inherits animal propensities, good and bad in the shape of instincts and 

impulses" 160. Een cartesiaans alternatief postulaat luidde: "Premises leading by 

corrrect logic to absurd conclusions must be wrong" 161. Tijdens het IHEU congres 

van 1966 kwam de voornaamste kritiek van degenen die afkeurden dat men zich 

met woorden bezig hield, terwijl juist actie nodig was 162. Het was ongetwijfeld een 

teleurstelling dat de organisatie waar Van Praag steun zocht, niet altijd gecharmeerd 

was van de postulaten. Van Praag verklaarde dat de haan voor teveel humanisten 
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helemaal niet behoefde te kraaien om hen hun overtuiging te doen verliezen. De be-

schuldiging dat ze te weinig sociaal bewogen waren of te weinig solidair met de on-

derdrukten gaf de doorslag 163.  
 
 
"Onmisbare postulaten van het humanistisch denken" 

 Al waren de postulaten niet op Pos terug te voeren, de filosoof wilde wel dat 

het "algemeen waardebesef in alle mensen werkte" 164. Van Praag wekte de indruk 

dat hij gemeenschappelijke elementen opspoorde. Hij zocht een "afleiding van de 

grootste gemene deler" 165. Doel was "de kern van iedere variant" van het huma-

nisme 166. Men kon "achter woorden tot de kern" doordringen 167. Het ging om de 

"herleiding van samengestelde ervaringen of voorstellingen tot hun kern". De "feno-

menologische reductie" was Husserliaans. Husserl herleidde kennis van de wereld 

tot het bewustzijn 168. Van Praag had echter gedeeltelijk het individu als onderwerp. 

Hij wilde tot de kern van mensbeelden doordringen 169. De "fenomenologische re-

ductie" was het doordringen tot "een grondvoorstelling van wat de mens eigenlijk is, 

waarin enkele grondfuncties van zijn mens-zijn worden blootgelegd en enkele grond-

intenties van zijn bestaan tot uitdrukking worden gebracht" 170. Men kon het resul-

taat van de "reductie" ook in een ander licht plaatsen. Het bestond uit oriëntatiepun-

ten, vooronderstellingen van wetenschappelijk onderzoek, of kortweg postulaten. 

Postulaten waren "uitgangspunten van de levensvisie, die een bepaalde vorm van 

denken en experimenteren eerst mogelijk maken" 171. Postulaten waren geen hypo-

thesen, maar eerder uitgangspunt voor experiment en gedachte 172. Ze maakten te-

vens een bepaalde wijze van denken en ervaren mogelijk 173. Ze bevatten inzichten 

die in het bestaan tot uiting kwamen 174. De postulaten boden een nieuwe basis 

voor verstandhouding. Het was mogelijk om "overtuigingsuitspraken" te lichten "uit 

de taal van onbezonnen emotie en voorkeur, en ze zowel onder gelijkgezinden als 

andersdenkenden bespreekbaar en dus ook bekritiseerbaar te maken" 175. De pos-

tulaten maakten "existentiële uitspraken kontroleerbaar" 176. Van Praag veronder-

stelde dat zijn postulaten bijdroegen tot wederzijds begrip, tot discussie met niet-hu-

manisten en verheldering en verdieping van de overtuiging 177. 
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 Van Praag sprak van de "onmisbare postulaten van het humanistisch denken" 

178. Vooralsnog was echter onzeker of de postulaten wel aan hun doel beant-

woordden. Hij vroeg zich af of het mogelijk was een "gezamenlijk begrip te vormen 

van de geesteshouding, die aan alle humanisme ten grondslag ligt" 179. Banning on-

derscheidde verschillende levenshoudingen, maar sprak zich niet uit over geestes-

houdingen. Van Praag merkte op: "De geesteshouding als zodanig komt in het hu-

manistisch spreken nauwelijks voor" 180. Uitingen van levensovertuigingen berust-

ten op "een meestal onuitgesproken geesteshouding" 181. De geesteshouding was 

"een grensbegrip" 182. Van Praag sprak ook van "gezamenlijk begrip". Hij ver-

woordde dit in 1949 als volgt: "Dat de grondslag van onze waarheid ook voor ande-

ren geldt is een denknoodzakelijkheid" 183. De kritiek betekende dat de postulaten 

niet konden worden gezien als het "algemeen waardebesef" dat "in alle mensen 

werkte". Van Praag nam in 1979 afscheid als bijzonder hoogleraar. Hij erkende dat 

de postulaten niet algemeengeldend waren. Een levensovertuiging was niet te 

bewijzen: "de overtuigingskracht van overtuigingen is iets anders dan de bewijs-

kracht ervan" 184. Het humanisme bleef een geloof. Van Praag achtte de zwakke 

basis "heel verdrietig voor hen die een levensovertuiging een algemeen geldige be-

tekenis zouden willen toekennen" 185. Dit betekende dat de postulaten geen huma-

nistische uitwerking van de moraal waren; de vrees van Van der Wal was onge-

grond. Hij sprak voorzichtig het vermoeden uit dat ze dienden om "humanisten-die-

geen-humanisten-mogen-heten alsnog te zuiveren" 186. De indruk is dat Van Praag, 

toen de humanisten niet eensgezind de postulaten omarmden, er de idealen van de 

Franse revolutie mee verbond. 

 De kritiek van Van der Wal bewees dat ook vanuit het hoofdbestuur verzet 

rees tegen Van Praags visie. Van der Wal nam al aanstoot aan de inaugurele rede. 

Ondanks gedeeltelijke instemming overviel hem "een licht gevoel van geïrriteerd-

heid" 187. Van der Wal wreef Van Praag een "plechtig-duister taalgebruik" aan, toen 

deze sprak van "vragende gerichtheid", waarmee de mens "het zijn tot antwoord 

dwingt". Van Praags "licht existentialistisch besmette terminologie" was voor Van der 

Wal reden te waarschuwen voor een "afglijden in troebele vaagheid" 188. Van Praag 

schaarde zich enkele jaren eerder nog aan de kant van Van der Wal. Van der Wals 

"Problemen der zedelijke waardering" verscheen in 1958. Van Praag erkende in een 
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bespreking dat een ethicus nuchter moest zijn. Bovendien ging hij akkoord met de 

veroordeling van lezers die instemden met wat ze niet begrepen. Van der Wal stelde 

namelijk dat zijn studie de bekoring miste "die er blijkbaar voor velen uitgaat van het 

half begrepen woord" 189. Van Praag achtte het een "voortreffelijk boek" 190. Mis-

schien was hij gegriefd toen Van der Wal hem tijdens de inaugurele rede als een 

"meeslepend redenaar" en zijn gehoor als goedwillende ja-knikkers kenschetste. Als 

Van Praag gegriefd was, dan uitte hij dat niet. Brandt Corstius en Bonger namen het 

voor hem op. Brandt Corstius verklaarde dat Van Praag een "uiteraard niet gemak-

kelijke maar tevens heldere, scherp doordachte en goed samenhangende be-

schouwing" had geleverd 191. Ook Bonger verdedigde de rede die "een groots pro-

gramma behelst van de theorie van het humanisme" 192. Het contact tussen Van 

Praag en Van der Wal bleef vriendelijk 193. 

 De felle aanval van Van der Wal had de aard van het humanisme als inzet. 

De kantianen, beide hoogleraren, waren aan elkaar gewaagd. Van Praag mocht Ver-

bondsvoorzitter zijn, maar Van der Wal werd in 1952 vice-voorzitter 194. Van der 

Wal was methodicus en ethicus. Hij werd in het HV met de interpretatie van het hu-

manisme van Banning en Pos geconfronteerd 195. Op het beperkte gebied van de 

ethiek dat hij grandioos beheerste getuigde Van der Wal van grote zuiverheid. Voor 

hem was de centrale vraag wanneer een handeling als "goed" was te beschouwen. 

Dat was het geval wanneer zij werd verricht door iemand die behalve over een vol-

maakt inzicht over een goede gezindheid beschikte 196. De kwaliteit van de gezind-

heid kwam bij Van der Wal op de eerste plaats. Toen het nihilisme werd bestreden 

achtte hij onkerkelijkheid op zichzelf geen voordeel. Het hing er vanaf uit welke ge-

zindheid men zich van de kerk afwendde 197. Van Praag, die aanvankelijk bevreesd 

was voor "chaos", juichte daarentegen in 1960 secularisatie wèl toe. Men bewoog 

zich automatisch in de richting van meer vrijheid; secularisatie was juist een winst-

punt. Hij wees erop dat men zich vroeger op grond van "geestelijk heel sterke motie-

ven" de kerk de rug toekeerde 198. Dit gold nog steeds voor degenen die de kerk 

verlieten. Banning ging hier niet op in. Van Praag herzag zijn mening. Hij vroeg zich 

af of het "normale beeld" was, dat men op grond van geestelijke motieven de kerk 

verliet. "Onverschilligheid" was een belangrijke beweegreden: "Men interesseert zich 

niet meer voor de kerk, men interesseert zich überhaupt niet voor geestelijke zaken" 



          H 15 De grondslag van het humanisme 413 

199. Er werd geen "winst in oprechtheid" gesignaleerd maar eerder een "zekere 

slapheid". Buitenkerkelijkheid was op zichzelf "niet als winst" te beschouwen 200. 

Waar volgens Van Praag "onverschilligheid" heerste vermoedde Van der Wal nog 

het “keurvermogen”. 

 Ook over de orthodoxie liepen de meningen uiteen. Van der Wal zag in de 

neiging om het goddelijke gebod boven menselijkheid te laten prevaleren een blijk 

van een "heteronome ethiek". Bovendien meende hij dat zedelijkheid niet nader ge-

fundeerd behoefde te worden, wat Van Praag juist wel wilde. Hierover rees een me-

ningsverschil in 1949. Van der Wal nam de stelligheid waarmee Van Praag zijn 

Nieuwjaarsrede tegen kritiek verdedigde niet in dank af. Hij voelde zich wel vaker 

"tegen de haren ingestreken" zoals hij placht te zeggen 201. Het hoofdbestuur be-

sloot in 1946 een Nieuwjaarsbrief op te laten stellen, gericht aan het Nederlandse 

volk. Het eerste ontwerp was van Van Praag afkomstig. Het hoofdbestuur vond het 

resultaat maar matig. Stuiveling stelde eveneens zo'n brief op, maar deze kreeg nog 

minder bijval. De tekst van Van Praag kreeg de meeste steun 202. Van Praag was in 

veel gevallen de auteur van Nieuwjaarsbrieven. Een confrontatie kon niet uitblijven. 

Van der Wal had in 1949 bezwaar tegen de formulering "is geluk niet, dat de mens 

ondanks de weerstand van de omstandigheden trouw kan blijven aan zijn diepste 

zelf?" Van Praag zocht geluk in een overwinning van de zedelijkheid, maar Van der 

Wal achtte zedelijkheid vanzelfsprekend. De maatstaf was bij iedereen dezelfde; er 

bestond slechts een verschil in waardering 203. Pos begaf zich eveneens in het 

strijdgewoel. Hij achtte het onderscheid tussen de godsdienstige en humanistische 

moraal een kwestie van fundering 204. Tegen de gedachte dat zedelijkheid niet na-

der gefundeerd behoefde te worden bracht hij in dat het humanisme dan "de gesecu-

lariseerde dubbelganger van de kerkelijke levenshouding" dreigde te worden 205. 

Ook Van Praag achtte het humanisme iets anders dan een christendom zonder God 

206. Toen de rede in het nauw raakte dreigde het humanisme een dubbelganger te 

worden van de godsdienst. Op grond van dat argument betrof het eerste postulaat 

de redelijkheid. 

 Van der Wal was er evenmin mee ingenomen dat Van Praag in 1950 stelde 

dat de mens geplaatst was in verantwoordelijkheid en drager was van een waarde-

besef. Een "waar oordeel" moest met de werkelijkheid overeenstemmen. Geloofs-
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waarheden waren niet "algemeen geldend". Van Praag verklaarde dat de stelling dat 

men een waardebesef had, in wijsgerig opzicht een postulaat en in levensbeschou-

welijk opzicht een geloof was. Handhaving van deze overtuiging tegenover even-

tueel daarmee strijdig schijnende ervaringen was fundamenteel 207. De rede was 

echter maar tijdelijk uit de gratie zodat de meer stelselmatige presentatie van de 

postulaten vanaf 1965 een ander motief doet vermoeden. Overziet men Van Praags 

ingewikkelde uiteenzettingen en verwijzingen naar filosofische denkbeelden, dan 

luidt de conclusie dat de postulaten dienden om de levensbeschouwelijke uitgangs-

punten samen te vatten. Aangezien verwijzingen naar de rede achterwege bleven 

kon zo’n samenvatting goede diensten bewijzen bij contacten met het godsdienstige 

kamp. 

 Daarmee is niet verklaard waarom de uitgangspunten werden samengevat in 

de vorm van postulaten. De inhoud ervan brengt geen duidelijkheid. De postulaten 

drukten een vertrouwen uit in de redelijke en zedelijke vermogens. Banning achtte 

dit vertrouwen "puur humanisme" 208. Volgens Van Praag berustte het vermogen tot 

menselijkheid op redelijkheid; het andere beginsel was de zedelijkheid. Beide be-

grippen waren gebaseerd op een gemeenschappelijk waardebesef 209. Geestelijk 

verzorger Schonk meende dat met deze typering van de mens als zedelijk en waar-

heidszoekend wezen alles was gezegd. Hij sprak er Van Praag op aan. Deze ant-

woordde: "ja, maar je moet de dingen ook weer eens anders zeggen" 210. Het ant-

woord van Van Praag verklaart de postulaten niet. Misschien zijn ze ontwikkeld in 

reactie op de maatschappijkritiek. Ze kunnen een antwoord zijn geweest op de ge-

dachte dat de mens voorgestructureerd was. In 1965 was de filosoof die deze ge-

dachte uitwerkte, Marcuse, echter nog onbekend. Al hield deze reeds in 1960 een 

colloquium, toch was er pas in 1966 enige belangstelling voor Marcuse. In 1967 cir-

culeerde onder studenten van de Sorbonne een brochure van Marcuse. Pas na 1968 

behaalde het "Freudo-marxistisch denken" onder Franse intellectuelen een triomf  

211. 

 Wil een verklaring stand houden, dan moet er rekening mee worden gehou-

den dat uitgerekend de voorzitter van HV en IHEU zich met deze materie bezighield. 

Volgens Van Praag brachten zijn postulaten uiteenlopende humanistische stromin-

gen tot uitdrukking. De kritiek wees evenwel uit dat ze niet algemeengeldend waren 

en derhalve geen universele betekenis hadden. Banning beweerde bij herhaling dat 
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het humanisme geen deugdelijke grondslag had. Deze beweringen van Banning ver-

klaren de poging tot fundering. Daarmee is nog niet verklaard waarom er uitgere-

kend tien postulaten nodig waren. De oorzaak lag bij  Ruitenberg, de opvolger van 

Banning in “Tijd en Taak”. Hij stoorde zich aan Nieuw Links binnen de PvdA. De pu-

blicatie "Tien over rood" van deze stroming moest het ontgelden. Ruitenberg miste in 

de tien punten het "ethisch element" 212. Ruitenberg had De Graaf nog als mentor 

gekend 213. Een vrijzinnig-protestantse elite in de PvdA zette de toon. Ook de elite 

in eigen kring sprak, in de gedaante van Van der Wal, een woordje mee. Van der 

Wal had echter de tijd niet mee. Hij vertegenwoordigde een filosofische stroming die 

vanaf de Tweede Wereldoorlog aan betekenis inboette 214. Het lag echter aan 

Banning dat Van Praag gemakkelijk over de bezwaren van Van der Wal kon heen-

stappen. 

 Terwijl Van der Wal zuiveringen vreesde, pretendeerde Van Praag het HV te 

vertegenwoordigen. Enerzijds omdat het humanisme gefundeerd moest worden, an-

derzijds omdat dit in de geest van Banning moest plaats vinden, won Van Praag het 

pleit. Van der Wal meende daarentegen dat een moreel verantwoorde keuze een 

juist inzicht vereiste. Deze opvatting sloot aan op zijn, in de ogen van Van Praag, 

soms boude uitspraken. Van der Wal verwachtte op zijn beurt dat humanisten we-

gens "de grondslagen van Van Praag" als personen werden beschouwd "met wie 

nog wel te praten valt". Hij vreesde dat de "grotere waardering bij de tegenpartij" ten 

koste ging van "onze eigen beginselen" 215. Van Praag trok zich niets aan van de-

genen die hem verweten niet "agressief" genoeg te zijn en de verzuiling "niet ge-

noeg" te bestrijden. Tegengaan van de verzuiling vereiste "dat men de ander in zijn 

overtuiging niet kwetst, als men hem bestrijdt" 216. Van Praag had Van der Wal 

weer eens de waarheid gezegd.
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Hoofdstuk XVI 
Tegenspel 
 

 

 "Ik vertrouw nauw met u te mogen samenwerken" zei Van Praag in zijn inau-

gurele rede tegen Leidse collega's. Zij stelden hem echter teleur toen het humanis-

tisch geestelijk raadswerk een zelfstandige opleiding vereiste. Het HV confereerde al 

in 1948 over de geestelijke verzorging en sindsdien nam de druk om een professio-

nele opleiding te starten alleen maar toe. Een eind 1961 begonnen "seminariumop-

leiding" werd in 1962 gewijzigd: het werd een spoedcursus. Humanistische raadslie-

den werden niet op overeenkomstige wijze aangesteld als hun godsdienstige colle-

ga's 1. Professor Delfgaauw opperde de mogelijkheid om de geestelijke verzorging 

een universitaire status te verlenen. Hij meende dat het "iets onbillijks" had als de 

theologische faculteiten slechts "bedienaren opleiden van één kerkgenootschap". Zij 

kregen daarentegen hun "oude en onschatbaar waardevolle functie" terug, wanneer 

naast priesters en predikanten ook humanistische "zielszorgers" werden opgeleid" 2. 

 Stokman beraadde zich eveneens op het universitair onderwijs. "Kerkelijke 

bedienaren" moesten ook buiten de katholieke universiteit universitair worden opge-

leid 3. Zowel het voorstel om humanistische raadslieden aan theologische facultei-

ten op te leiden als de behoefte aan meer universitair onderwijs ten behoeve van ge-

loofsgenoten wekten de verwachting dat een universitaire opleiding voor humanis-

tische geestelijke verzorgers niet op bezwaren zou stuiten 4. In eerste instantie wilde 

de nieuwe hoogleraar Van Praag zelf de opleiding verzorgen. Had hij niet zijn ziel en 

zaligheid gelegd in de ontwikkeling van de basis van dit werk? Bovendien had de 

Leidse universiteit de naam humanistisch te zijn. Modernistische theologen als A. 

Kuenen en J.H. Scholten vestigden er in de 19e eeuw een "roemrijke traditie van hu-

manistisch denken". In 1926 volgde de humanist H.T. de Graaf er K.H. Roessingh op 

en in 1946 werd Banning er buitengewoon hoogleraar 5. Men sprak van een "horzel-

nest van Humanisme" 6. Dat sloot evenwel geen moeilijkheden uit. Van Praag 

meende zelf de tekst over de opleiding in de studiegids te mogen verzorgen. De 

Centrale Interfaculteit wenste echter geen verbinding tussen humanistisch geestelijk 

raadswerk en de Leidse universiteit. De opleiding tot geestelijk raadsman mocht 

slechts summier in de studiegids worden vermeld. Professor Nuchelmans van de in-
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terfaculteit wilde voorkomen dat de indruk werd gewekt dat de opleiding "binnen de 

Centrale Interfaculteit is geïncorporeerd" 7. "Ik ben dan ook woest" deelde Van 

Praag aan de filosoof Wim van Dooren mee 8. Van Praag berichtte het hoofdbestuur 

op 24 november 1962 dat de beheerscommissie van de stichting Socrates hem een 

leerstoel in het vooruitzicht stelde. Aangezien Van Praag in Voorburg woonde lag 

een aanstelling in Leiden voor de hand. Inderdaad gaven de beheerscommissie en 

het college van curatoren de voorkeur aan de Leidse instelling. Het ging om de 

oudste universiteit met bovendien een vrijzinnige traditie 9. De humanistische sym-

pathie voor deze universiteit was evenwel kortstondig. Dat men geen vermenging 

van universitaire en humanistische belangen wenste was zo’n organisatorische te-

genslag dat Van Praag genoeg had van Leiden. Hij wilde naar de Utrechtse univer-

siteit om deze humanistisch te maken. Daar waren meer humanistische geleerden 

die zich ervoor wilden inspannen. Gezamenlijk konden ze de humanistische grond-

slagen verdiepen en een gemeenschappelijk studieprogramma aanbieden 10. Deze 

plannen werden echter niet uitgevoerd. 

 Opvallend is het contrast tussen de moeilijkheden op de universiteit en de 

overeenstemming met godsdienstige woordvoerders. Van Praag verklaarde al in 

1953 dat godsdienstige geestelijke leiders niet de belangrijkste bestrijders van het 

humanisme waren. De bestrijding was het gevolg van de verzuiling. Banning nam er 

in 1959 aanstoot aan. Zolang men in zuilen bleef denken stond het er met de demo-

cratie slecht voor 11. Interessant is het onderscheid dat Van Praag in 1953 binnen 

de zuil-elite maakte. Naast de godsdienstige elite waren er "bepaalde kringen, die 

daarmee hun doeleinden nastreven." Hij weet de tegenwerking aan deze "kringen" 

12. De nieuwe openheid ging niet ten koste van oude machtsposities. Uit de verzui-

ling in het onderwijs bleek reeds dat deze werden gehandhaafd. 

 Bij de gezondheids- en bejaardenzorg deed zich dezelfde ontwikkeling voor. 

De "sociale zorg" verzuilde als geheel 13. Deze zorg dankte haar identiteit aan de 

hoogtijdagen van de "verzuiling" en wendde deze aan ten behoeve van eigen pro-

fessionele belangen 14. Van Praag hekelde "de vanzelfsprekendheid, waarmee dit 

organisatiepatroon over alle levensgebieden wordt uitgebreid, de konsekwentie, 

waarmee het in dienst gesteld wordt van maatschappelijke machtsvorming en de ab-

soluutheid, waarmee het zich opdringt aan de subsidiepolitiek van de overheid" 15. 
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Dit geschiedde "allemaal in het teken van een christelijke natie" 16. Op “bepaalde 

fronten“ woedde de "machtsstrijd” volgens Van Praag in 1979 "heviger dan tevoren". 

Het christendom was uit op "de subsidies en de baantjes" 17. De schuld lag bij loca-

le "neutrale" bestuurders, die de kerken niet wilden frustreren 18. Al was de "basis 

van kerk en geloof" ondermijnd, toch behield men de pretenties 19. Banning keurde 

af dat de godsdienst werd gebruikt omwille van de macht 20. Dat was een "volstrekt 

veroordeeld machtsstreven van de geestelijkheid" 21. Zoals bekend drongen de bis-

schoppen naar aanleiding van de secularisatie aan op "zorgvuldigheid". Behalve 

over het onderwijs waren ze bezorgd over de gezondheids- en bejaardenzorg. Hun 

oproep betrof goeddeels verzuilde organisaties die via een ingewikkeld systeem van 

overheidssubsidiëring in het "verzorgingsnetwerk van de staat" terecht kwamen 22. 

De bouw van rooms-katholieke ziekenhuizen deed een "strategie" vermoeden "om 

Nederland te herroomsen" 23. Toen het episcopaat in 1960 zowel de zorg over het 

onderwijs als de gezondheidszorg uit handen gaf, bleef de gezondheidszorg in het 

bestuurlijk centrum van de rooms-katholieke "zuil" 24. Het aantal rooms-katholieke 

ziekenhuizen nam af sinds 1960 25. Men signaleerde in de gezondheidszorg vrij ver-

regaande "ontzuiling" 26. Bij verpleegtehuizen was het resultaat een geringe achter-

stelling van buitenkerkelijken. 

 Daarentegen werden in de bejaardenzorg voorzieningen voor buitenkerkelij-

ken nodig geacht. Protestants-christelijke bejaardenhuizen waren in grote delen van 

Nederland oververtegenwoordigd 27. Om deze situatie een halt toe te roepen werd 

in 1949 de A.H. Gerhardstichting opgericht die zich toelegde op buitenkerkelijke be-

jaardenzorg. De oprichting was het werk van het HV en de Dageraad. Van Praag 

was bestuurslid van de A.H. Gerhardstichting. Hij meldde in 1952 dat de stichting 

van "pensiontehuizen voor ouden van dagen" werd overwogen 28. In 1960 werd de 

stichting omgedoopt in de Humanistische Stichting Bejaarden Huizen (HSHB). Van 

Praag ondervond echter de meeste hinder van de verzuiling in het welzijnswerk. Hij 

constateerde dat dit na de Tweede Wereldoorlog "pas goed verzuilde". Men hield in 

het welzijnswerk vast "aan de uitdrukking kerkelijk en particulier initiatief; daarmee 

bracht men tot uitdrukking dat kerkelijk initiatief niet particulier was, maar van een 

hogere orde". Weliswaar had de "ontzuiling" er om zich heen gegrepen, maar de 

"confessionele invloed" bleef overheersend. Met name in ziekenhuizen en verpleeg-
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tehuizen werd gevochten "om de geestelijke verzorging" 29. Christenen eisten "een 

monopolie van geestelijk leven op" 30. Nog steeds was de humanistische geestelijke 

verzorging in ziekenhuizen achtergesteld bij de godsdienstige zorg. 

 Ook op het gebied van ontwikkelingssamenwerking vormde zich "een mono-

polie". Dit was het werkterrein van de Stichting Nederlandse Organisatie voor Inter-

nationale Bijstand (NOVIB). De NOVIB pretendeerde een algemene instelling te zijn, 

maar het accent lag steeds meer op missie en zending. Men ondersteunde uitslui-

tend projecten van katholieke en protestantse signatuur. Dit bracht met zich mee dat 

de overheid vooral confessioneel ontwikkelingswerk financierde. Weliswaar wilde 

Banning dat hetgeen “wij overhouden" beschikbaar kwam voor de "millioenen broe-

ders en zusters in ellende", maar dit moest geschieden zonder zending of iets van 

dien aard 31. Het hoofdbestuur vergaderde op 26 oktober 1957 over aansluiting bij 

de NOVIB. "Te besluiten tot aansluiting" staat onder de betreffende bijlage van de 

notulen. Op een verzoek om toelating kwam echter geen reactie. Men vroeg op 21 

december 1957 om opheldering. Na herhaald verzoek stuurde de NOVIB eind 1959 

een brief waarin de meeste vragen onbeantwoord bleven 32. Buitenkerkelijken kre-

gen halverwege de jaren 60 belangstelling voor ontwikkelingshulp. Het PvdA-con-

gres van november 1966 bepleitte 400 miljoen per jaar extra uit te trekken voor ont-

wikkelingshulp 33. Dat was ongetwijfeld een stimulans. Het Humanistisch Instituut 

voor Ontwikkelingssamenwerking (HIVOS) werd in december 1967 opgericht. 

 Aan de oprichting ging een financiële meevaller vooraf. Van Praag bekleedde 

vanaf september 1947 een commissariaat bij de NV Aurora, oorspronkelijk een met 

De Dageraad verbonden uitvaartmaatschappij, waar Gerhard een belangrijke rol bij 

speelde. Gerhard was tevens oprichter en eerste voorzitter van de "Weezenkas", 

een organisatie ten behoeve van buitenkerkelijke wezen, die eveneens nauw met De 

Dageraad verbonden was 34. De Weezenkas beheerde de aandelen van Aurora. In 

korte tijd maakte de directeur, de jurist De Winter, van Aurora een bloeiende levens-

verzekeringsmaatschappij. Uitbreiding van sociale wetgeving stelde De Winter voor 

de keuze Aurora te laten fuseren of zelfstandig te laten voortbestaan. Uiteindelijk 

werd tot fusie besloten. De Dageraad kwam bij deze transactie niet te pas. Volgens 

Van Praag ontbrak het daar aan "pushing power om zichzelf te presenteren" 35. Op 

uitdrukkelijk verzoek van De Winter stelde de Weezenkas twee miljoen gulden ter 

beschikking. Dit bedrag moest het HIVOS ten goede komen. Inspanningen van de 
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NOVIB om ontwikkelingshulp een confessioneel karakter te geven waren succesvol 

verlopen. Volgens Van Praag waren aan het eind van de jaren 60 bijna 90% van de 

ontwikkelingsprojecten van katholieke en protestantse signatuur. Vrijwel alle over-

heidsgelden kwamen terecht bij confessionele projecten 36. Het viel niet mee om 

daarin verandering te brengen. Een eerste verzoek van Van Praag en De Winter om 

overheidssteun voor buitenkerkelijk ontwikkelingswerk stuitte bij een hoge ambte-

naar van Buitenlandse Zaken, Van Dam, op volkomen onbegrip. Hij toonde onverho-

len afkeer voor het streven van het HIVOS 37. Latere besprekingen verliepen gunsti-

ger. CHU-minister Udink had meer begrip, al wees deze er wel op dat men met de 

NOVIB moest samenwerken 38. 

 De koerswijziging hield met de secularisatie verband. Deze ontwikkeling deed 

zich voor toen althans een deel van de bevolking welvarend werd. Terwijl de confes-

sionele bolwerken in veel gevallen intact bleven en de macht behielden, vielen de 

"rode" weg. Door verzelfstandiging in de geest van Aurora verloren "rode" instellin-

gen die de emancipatie hadden gediend hun oude karakter. Ze werden in veel geval-

len opgeheven. Daarmee is niet gezegd dat het afzweren van rode trekken een na-

oorlogs verschijnsel was. Banning was niet “rood” toen hij in de jaren 30 in het 

SDAP-bestuur kwam. Hij was in de eerste plaats tegen het communisme. Banning 

wilde in 1948 dat buitenkerkelijke geestelijke organisaties het communisme overbo-

dig maakten 39. Dit was voor Van Praag reden om contact te zoeken met huma-

nisten in het Oostblok. Vooralsnog moest hij echter afwachten. Hij signaleerde om-

streeks 1957 een marxistisch humanisme "dat voor niet-marxistische humanisten 

een veelbelovende gespreksbasis biedt" 40. Volgens Van Praag werd de toenade-

ring tot Oost-Europa mogelijk doordat er zich na de dood van Stalin in het 

marxistische denken een verandering voltrok 41. Banning ontwaarde in 1959 een 

"kentering" in de Sovjet Unie 42. Na de dood van Stalin kregen vooral de ontwikke-

lingen in Polen betekenis. Er vonden verschuivingen plaats in de politieke machts-

verhoudingen. In het Poolse Poznan werd in 1956 een opstand onderdrukt. Daarna 

werd de Russische druk getrotseerd en kreeg destalinisatie, eerder ingezet in 

Hongarije, een kans 43. Banning achtte "een ander communisme" mogelijk, waarin 

de "vrijheidsidee" meer ruimte kreeg 44. Van Praag stelde in 1950 dat de emancipa-

tie van het proletariaat, nadat de honger was verbannen, steeds meer ruimte bood 
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aan "algemeen menselijke verlangens" 45. Dan kwamen er perspectieven voor 

"waarlijk menselijke scheppingskracht" 46. De toenadering liet echter op zich wach-

ten; brieven werden niet beantwoord 47. Van Praag poogde in eerste instantie 

Poolse intellectuelen te benaderen. Ze waren terughoudend wegens het wantrouwen 

dat ze wekten bij de politieke machthebbers 48. Van Praag en de voorzitter van het 

Belgische HV, De Coninck, kregen in 1967 contact met enkele Poolse geleerden. 

Het duo verkreeg van de Poolse filosoof Schaff adressen van andere geleerden in 

Oost-Europa. Tijdens het bewind van Stalin maakte deze filosoof op de Centrale 

Partij School van Lodz historici met de communistische leer bekend 49. 

 Er werden juist plannen gemaakt voor een bijeenkomst in Gent, toen werd 

ontdekt dat een aantal marxistische humanisten in september 1968 naar een inter-

nationaal congres van filosofen in Wenen ging. Daar moest de bijeenkomst plaats 

vinden. Op verzoek van Van Praag organiseerde de marxistische humanist Mihailo 

Markovic de ontmoeting tussen marxistische en niet-marxistische humanisten 50. 

Dat Van Praag instemde met het marxistisch humanisme bleek toen hij Markovic na-

derhand vroeg wat deze nu was: marxistisch humanist of humanistisch marxist. De 

laatste antwoordde dat hij humanist was en als zodanig marxist. Dat was in het hu-

manistische denken allemaal mogelijk, aldus Van Praag 51. De ruimdenkendheid 

moet verband houden met Bannings voorkeur voor een "ander communisme", want 

het Sovjet-Russisch humanisme kwam er bij Van Praag slecht af. Dit "gumanism" 

impliceerde "de haat" tegen mensen en kon nauwelijks voor "authentiek humanisme” 

doorgaan 52. 

 In Wenen maakten humanisten uit oost en west voor het eerst kennis. Kort 

voordien had de Russische inval in Tsjecho-Slowakije plaats gevonden, waardoor 

aan een Tsjechische humanistische beweging, de "Praagse lente", een einde kwam. 

Dat verklaarde de anti-Russische stemming. Van Praag benadrukte dat het huma-

nisme de basis vormde van het marxisme. Het humanisme zou kunnen fungeren als 

inspiratiebron bij maatschappelijke veranderingen. De opstanden in Hongarije en 

Tsjecho-Slowakije werden geleid door studenten en intellectuelen die het gezag uit-

daagden 53. Van Praag poogde hen voor het humanisme te winnen. Hij sprak in 

Oost-europa van "onze plicht" artiesten, intellectuelen en studenten "in solidariteit 

met hun protest en kritiek leiding te geven voor zover deze werkelijk maatschappe-
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lijke tekortkomingen betreft" 54. In Tsjecho-Slowakije bestond echter reeds een hu-

manistische traditie 55. Naar verluidt sprak het humanisme liberale intellectuelen en 

studenten aan in Oost-europa. Het diende in Tsjecho-Slowakije om de democratise-

ring van de communistische partij te rechtvaardigen 56. Intellectuelen wensten in 

Tsjecho-Slowakije een socialistische democratie. Ze poogden in een manifest van 

"tweeduizend woorden" het reformisme te versterken. Deze poging gold als bedrei-

gend voor de partijleiding 57. Men krijgt de indruk dat de leer voor de deelnemers 

aan debatten met Van Praag slechts uit strategisch oogpunt betekenis had. 

 Dit nam niet weg dat na de ontmoeting met rooms-katholieke woordvoerders 

ook de discussie met marxisten voor Van Praag hoopgevend was. De rooms-katho-

lieke woordvoerders bezaten reeds macht binnen de kerk; de marxisten bedreigden 

daarentegen de staatsmacht. Of Van Praag zich dit realiseerde is onbekend. Hij on-

derhield contacten met marxisten omdat Banning het communisme overbodig wen-

ste te maken. Doordat Banning zijn hoop vestigde op een marxisme waarin de "vrij-

heidsidee" de ruimte kreeg, werd in de discussie met marxisten de vrijheid veron-

dersteld. Tevens besprak men de "vervreemding". Al had ook Banning aandacht 

voor dit onderwerp, toch behoeft de belangstelling daar niet mee samen te hangen. 

De term raakte aan het eind van de jaren 60 in zwang onder invloed van de maat-

schappijkritiek. 

 
 
De maatschappijkritiek 

 Dat Van Praag niet overal voor open stond bleek al bij de confrontatie met de 

humanistische jeugdbeweging HJG. Ze verried dat zijn houding jegens de roerige 

provo-beweging eveneens problematisch kon worden. De HJG werd met deze be-

weging vergeleken. Hoofdbestuurslid Van Oppijnen, voorstander van de provobe-

weging, herkende in haar een "logische en onafwendbare voortzetting van gevoe-

lens die 10 jaar geleden, bijvoorbeeld in de HJG, al leefden" 58. Ook de gedachte 

dat de provobeweging zich ideologisch op het zogenaamde "provotariaat" beriep 

wijst op voortzetting van de kritiek van het eind van de jaren 50. Het provotariaat be-

stond uit nozems, kunstenaars, studenten en beatniks 59. Zowel nozems als pro-

vo's zetten zich af tegen "het gangbare, het kleinburgerlijke, het benauwende in het 

toenmalige maatschappelijk klimaat" en eisten seksuele vrijheden. De nozems had-
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den vooral een proletarische achtergrond; de hoger opgeleide "pleiners" (provo's) 

kwamen voort uit de middenklasse 60. Onder de provo's leefden gevoelens van "ver-

vreemding": "In het uiteraard veelal onbesuisde en onrijpe optreden dezer jongeren 

uit zich voor een belangrijk deel een volstrekt gezond streven naar opheffing van de 

vervreemding tussen staat en burger" 61. 

 De provobeweging provoceerde het gezag. Conflicten met de politie bleven 

niet uit. Van Oppijnen was verontrust over het harde politie-optreden. Hij herkende 

daarin de paniek van "de gevestigde belangen" en drong aan op stellingname vanuit 

het HV 62. Van Praag ontwaarde "weinig positieve krachten" binnen de provobewe-

ging 63. Hij signaleerde in het jeugdprotest een behoefte aan gemeenschap die ech-

ter niet door bloemen en dansen alleen werd bereikt 64. Banning meende dat de 

nieuwe generatie inzichten ontbeerde 65. Het aanbieden van een "nieuw sociaal en 

geestelijk perspectief" leek Van Praag de beste oplossing 66. Van Oppijnen rea-

geerde furieus: "Als voorzitter van het HV maak je je blijkbaar niet zo erg bezorgd 

over de gesignaleerde ontwikkelingen in justitie- en politiebeleid" 67. Van Praags ne-

gatieve oordeel kan tevens met een ander standpunt van Banning samenhangen. 

Zoals bekend meende Banning dat het humanisme leed onder de "ballast" van het 

verleden. Hij verwachtte nu alle heil van een democratische instelling. Deze bleek 

onder meer uit "eerbied voor orde en rust" 68. 

 Tezamen met de ontwikkelingen rond de motie Den helder betekenden de 

nieuwe inzichten dat Banning het humanisme afschreef. Dat gold niet voor het HV. 

Dit was nodig omwille van "gerechtigheid en humaniteit" 69. Dat verklaart nog niet 

waarom Van Praag de tijd rijp achtte voor een "nieuw sociaal en geestelijk perspec-

tief". De verschijning van "Tien over Rood" in 1966 moet hiermee verband houden. 

Hierin bepleitten linkse PvdA-leden onder meer een rechtvaardiger inkomensverde-

ling en socialisatie van financiële instellingen 70. Prompt leverde Van Praag kritiek 

op de "gebrekkige en onoprechte" samenleving met haar "slecht verdeelde welvaart" 

71. Van Praag signaleerde onder maatschappijkritische jongeren een onbehagen je-

gens de gebrekkige en onoprechte samenleving. De nieuwe -ook seksuele- vrijheid 

bood weinig voldoening en de slecht verdeelde welvaart weinig houvast 72. Van 

Praag ontwaarde in het verzet tegen "onmenselijkheid" een behoefte aan een richt-

lijn, maar humanisten konden deze niet zomaar te voorschijn toveren 73. Het huma-
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nisme bood geen kant en klare oplossingen 74. Banning wantrouwde pasklare op-

lossingen 75. 

 Marxisten zochten de oorzaak bij de heersende productiewijze. Van Praag 

week hiervan sterk af. Zijn benadering wekte reeds in de jaren 50 verbazing. Een po-

liticus deelde Van Praag mee dat hij geen lid van het HV werd omdat het aan de ver-

keerde kant begon. Van Praag bracht er tegenin dat maatschappelijke veranderin-

gen toewijding en geestdrift vereisten. Het HV wekte daartoe op: "Het één is zinloos 

zonder het ander" 76. Van Praag achtte niet de productiewijze, maar de aard van het 

individu oorzaak van de onvrede. "Het kwaad" in de wereld was de "zelfzucht" en "ei-

gengereidheid" 77. Men werd  erdoor beroofd van de relatie tot de wereld en zichzelf 

en voelde zich "vervreemd en alleen" 78. Ook de welvaart was oorzaak van "het 

kwaad". De welvaart plaatste de onmiddellijke zorg voor het bestaan en de behoefte 

aan zekerheid op de achtergrond. Men kreeg behoefte aan mobiliteit en verandering. 

Bovendien school achter de combinatie van relatieve welvaart en efficiëntie de ver-

veling. Volgens Van Praag zocht men een uitweg in creativiteit en vermaak. Men 

zocht naar wat werd omschreven als "all that appears romantic shocking and 

sensational" 79. Van Praag achtte een zucht naar romantiek en sensatie overheer-

send 80. Banning meende dat men door de "hoogconjunctuur" en "stijgende wel-

vaart" ten onder ging in comfort, genotzucht, vooruitgangsroes en sensatie 81. 

 Het rapport van de Club van Rome en een nota van de commissie Mansholt 

plaatsten de "welvaart" in een ander licht. Zowel Banning als Van Praag waren nu 

bezorgd over de explosieve bevolkingsgroei. Tevens signaleerde Van Praag "de slo-

pende versnelling van het levensritme, de verstikkende overurbanisatie, de rampza-

lige gevolgen van het verkeer, de overbelasting van het milieu, de dreigende uitput-

ting van de natuurlijke hulpbronnen, de angstwekkende groei van vernietigingsmid-

delen" 82. Van Praag noemde deze verschijnselen pas na de dood van Banning, in 

het begin van de jaren 70. Banning had belangstelling voor andere zaken. Er voltrok 

zich in 1960 een "technische revolutie" 83. Banning meende dat er zich in de natuur-

wetenschap "een revolutie" voltrok 84. Van Praag sprak van een "derde technische 

revolutie". De toepassing van elektronica had een "revolutionaire omwenteling van 

onze cultuur en onze samenleving" tot gevolg 85. 
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 De bezorgheid over de moderne samenleving doet vermoeden dat hij hierover 

zelf bepaalde wensen koesterde. "Nieuwe patronen en strukturen" moesten "het zijn-

voor-de-ander" bij geëmancipeerde enkelingen doen prevaleren boven "het zijn-te-

gen-de-ander" 86. Onafhankelijke individuen zouden er niet langer "tegen elkaar in", 

maar "met" elkaar leven 87. Op deze wijze kon men de onzekerheden de baas wor-

den 88. De "werkelijkheid" of de "gezamenlijke ondergang" stond op het spel 89. 

Volgens Van Praag werd de nieuwe samenleving werkelijk humaan. Men kon zich in 

diversiteit ontwikkelen zonder geïsoleerd te raken 90. "Ons doel is", aldus Van 

Praag, "samenwerking in een wereld van concurrentie, herstel in een wereld van ver-

nietiging, toewijding in een wereld van agressie" 91. Banning stelde vanaf 1959 zijn 

hoop op een "creatieve groep" die verantwoordelijkheid durfde te nemen 92. Van 

Praag stelde "creativiteit, originaliteit en pluriformiteit" centraal 93. Hij sprak ook van 

"creativiteit en medemenselijkheid, zelfbestemming en solidariteit" 94. Van Praag 

hoopte dat deze elementen dankzij maatschappelijke vernieuwing een kans kregen. 

Hij wilde dat de samenleving "geëmancipeerde enkelingen" "verbeterde" 95. Van 

Praag ontvouwde deze visie nadat hij een "fundamentele democratisering" sig-

naleerde. Opnieuw was de verschijning van "Tien over Rood" de aanleiding. Daarin 

bepleitte Nieuw Links medezeggenschap op alle maatschappelijke niveaus 96. Daar 

was iets voor te zeggen. Ingrijpende hervormingen van het parlementaire stelsel wa-

ren na de Tweede Wereldoorlog achterwege gebleven. Als de staat geconcentreerd 

bleef in de centrale volksvertegenwoordiging en het ambtenarendom, werd toene-

mende vervreemding tussen staat en burgers gevreesd 97. Ook de sectie "maat-

schappelijk werk" van de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijke bureau 

van de PvdA, riep om medezeggenschap. Van Praag maakte er aan het begin van 

de jaren 70 deel vanuit. Sinds het eind van de jaren 60 was er volgens haar sprake 

van een "krachtig streven naar democratisering". Men sprak van een "verlangen 

naar zelfbestuur" 98. 

 Van Praag wekte de indruk dat hij Nieuw Links de wind uit de zeilen wilde 

nemen. Hij ontwaarde een "herverdeling van macht". Van Praag vermoedde daar-

achter een "humanistisch patroon" 99.  Banning, die alle heil van een democratische 

instelling verwachtte, bepleitte een distributie van verantwoordelijkheden en functio-

nele democratie 100. Van Praag stond "inspraak op alle niveau's" voor 101. De de-
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mocratiseringsbeweging was "de voornaamste progressieve kracht" 102. Via in-

spraak konden "sociale patronen" worden veranderd 103. Inspraak garandeerde 

welzijn: "welzijn bestaat voor een belangrijk deel uit het hebben van inspraak over de 

eigen zaken" 104. Banning meende dat "pressure groups" reële noden aan de orde 

stelden 105. Volgens Van Praag kon inspraak noden met humane ideeën verbinden 

106. Van Praag verklaarde tegenover bestuurders dat de parlementaire democratie 

"in de praktijk" te kort schoot. De burger kon zijn "zorgen en problemen" niet opspa-

ren tot hij eens in de vier jaar ging stemmen 107. Banning bepleitte medeverant-

woordelijkheid op een breed terrein 108. Van Praag wenste participatie op econo-

misch vlak, op universiteiten en op andere instituties 109. Banning wees in 1948 op 

de gevaren van "bureaucratisering" 110. Hij stelde dit probleem in 1959 weer aan de 

orde 111. Hij achtte het "bestuursapparaat" in 1960 nog steeds niet van gevaren ont-

bloot 112. Banning legde een verband met het "technische tijdvak" 113. Van Praag 

stelde de commissie herziening beginselprogram 1959 de tekst voor: "De technische 

structuur van de maatschappij bevordert de oncontroleerbare invloed van deskundi-

gen en functionarissen". Drees achtte de zinsnede te pessimistisch 114. Daarmee 

was de zaak nog niet afgedaan. Van Praag onderkende in 1960 de "heerschappij 

van managers en technocraten" 115. Hij vreesde dat de burger door de bestuurder 

werd "gemanipuleerd" 116.Van Praag meende dat het mondige en ontwikkelde indi-

vidu een organisatie kreeg opgelegd die medezeggenschap belemmerde 117. 

 De marxistische humanist Markovic legde een ander accent. Hij meende dat 

vertegenwoordigers hun rol moesten blijven vervullen. Toen Markovic dit in een de-

bat met Van Praag onderstreepte was Van Praag het met die zienswijze eens 118. 

Aangezien Banning zich niet over deze kwestie uitliet, toonde het humanisme weer 

zijn Januskop. Een "revolutionaire ontwikkeling van kennis en techniek" resulteerde 

in een "buitengewone ontwikkeling van doelgerichte inmenging". Dit baarde Van 

Praag zorgen. De "gerechtvaardigde deelname van het individu" werd verhinderd 

doordat specialistische inzichten waren vereist 119. Bestuurders waren niet afkerig 

van inspraak. Dat hing af van de persoon en de politieke oriëntatie 120. Zij konden 

verwoorden wat buitenparlementaire actievoerders "zelf vaak niet goed onder woor-

den kunnen brengen" 121. Banning merkte op dat democratie een delegatie van be-
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voegdheden vereiste 122. Volgens Van Praag kon inspraak de vertegenwoordigen-

de democratie aanvullen 123. De democratie behoefde aanvulling van inspraak, 

medezeggenschap en zelfbestuur, die de "vertegenwoordigende democratie" niet 

mochten vervangen 124. Fundamentele democratisering betekende het betrekken 

van steeds meer mensen bij een steeds groter gebied, wat een "overweldigende 

verantwoordelijkheid" met zich meebracht 125. Van Praag meende al in de jaren 50 

dat men de werkelijkheid eerst moest kennen voor men er iets van kon maken 126. 

Er moest zorgvuldig worden uitgemaakt waar inspraak en verantwoordelijkheid 

werden gewaarborgd. "Directe inspraak op alle niveaus door iedereen in alles leidt 

tot demagogie, tot anarchie en tenslotte tot dictatuur" aldus Van Praag 127. Zonder 

vertegenwoordigers en structuren kreeg men al snel een "corporatief systeem" 128. 

Van Praag achtte noodzakelijk echt "burgerschap" te bevorderen 129. Het probleem 

bestond eruit "hoe de democratie tot gelding te brengen" 130. Democratie vergde de 

juiste "gezindheid". Ze was een kwestie van mentaliteit en spelregels. Doordat de 

"gezindheid" te wensen overliet, liep men "al spoedig" het risico dat de democratie 

zichzelf te gronde richtte 131. 

 De bezorgdheid gold niet op andere terreinen. Banning zag voordelen in tech-

nische vindingen; dankzij de techniek werd een behoorlijk levenspeil mogelijk 132. 

Banning stelde: "wij kunnen en willen niet terug" 133. Van Praag verklaarde: "We 

kunnen en we moeten niet terug". Een bepaald technisch niveau was de basis voor 

ieder welzijn 134. De techniek was "basis van onze welvaart, gezondheid, informatie, 

mobiliteit" 135. Van Praag achtte de welvaart onmisbaar. De welvaart was "voor-

waarde voor welzijn, dat wil zeggen voor gezondheid en mobiliteit en vrijheid van 

keuze, deelname aan de cultuur, kortom voor een waarlijk menselijke ontwikkeling" 

136. Ook voor het onderwijs was welvaart nodig 137. Van Praag achtte de welvaart 

afhankelijk van structuren. Structuren waarborgden de belangen van "de samenle-

ving als geheel" 138. Hun ontbinding zou neerkomen op desorganisatie van produk-

tie, onderwijs, sociale voorzieningen, gezondheidszorg, culturele ontplooiingsmoge-

lijkheden en tenslotte het hele bestaan 139. Humanisten trachtten aan ontplooiing bij 

te dragen, maar maatschappelijke structuren waren daarbij belangrijk 140. De ver-

storing van bepaalde structuren was catastrofaal 141. Er was maar weinig nodig om 
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ze te verstoren. Dan dreigde de "algehele ondergang". Verstoring van "onze techno-

logische maatschappij" kon "rampzalige gevolgen" hebben 142. Het slopen van on-

verdraaglijke structuren resulteerde niet automatisch in meer vrijheid 143. Er was 

wel een wijziging van "patronen" mogelijk. Men moest dan echter weten welke rich-

ting men op wilde 144. De mening sloot aan op die van de opvolger van Banning, 

Ruitenberg. Ruitenberg achtte structuren "onmisbaar" 145. Wilde men toch de macht 

beïnvloeden, dan was een "duidelijk zedelijk besef" vereist 146. 

 Het humanistische weerwoord was bedoeld voor maatschappijcritici; de 

marxistische humanisten schaarden zich zonder meer achter Van Praag. Tijdens 

een tweede ontmoeting in augustus 1969 in Herseq Novi, Joegoslavië, viel de aan-

dacht voor ontplooiing in goede aarde. Tevens brak Van Praag een lans voor tole-

rantie 147. Banning meende dat men, gezien de crisis waarin de wereld verkeerde, 

niet met "formele verdraagzaamheid" kon volstaan 148. Ofschoon Van Praag zich 

meestal op formele opvattingen baseerde, meende ook hij dat tolerantie geen for-

meel begrip mocht zijn. Als dit begrip historisch niet werd gepreciseerd kwam men 

volgens Markovic uit bij een liberaal-humanistische opvatting van tolerantie. Juist 

tolerantie zonder enige kwalificatie kwam neer op de bevestiging van de bestaande 

verhoudingen 149. Van Praag ging hier niet op in. 

 Dat betekende niet dat de bestaande verhoudingen Van Praag onverschillig 

lieten. De bevolkingsexplosie bracht een "onevenredig aantal jongeren" voort die al 

vroeg met problemen in aanraking kwamen 150. Ook de oude garde kampte met 

problemen. Van Praag signaleerde desintegratie van de traditionele wereld. Er heer-

ste frustratie onder ouderen. Doordat maatschappijvernieuwing uitbleef viel bij de 

vernieuwers hetzelfde verschijnsel waar te nemen 151. Een disproportioneel aantal 

jongeren werd door problemen uitgedaagd, terwijl een groot aantal ouderen de ver-

anderingen nauwelijks kon bijhouden 152. "Bijzonder grote spanningen" waren het 

gevolg 153. Volgens Van Praag raakte men verward, ongerust, wantrouwend en 

agressief. Zelfs als men zich dat "niet bewust" was werd men nog onzeker en 

angstig 154. De jeugd was opstandig en volwassenen waren onzeker 155. Men kan 

de ernst van de psychologische aandoeningen betwijfelen; Bonger achtte de maat-

schappij reeds in 1936 moeilijker te begrijpen dan vroeger. Het tempo lag veel hoger 

156. Als gevolg van snelle veranderingen voelden miljoenen zich volgens Banning 
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"hulpeloos, verlaten en verweesd" 157. Ondanks de vrijwel volledige werkgelegen-

heid kon men volgens Van Praag in 1968 nauwelijks zin in het bestaan leggen 158. 

Nu de moderne wereld "snel en radicaal" veranderde vreesde Banning dat de bood-

schap van ouderen de jeugd niet aansprak 159. Ruitenberg werkte deze mening uit. 

Er kwam een nieuwe leefwijze tot stand. Daartegenover stond "de onzekerheid van 

ouderen". Ouderen dreigden door nieuwe zeden hun zekerheid te verliezen 160. 

Ook Van Praag weet de onzekerheid aan veranderende normen. Naarmate de maat-

schappij "ingewikkelder" werd nam de "onzekerheid van de oudere generaties" toe 

en had de jeugd meer tijd nodig om "volwassen" te worden 161. Banning signa-

leerde "vertraagde volwassenwording" 162. Van Praag achtte ook hier de weten-

schappelijke en technische "revolutie" de oorzaak 163. Niet alleen de "gerechtvaar-

digde deelname van het individu" werd erdoor bemoeilijkt. Technologische ontwik-

kelingen en industrialisatie bevorderden urbanisatie en maatschappelijke 

desintegratie. Het resultaat was een onpersoonlijk stedelijk patroon 164. Ook ver-

warring en onzekerheid waren het gevolg. Men bevond zich in een vervreemde we-

reld waarin gedragspatronen niet meer van toepassing waren 165. Het probleem be-

stond eruit dat bestaande antwoorden niet aansloten op de moderne tijd. In de op 

drift geraakte samenleving voldeden oude gedragsregels niet langer, terwijl nieuwe 

ontbraken 166. Nieuwe ideeën en vormen moesten nog groeien 167. Onder zulke 

omstandigheden kwam in de plaats van de Victoriaanse moraal "vaak" een nieuwe 

seksuele moraal van "stuivertje wisselen". Deze gaf weer aanleiding tot "onzeker-

heden", die resulteerden in verwarring, angst en haat 168. 

 Ook Nieuw Links was een blijk van de “onzekerheden”. Ruitenberg sprak van 

een "onvredeverschijnsel", waarvan de wortels nog onvoldoende waren onderzocht 

169. Volgens Van Praag heerste onder intellectuelen, studenten en jongeren een 

"diep gevoel van onvrede". Ze wisten niet goed wat ze wilden. Onder de jeugd heer-

ste een zwak "zelfbewustzijn" 170. Het lag "op onze weg om te ontdekken welke 

krachten hen drijven" 171. De problemen waren voornamelijk het gevolg van tegen-

stellingen in een overgeorganiseerde maatschappij 172. Met name tegen de sleur 

rees verzet 173. Maatschappijkritische jongeren "leefden" anders: "spontaner, expe-

rimenteler". Hier stond tegenover dat zij gebukt gingen onder de " kwalen van de we-
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reld en onder de ernst van hun alternatieven" 174. Men was volgens Van Praag 

behalve mondiger, ook "onzekerder". De communicatie was de oorzaak. Banning 

achtte communicatie de oorzaak van "levensangst, vervreemding van zichzelf, moor-

dende eenzaamheid, onmacht om gelukkig te zijn" 175. Van Praag meende dat men 

door de massamedia dagelijks met "negatieve ontwikkelingen" werd geconfronteerd. 

Angst en wantrouwen waren het resultaat 176. De "snelle veranderingen" leidden tot 

de "desintegratie van de persoon". Nu "oude gedragspatronen" niet meer werkten, 

kampte men met "rolverwarring en desoriëntatie". De laatste kon resulteren in "in-

nerlijke chaos en vervreemding" van "het ik, de ander, de samenleving" 177. Men 

voelde zich "onzeker en verward"; achterdocht en agressie waren het gevolg 178. 

Verwarring was voedingsbodem voor angst en haat "die onafscheidelijk samen 

gaan" 179. Men werd "opstandig" 180. Van Praag achtte met name kunstenaars, in-

tellectuelen, studenten en jongeren "vaak extreem in hun methoden" 181. Hij ver-

klaarde dat men door de verwarring in een "leegte" viel en vermogens niet zinvol kon 

aanwenden. Het gevolg was een "identiteitscrisis". "Tallozen voelen zich ontwricht 

en vereenzaamd tot geesteskrankheit toe" (Banning raadde de term "geestesziek" 

af) 182. 

 Van Praag achtte de problemen psychologisch van aard. Hij weet het onbe-

hagen aan een onevenredigheid tussen nieuwe mogelijkheden en vermogens deze 

doeltreffend te gebruiken 183. Dat men tevergeefs een identiteit zocht was mis-

schien "het meest fundamentele psychologische probleem van deze tijd" 184. "Het 

machtige levensgevoel van onze tijd" was "het neen-zeggen, het wantrouwen, de 

twijfel en de vertwijfeling" 185. Uit zijn analyse sprak onbegrip. Hij signaleerde "ver-

langens zonder konkrete inhoud, onevenredigheid van doel en middelen" en wan-

trouwen. Daartegenover stond "een krampachtig vasthouden aan tastbare presta-

ties, angst voor verandering en vernieuwing, het verwarren van autoriteit en gezag" 

186. Naar de betekenis van "verlangens zonder inhoud" valt slechts te gissen. Van 

Praag achtte de bedoelingen van kunstenaars, intellectuelen, studenten en jongeren 

onduidelijk 187. Banning begreep de jongeren van de jaren 60 evenmin 188. Van 

Praag achtte het conformisme de oorzaak; dat riep reacties op van "de beweging 

van de hippies" en Nieuw Links 189. Hij signaleerde een "zwak zelfbewustzijn" en 

"conformisme". Van Praag sprak van "uniformiteit van uiterlijk, gewoonten en gedra-
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gingen" 190.  Het "neen-zeggen", dat zich als "non-conformisme" aandiende, was in 

feite "conformisme bij uitstek; soms de gezapige uitdrukking van uitzichtloze stuur-

loosheid" 191. Van Praag stelde vast dat onder "provo-achtige, hippie-achtige groe-

pen" "conformisme" heerste bij de "leiding" en in de "haardracht, kleding en woord-

gebruik" 192. In conformisme schuilde een "gevaar" 193. Banning wees erop dat jon-

geren "konformistisch gezind" waren 194. Toch bewandelden ze andere wegen dan 

de ouderen 195. Ruitenberg was dezelfde mening toegedaan 196. Banning bepleitte 

een democratische instelling uit vrees dat het fascisme en nationaal-socialisme niet 

werkelijk waren overwonnen 197. Ruitenberg zag "fascistische gevaren" als de 

smaak van geweld "een machtsbegerig type te pakken krijgt" 198. De burger kon 

volgens Van Praag "op een foutieve manier zijn belangen doen gelden" 199. Door-

dat de anti-autoritaire gezindheid vaak autoritaire trekken had, achtte Van Praag res-

pect voor anderen niet per se gewaarborgd 200. Men wist volgens Van Praag niet 

meer wie men was en waar het om ging. De "identiteitscrisis" gaf aanleiding tot 

"krampachtige pogingen" om toch iemand te zijn, een autoritaire of een slaafse per-

soonlijkheid 201. 

 Van Praag achtte de zogenaamde "schokkende maatschappijkritiek" te zeer 

een functie van de maatschappij zelf "om nieuwe mogelijkheden in te leiden". Aan-

knopingspunten voor integratie ontbraken veelal 202. Van Praag meende dat de 

jeugd rijper moest worden. Het culturele klimaat maakte de groei naar volwassen-

heid echter niet eenvoudig 203. Volwassenheid impliceerde begrip voor de betekenis 

van beslissingen, dat wilde zeggen het vermogen ze zo te nemen dat ze bevredi-

gende samenhang kregen. Hieraan ontleende men het besef zichzelf te zijn 204. 

Volgens Banning sprak het "waardensysteem" de jeugd niet aan; Van Praag ver-

klaarde dat "protest, cynisme, ontreddering" teruggingen "op een behoefte aan open-

heid, zingeving, verbondenheid”. Het kwam erop aan deze behoeften “subjectief be-

wust" te maken 205. Door intellectuele emancipatie leerde men nog niet de zin van 

het leven kennen. Toewijding aan het leven maakte het bestaan de moeite waard 

206. Het ging erom een klimaat te scheppen waarin dat mogelijk werd 207. Van 

Praag riep op tot "veelbeleden, maar zelden verwerkelijkte zelfstandigheid" 208. Hij 

achtte ook hier "bewustwording" belangrijk: "in het humanistische spreken kunnen 
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ideeën om zich heen grijpen en invloed uitoefenen. Dat doen zij als ze de mensen 

aanspreken 209. De taak van humanisten lag "bij uitstek op het gebied van de be-

wustmaking van wat mens-zijn werkelijk vergt" 210. Dat betekende allerminst berus-

ting in onrecht, maar wel een kritisch gebruik van middelen en methoden. Zij dienden 

voortdurend te worden getoetst aan "onze grondgedachten over mens en samenle-

ving" 211. De humaniteit bleef toetssteen 212. 

 Van Praag mocht niet ingenomen zijn met protestbewegingen, maar buiten-

parlementaire actie had wèl zijn instemming. Hij liet bestuurders weten dat hij haar 

zag "als een welkome aanvulling op het gevestigde parlementaire stelsel" 213. "Men 

kan waarlijk niet volhouden dat er geen positieve ideeën ten grondslag liggen aan de 

huidige protestbewegingen", aldus Van Praag 214. De maatschappijkritiek bestreed 

in veel gevallen "werkelijke maatschappelijke tekortkomingen" 215. "Een actieve en 

volledige solidariteit met de verdrukten, de gefrustreerden, de verontrusten", was 

noodzakelijk 216. Banning meende dat humanisten neigden naar een "zekere solida-

riteit" 217. Volgens Van Praag konden humanisten zich niet in hun ivoren torens te-

rugtrekken. Als men niet opkwam voor menselijke waarden maakte men zichzelf 

overbodig en degradeerde men tot "would-be" politici of "alternatieve radicalen" 218. 

Actiegroepen waren echter "eenzijdig" 219. Banning typeerde "pressure groups" als 

"eenzijdige belangengroepen" 220. Van Praag identificeerde zich allerminst met de 

protestbeweging: "We ontlenen onze kracht niet aan protest en critisme, maar aan 

het begrip broederschap en creatieve zelfontplooiing" 221. Het ging Van Praag om 

de achterliggende gevaren. Protestbewegingen veroorzaakten "eerder anarchie (met 

als resultaat een conservatieve dictatuur)", dan de "vernieuwingen waarnaar we ver-

langen" 222. 

 De overgang van een negatieve houding jegens sociale structuren naar anar-

chie en dictatuur is bevreemdend. Actiegroepen zijn terug te voeren op de studen-

tenbeweging. Zij streefde bestuurlijke hervormingen (democratisering) na 223. In 

1968 werd vastgesteld dat deze generatie "ongeduldig" vroeg om "haar eigen deel-

name in de staat te kunnen verwerkelijken" 224. "Studenten en stafleden vroegen in-

spraak, sommigen om praktische verbeteringen aan te brengen, anderen om het on-

derwijs geheel te hervormen en de universiteit tot voorhoede van een nieuwe maat-
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schappij te maken. Met name deze laatste groep stond een radicale democratise-

ring voor" 225. Onder maatschappijkritische studenten ging hier en daar inderdaad 

de wens schuil heersende sociale structuren te doen verdwijnen. Met name in 

Frankrijk wisten ze een klimaat te scheppen waarin de politieke verhoudingen voor 

een ogenblik werden bedreigd 226. Naar verluidt werd "één overgang" onder studen-

ten "in enkele weken" een feit, namelijk "van de kritiek op de universiteit naar die je-

gens de maatschappij en haar kankerverwekkende begrip van de groei". Doel werd: 

"rechtstreekse invloed op doeleinden en richting van sociale structuren" 227. Ook als 

de democratiseringsbewegingen zich negatief opstelden jegens sociale structuren 

veroorzaakten ze nog geen "anarchie" en "dictatuur". Vermoedelijk sprak de angst 

van Ruitenberg voor de "fascistische gevaren" een woordje mee. Van Praag was al-

lerminst met actie ingenomen. Hij sprak van "uitwassen van allerlei aard" 228. Inspi-

ratie werd niet door hartstocht opgewekt 229. 

 Al met al kan men constateren dat de bemoeienis met de maatschappijkritiek 

geen resultaat had. De wortels van het "onvredeverschijnsel"  waren onderzocht, 

maar een humanistische uitwerking van de maatschappelijke vraagstukken bleef 

achterwege. Deze kwesties resulteerden in een humanistisch weerwoord aan de 

maatschappijkritiek. Van Praags zeldzame steun aan de maatschappijkritiek contra-

steerde met de opstelling van anderen. Naar verluidt ging niet alleen politieke, maar 

ook theologische radicalisering eerst van geestelijken en intellectuelen, en pas na-

derhand van studenten uit. Toen kwam de kritiek van "Politeia", "Provo" en de "Stu-

denten Vakbeweging". De radicalisering ving in de jaren 60 eerder aan onder rooms-

katholieken dan in PvdA en NVV. De bezetting van de Tilburgse Katholieke Hoge-

school inspireerde Amsterdamse studenten tot bezetting van het Maagdenhuis 230. 

Daarmee kwam een klimaat tot stand, waarin Nieuw Links succes boekte binnen de 

PvdA. Volgens Van Praag wenste de PvdA "grondige maatschappelijke veranderin-

gen" 231. Opnieuw bood het voorzitterschap van het HV geen perspectief. Van 

Praag had er genoeg van. Hij besloot tot aftreden.
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Hoofdstuk XVII 
Verzuiling, vervreemding en verenkeling 
 

 Al moet hij ervan overtuigd zijn geweest dat de kwestie Tsjecho-Slowakije in 

zijn voordeel werd opgelost, toch was er reeds tijdens deze affaire sprake van dat 

Van Praag aftrad als voorzitter. De rust was echter nog niet teruggekeerd. Hoofdbe-

stuurslid Tielrooy liet Van der Wal in juni 1949 weten dat hij een andere voorzitter 

wenselijk achtte 1. Hij liet In december van dat jaar Van Praag echter weten: “Amice, 

ik moet je toch nog eens zeggen hoe uitstekend ik je leiding vind. Men hoort soms 

zeggen dat je wilt aftreden. Doe dat toch vooral niet” 2. De kritiek verstomde maar 

kort. Er rezen in 1953 bezwaren tegen “het grote aantal radiospreekbeurten van Van 

Praag en Brandt Corstius”. Van Praag verklaarde zich bereid minder radiopraatjes te 

houden 3. In de jaren 60 vertakte de stroom kritiek zich steeds meer. Van Praag zag 

zijn gezag allerwegen ondergraven. Uit de IHEU kwamen in 1964 volgens Van der 

Wal geruchten dat men bevrijd wilde worden van “de dictatuur van Blackham en Van 

Praag” 4. De IHEU ging in 1966 ook niet voetstoots met de postulaten akkoord. 

 Nadat Banning vaststelde dat het humanisme kampte met de “ballast” van het 

verleden en de kwestie rond de motie Den Helder achter de rug was moest ook de 

leer het ontgelden. De humanist Thoenes stelde in 1964 vast “dat het allerhollandste 

woord gezapig” op het humanisme paste “als een deksel op een doosje” 5. Dat sloot 

echter geen conflicten uit. Een enkele functionaris viel hard over wat Van Praag als 

kleinigheden beschouwde. Naar verluidt betrof één van de conflicten een verzoek 

van Van Praag. Hij wilde het adressenbestand van Humanistisch Thuisfront voor hu-

manistische propaganda gebruiken. De functionaris was er fel op tegen 6. Al maakte 

Van Praag zich herhaaldelijk kwaad, hij uitte dat niet. Hij bleef ook “in zijn kwaadheid 

netjes” 7. Van Praag was volgens verbondslid Schenk “voor sommigen onzer wel-

eens té geïntegreerd en té optimistisch”. Het HV was geen “troepje synthetisch in-

gestelde, optimistische en o, zo welwillende en begrijpende lieden”, “maar dat Van 

Praag dat is, daar is niet veel tegenin te brengen” 8. Dat onder hoofdbestuursleden 

de welwillendheid niet onbegrensd was bleek in oktober 1965. Hoofdbestuurslid Van 

Oppijnen typeerde het HV als een in sterke mate centralistisch geleide organisatie 

en zijn medebestuurslid Max Rood signaleerde er een zeker paternalisme 9. Van 

Praag schreef een nota over deze kwestie 10. 
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 In deze tijd vond ook de correspondentie met Van Oppijnen plaats. Het “kli-

maat”, werd voorwerp van kritiek. SVHG-afgevaardigde Reddingius stelde in 1966 

dat “de toon die wij als studenten te horen kregen” niet erg aansloeg 11. Dat jaar 

moet voor Van Praag rampzalig zijn geweest. De kritiek betrof inmiddels meer dan 

alleen de seksuele opvattingen. De ethiek werd als bekrompen beschouwd. Van 

Praag kreeg wegens zijn kritiek op “kitsch” een aanval te verduren12. Met name 

Reddingius, die ook het onderscheid tussen mens en dier hekelde, uitte kritiek. De- 

ze maal moesten verwijzingen naar de kosmos het ontgelden. De mens was omwille 

van het godsdienstige kamp “als Bizonder Deel Van De Kosmos” getypeerd 13. Van 

Praag antwoordde dat de verwijzing naar de kosmos nog maar weinigen aansprak 

14. Banning bepleitte in 1959 een actuele ethiek, gericht op het “konkrete” 15. 

Reddingius bekritiseerde tevens het taalgebruik van Van Praag. Hij meende dat Van 

Praag “net zomin een woordkunstenaar is als ik”. Hij bepleitte nauwkeuriger taalge-

bruik, achtte de aansluiting bij “geijkt taalgebruik” irritant en kreeg zelfs “onlustge-

voelens” 16. Van Praag verweerde zich zwakjes: Wat zo’n vijf jaar geleden nog 

“schokkend” leek, klonk nu gewoon 17. Ruitenberg meende dat “wat gisteren nog 

uitdagend en revolutionair klonk, vandaag haast verouderd is” 18. 

 Al maakte het veranderende klimaat het niet aanlokkelijk om langer aan te 

blijven, toch lag de oorzaak voor het aftreden elders. Weliswaar portretteerde Van 

Praag zichzelf als “een (oud) linkser die zijn hele leven gewijd heeft aan kritiek en 

verandering van kultuur en samenleving” 19. De datum waarop hij meedeelde te wil-

len terugtreden, namelijk september 1966, wijst er echter op dat de opkomst van 

Nieuw Links de doorslag gaf. “Tien over Rood” verscheen in 1966. Blijkbaar kwam 

de klap hard aan. Veel andere hoofdbestuursleden met een lange staat van dienst 

wilden eveneens opstappen. Rood vreesde dat er verkeerde conclusies uit zouden 

worden getrokken. Een ander hoofdbestuurslid, Roethof, kwam het vertrek van Van 

Praag ongelegen nu er juist behoefte was aan sterke leiding 20. Mede omdat zijn ge-

doodverfde opvolger, Roethof, niet voor het voorzitterschap voelde zwichtte Van 

Praag voor de druk. Van Praag zag aanvankelijk geen opvolger in Rood, die door 

Van Praag in 1954 enthousiast was gemaakt voor de humanistische stichting Mens 

en Wereld. Naar verluidt overtuigde bestuurslid Max hem met moeite van het tegen-

deel. De scherpzinnige jurist Rood wilde hem pas over een aantal jaren opvolgen 21. 
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Hij oefende als advocaat en procureur een vrij beroep uit en kon het voorzitterschap 

wel op zich nemen. 

 Dat moment brak aan op 17 mei 1969. Toen kwam er een eind aan een pe-

riode van intensieve samenwerking binnen het bestuur waaraan Koppenberg, de 

penningmeester, de “meest waardevolle herinneringen” bewaarde. “Weliswaar wer-

den we in de wekelijkse bestuursvergaderingen, durende van 2 à 3 uur ‘s middags 

tot 11 à 12 uur ‘s avonds, door Van Praag afgebeuld, maar hoewel uitgeput gingen 

we toch voldaan huiswaarts” 22. Van Praag was “hardnekkig”. Bovendien wist hij 

hoofdbestuursleden te “bezielen en te enthousiasmeren om zich volledig in te zet-

ten”. Hij had vrijwel altijd over “een aan de orde komend punt” zijn gedachten ge-

vormd. Steeds had Van Praag “drie of vier oplossingen van het probleem” uitge-

dacht, met de “geest van een schaker, die rekening houdt met iedere mogelijke 

tegenzet van zijn wederpartij”. Zelden gaf hij die oplossingen prijs. Van Praag was 

ervan overtuigd “dat hij het veld goed overzag” 23. Tijdens de lange vergaderingen 

liep Van Praag menigmaal te ijsberen. Hij stond dan “op van zijn plaats en liep heen 

en weer terwijl hij een betoog hield” 24. Er volgde een schitterende feestavond waar 

een ter ere van Van Praag gecomponeerd muziekstuk van de componist Strategier, 

de “Colloquium Familiaria” werd opgevoerd. Woordvoerders uit verschillende levens-

beschouwelijke hoek gaven blijk van hun waardering voor Van Praag. Hij kreeg on-

der meer een reis aangeboden. Hij kon weer naar Oost-Europa. Deze maal ging Van 

Praag naar Joegoslavië, Roemenië en Tsjecho-Slowakije. Opnieuw stond vervreem-

ding sterk in de belangstelling. Andere gespreksonderwerpen waren “wijsgerige an-

tropologie” en “ontologie van het humanisme”, waaronder Van Praag gedachten met 

betrekking tot zijn postulaten verstond 25. “Het viel me op dat bijna iedereen met 

deze onderwerpen bezig is” schreef hij 26. Het bezoek van Van Praag aan 

Oosteuropa zal opnieuw samenhangen met “een ander communisme” dat Banning 

voor mogelijk hield. 

 

Optimisme 
 Soms veroorzaakte de oriëntatie op Banning juist flexibiliteit. Dit wees de me-

ningsvorming over de “verzuiling” uit. In 1954 werd in een rapport waar Van Praag 

aan meewerkte gesproken van een “zuilentheorie, waarvan wij principieel tegen-

standers zijn” 27. In de Nieuwjaarsbrief van dat jaar gold verzuiling als “bijna volledi-

ge afsluiting der volksgroepen” 28. Banning sprak van de “schapen- en bokkenafge-
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slotenheid” 29. Van Praag stelde de commissie herziening beginselprogram 1959 

voor om in het eerste artikel op te nemen dat de PvdA de “verbondenheid tussen 

aanhangers van verschillende levensovertuigingen ten volle tot uiting” wilde laten ko-

men. Het voorstel lag in de lijn van Banning die een “zo groot mogelijke eendracht” 

toejuichte 30. Toch bracht het voorstel Banning in verwarring. Hij meende dat het te-

gen verzuiling gericht was “hoewel ook een overtuigd voorstander (..) zich met deze 

formulering zou kunnen verenigen”. Ondanks de verzuiling verklaarde Van Praag 

een lans te willen breken voor gezamenlijke verantwoordelijkheid 31. Van Praag gaf 

niet op. Hij wilde in de beginselverklaring opnemen dat “de organisatorische afslui-

ting van de levensbeschouwelijke groepen” de “nationale saamhorigheid” in gevaar 

kon brengen 32. Van Praag bestreed de “verstarring van het geestelijk proces” die 

Banning het gevolg achtte van verzuiling 33. Ook dit voorstel werd verworpen. 

 Ogenschijnlijk werd de verzuiling als geheel strijdpunt. Het humanisme nam 

volgens Van Praag een “duidelijk anti-verzuilingsstandpunt” in. Het humanisme was 

huiverig voor verzuiling 34. Van Praag wilde geen “verzuiling”, maar “algemeenheid”  

en het liefst de “doorbraak”, ook in maatschappelijke en culturele arbeid”. Het ging 

om “wederzijdse verstandhouding, waarin zelfs de huwelijksproblematiek en derge-

lijke vragen over en weer benaderd worden” 35. Van Praag achtte de verzuiling “te-

recht bekritiseerd” 36. “De populaire anti-verzuilingsrhetoriek” stond echter de “alge-

meenheid” in de weg. De retoriek verzwakte buitenkerkelijken en in het bijzonder hu-

manisten 37. “Anti-verzuiling” was een kreet 38. Het humanisme was nog in 1967 

een “oase in de hokjeswoestijn” 39. Banning dacht genuanceerd over de verzuiling 

40. Waar Van Praag zich positiever over verzuiling uitliet was de levensbeschouwing 

in het geding. Van Praag wilde in 1948 dat het humanisme naar voren trad naast 

protestantisme en rooms-katholicisme. Dan werd duidelijker dat de PvdA niet aan 

een levensbeschouwing was gebonden 41. Daarmee stelde hij het humanisme voor 

als derde zuil 42. Verzuiling gold in de Nieuwjaarsbrief van 1954 als “een geestelijke 

stroming die een bepaald volksdeel voortduwt” 43. Door het HV werd de zuilenop-

bouw in zekere zin afgerond. Banning achtte de “verscheidenheid naar levensbe-

ginsel” belangrijk. Dit beginsel had pedagogische betekenis 44. Van Praag werkte 

deze visie uit. Verzuiling was dienstbaar aan vorming, opvoeding, verdieping en ver-

breiding van de idee 45. Van Praag achtte verschillen in levensovertuiging niet 
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verontrustend, en ook niet dat men zich overeenkomstig organiseerde 46. Nadat 

Banning zich genuanceerd uitliet over de verzuiling kwam het humanisme volgens 

Van Praag in een paradoxale situatie terecht. Men moest kiezen tussen verzuilde or-

ganisatie of verloochening van de eigen overtuiging 47. Buiten gebieden waar de le-

vensovertuiging een “directe rol” speelde, zoals de geestelijke zorg, achtte Van 

Praag de “doorbraak” wenselijk 48. Van Praag dacht aan humanistische opvangbu-

reaus, vormingscentra e.d. Ook het cultureel en maatschappelijk werk had een le-

vensbeschouwelijke inslag. Van Praag meende dat daarmee het zuilenstelsel nog 

niet werd erkend 49. Beschouwde men zuilen als peilers van de Nederlandse sa-

menleving, dan achtte Van Praag het geen schande om een zuil te zijn. Een eigen 

overtuiging maakte eigen organen noodzakelijk 50.  

 Banning prees “onbevangen en onbaatzuchtig luisteren naar de ander” als 

middel tegen verzuiling aan 51. Banning had niet het Nederlands Gesprek Centrum 

op het oog. Dat droeg “alle kenmerken van vrijblijvendheid” 52. Men kon elkaar ont-

moeten “in het open veld” 53. Van Praag sloot samenwerking met andere “zuilen” 

geenszins uit 54. Humanisten waren bereid tot een open en ernstig gesprek over de 

verzuiling 55. Van Praag deelde mee dat de zuilen steeds beter op elkaar in-

gespeeld raakten 56. Er was tussen de “zuilen” onderling “wat minder onbegrip en 

wat meer overleg, vooral wanneer het erom ging gezamenlijk subsidies te bemachti-

gen” 57. Van Praag wekte de indruk dat de “organisatorische kernen der levens-

overtuigingen” tevens de doorbraak van de “zuilen” bespraken 58. Hij doelde daarbij 

op het Nederlands Gesprek Centrum. Daar werden de onderlinge overeenkomsten 

opgespoord. Op grond van “de aanvaarding van en verantwoordelijkheid met en 

voor elkaar” achtte Van Praag een doorbraak mogelijk 59. Al sprak men elkaar niet 

in het “open veld”, toch beroemde Van Praag zich op de resultaten. Van Praag 

schetste een rooskleurig beeld.  

 Hij straalde hetzelfde optimisme uit toen hij in 1965 de arbeidsomstandighe-

den van het proletariaat wilde verbeteren. Het humanisme moest een uitzicht bie-

den “dat arbeiders in het productieproces hun menselijkheid doet hervinden” 60. Ook 

hier lag de oorzaak bij Banning. Banning wilde dat arbeid de “menswording” bevor-

derde 61. Van Praag deed de uitspraak in 1965. Dat Van Praag deze taak naar zich 

toetrok, lag vermoedelijk aan de discussie in de commissie beginselprogram 1959. 
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De commissie besprak de noodzaak van structurele hervormingen. De PvdA wijzig-

de hierover haar standpunt. De partij had in 1947 nog wel aandacht voor structurele 

hervormingen. De partij bestreed in 1947 “niet slechts de uitwassen der kapitalis-

tische productiewijze, maar het stelsel zelf, de daaruit voortvloeiende sociale verhou-

dingen en de deze maatschappij beheersende geest” 62. De aandacht voor structu-

rele hervormingen nam af. Na de oorlog was “vader Drees voor vele kiezers het 

symbool van een betere wereld die er was gekomen”. Een deel van de wensen van 

de PvdA werd als niet “opportuun” beschouwd 63. Volgens Pos was het vroegere 

socialistische vuur bij sociaal-democratische leiders gedoofd. De sociaal-democra-

tische lotsverbetering resulteerde in “algemene verzadigdheid” 64. Van Praag werd 

in de commissie beginselprogram 1959 met de koersverandering geconfronteerd. 

Banning verklaarde dat de individuele vrijheden volgens de liberale propaganda bij 

de PvdA niet veilig waren. Hij wilde dat het program een weerwoord was 65. De VVD 

behaalde in 1958 een onverwachte overwinning, maar de PvdA leed verlies. In “So-

cialisme en democratie” werd gewezen op de politieke betekenis van middengroe-

pen 66. Tevens won de opvatting veld dat het proletariaat van “stoffelijke noden” was 

gevrijwaard. In het NVV heerste in de jaren 50 zelfvoldaanheid. Maatgevend leek de 

beperkte visie van de steeds beter betaalde vakarbeider, die van de zorgen om het 

bestaan van de brede laag van slecht betaal-de arbeiders geen weet had 67. Drees 

stelde in de commissie beginselverklaring dat bepaalde bevolkingsgroepen achter-

bleven, maar dat de georganiseerde groepen er wèl op vooruit gingen. De overheid 

kon de situatie niet verbeteren 68. 

 Over de arbeidsomstandigheden van het proletariaat werd niets vastgelegd. 

Voor zover de PvdA oog had voor het proletariaat gold dit het deel dat met de situa-

tie tevreden was. De noodwet-Drees van 1947 en de werkloosheidsverzekering van 

1952 kunnen dit in de hand hebben gewerkt. “De emancipatiestrijd der arbeiders is 

principieel gewonnen” meende Banning 69. De PvdA legde de laatste rode franje af. 

De partij hief in de jaren 50 de sociaal-democratische studentenvereniging “Politeia”, 

de AJC en Nieuwe Koers op 70. Het Sociaal Democratisch Centrum onderging het-

zelfde lot 71. Naderhand verloren instellingen die eens onverbrekelijk met de rode 

“zuil” waren verbonden hun “rode” karakter. Managers kregen zoveel ruimte dat ze 

deze ophieven. Dit was het geval toen het “Vrije Volk” zijn lezers verloor en de band 

met de PvdA verbrak. Bij de vroeger landelijke krant kregen managers de ruimte. 
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Verbruikscoöperaties, ooit deels “rode” instellingen die de kosten van levenson-

derhoud verlaagden, werden algemeen. De “welvaart” maakte winkels met de eigen 

achtergrond overbodig. Managers deden ze goeddeels van het toneel verdwijnen 72. 

Er wordt beweerd dat de elite haar eigen belang voorop stelde wanneer bindingen 

met het proletariaat verzwakten 73. Banning signaleerde dat de “tendenz van het 

vakspecialisme” de afstand tussen specialisme en volk vergrootte. Dit verschijnsel 

veroorzaakte een “nauwelijks meer te dragen vereenzaming” 74. 

 
 

Vervreemding 
 Banning vreesde nadelige invloeden van de techniek op de “ziel van de 

mens” en “gebieden van de geest” 75. Van Praag wekte de kwestie uit. Hij ontwaar-

de een tegenstelling tussen het toegenomen verantwoordelijkheidsbesef en gevoe-

lens van onmacht 76. Van Praag onderkende het “uitzonderlijk competitieve ele-

ment”. Blijkens de “eenzijdige waardering voor schoolcijfers, diploma’s, promoties, 

winstcapaciteit en intellectuele en artistieke uitzonderlijkheid” leidde industrialisatie 

tot “prestatiedwang” 77. Banning meende dat het accent werd verlegd naar het 

“technisch-industrialistische” 78. Men raakte volgens Banning in de ban van wat hij 

“apparaten” noemde. Men vervreemdde “van zichzelf” 79. Van Praag achtte de tech-

niek mede oorzaak van vervreemding. Hij verwees naar vervreemding in de marxis-

tische zin van het woord. Marx achtte de productiewijze oorzaak van vervreemding. 

Collectieve toe-eigening van de productiemiddelen bood uitkomst 80. Volgens Marx 

resulteerde de arbeidsdeling in een scheiding tussen hoofd- en handarbeid. In het 

proletariaat uitte zich het wezenskenmerk van de vervreemding, namelijk de ontwik-

keling van slechts enkele mogelijkheden 81. 

 Van Praag besprak het probleem vanuit een andere invalshoek. Volgens 

Banning achtte het “moderne socialisme” socialisatie van productiemiddelen geen 

middel tegen de vervreemding 82. Ook Van Praag was deze mening toegedaan 83. 

Het was Van Praag onduidelijk “hoe de individuele producent zijn gevoel van ver-

vreemding zou kwijtraken door middel van socialisatie” 84. Alleen economische ver-

anderingen konden dit niet wegnemen 85. Socialisatie van productiemiddelen loste 

niets op. De “massa-productie” zou voortgaan; de “rationalisatie” en “automatie” wa-

ren onontkoombaar. Ook na socialisatie bleef er “een ver verwijderd productieappa-
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raat” 86. Banning achtte veel meer factoren verantwoordelijk. Van Praag deelde 

deze mening. Aan vervreemding waren naast gegeven eigendomsverhoudingen ook 

technische en organisatorische factoren debet 87. Men werd door wetenschap, 

techniek en welvaart aan de onmiddellijke relatie met de productie onttrokken 88. 

Banning achtte ook “het bestuursapparaat” oorzaak 89. Vervreemding werd volgens 

Van Praag onder meer veroorzaakt doordat men aan functionarissen was overgele-

verd 90. De belangstelling voor vervreemding in het debat met de marxisten hield 

met Banning verband. Deze achtte “Selbstentfremdung” een “uiterst reëel” en “nij-

pend probleem”. Hij vroeg om een “scheppend, bevrijdend” antwoord, waarbij dit be-

grip werd overgenomen, uitgebreid en verdiept 91. Van Praag achtte de tijd rijp voor 

een humanistische visie op vervreemding. Het ging niet alleen om de vervreemding 

als producent, maar vooral om de “totale vervreemding” van het individu in zijn 

“maatschappelijke betrekkingen” 92. Ook menselijke betrekkingen vallen echter on-

der de marxistische opvatting van vervreemding 93. Het begrip “vervreemding” kreeg 

in vergelijking met het marxisme een beperkte betekenis. Banning wees de opvatting 

van de hand dat economische factoren bepalend waren voor het maatschappelijke 

en culturele leven 94. Ook Van Praag wees de these af dat het geestelijke leven 

slechts een afspiegeling was van het materiële bestaan. 

 Opvattingen van Banning veroorzaakten wel vaker tegenstrijdigheden. Aange-

zien Banning allerwegen de “opgekropte gevoelens der massa” vreesde, lag een 

wereldreis met bezoeken aan uiteenlopende bevolkingsgroepen meer voor de hand 

dan alleen een bezoek aan het Oostblok. Toch vertrok Van Praag na zijn afscheid 

als voorzitter juist naar Oosteuropa. Ofschoon Van Praag het op medische gronden 

rustig aan moest doen lag daar geen behoefte aan rust aan ten grondslag. Van 

Praag combineerde vakanties met werkzaamheden ten behoeve van het humanis-

me. Desondanks moet worden aangenomen dat hij zich af en toe rust gunde. Mis-

schien ging hij daarom in 1968 en in 1969 tweemaal op vakantie. Al met al hield Van 

Praag tussen zijn activiteiten nauwelijks halt. Hij nam 23 jaren lang het arbeidsinten-

sieve voorzitterschap op zich; zijn activiteiten hadden zich met andere werkzaamhe-

den aaneen geregen tot een onoverzienbare trits grote en kleine inspanningen, 

waartoe de fragiele man zich geroepen voelde. Van Praag verenigde dit met andere 

werkzaamheden voor het HV en het internationale humanisme, het bijzonder hoogle-
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raarschap, werkzaamheden als docent bij het Humanistisch Opleidings Instituut, als 

schrijver van artikelen en als spreker. 

 Hij was daartoe onder meer in staat door uiterst geconcentreerd te werken. 

Treurniet herinnerde zich: “we konden in een treincoupé met elkaar zitten te praten. 

Jaap zat dan onderhand even een speech voor te bereiden, die hij een uur later 

moest houden. Die speech kwam af terwijl we met hem spraken. Jaap had twee con-

centratiemogelijkheden, gelijktijdig. Hij zat gewoon te schrijven in zijn kleine, precie-

ze schrift” 95. Ook Abraham Kuyper handelde meerdere zaken gelijktijdig af. Deze 

placht te zeggen: “Ik heb allerlei laden in mijn hoofd. Is een onderwerp afgedaan, 

dan sluit ik de lade en trek een andere open” 96. Daar stond tegenover dat Van 

Praag, wanneer hij zich op de organisatie van een congres concentreerde, onge-

makkelijk op een onverwachte begroeting kon reageren. Hij was dan weinig flexibel. 

Een plotselinge begroeting overviel hem 97. Op zulke ogenblikken lieten de twee 

concentratiemogelijkheden hem in de steek. Er ontging Van Praag juist van alles als 

hij zich op een onderwerp concentreerde. Dit bleek bij een bezoek aan een bevriend 

lid van de Provinciale Staten, Pasman, die later directeur van het HV werd. Van 

Praag werd in juli 1954 gedeputeerde. Aangezien hij in Den Haag of omgeving geen 

woning kon vinden woonde hij nog in Dordrecht. Omdat hij ook ‘s avonds in Den 

Haag moest zijn gebruikte hij eens een maaltijd bij het gezin Pasman in Voorburg. 

Hij zat gespannen aan tafel; ‘s avonds moest hij een spreekbeurt houden over 

Henriëtte Roland Holst. De Van Praags kwamen in maart 1956 in de directe omge-

ving van Pasman te wonen. Bij Van Praags tweede bezoek was zijn reactie: “wat 

hebben jullie een leuk huis”. Van zijn eerste bezoek wist hij niets meer af 98. 

 Van Praag mocht zich goed kunnen concentreren, maar de anekdote wijst te-

vens op een selectief geheugen. Bij de “kwestie Stuiveling” bleek hoe selectief dit 

was. Een redacteur van “Rekenschap”, het tijdschrift van de Stichting Socrates, liet 

zich in juni 1960 in Vrij Nederland kwetsend over Stuiveling uit. Steen des aanstoots 

was de zin: “Hij zou aan het begin van de oorlog joodse vrienden al hebben ge-

vraagd maar niet meer bij hem thuis te komen, zo vertelde zijn mederedacteur” 99. 

Stuiveling legde op 25 juni zijn functies neer 100. Van Praag haastte zich Stuiveling 

te verzekeren dat zijn gevoelens jegens hem niet veranderd waren 101. Voordat hij 

een standpunt innam wilde Van Praag eerst uitzoeken wat “tussen de medewerkers 

binnen de Stichting in deze kwestie is voorgevallen” 102. Daarmee gooide hij olie op 
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het vuur. Stuiveling verklaarde dat “de volstrekte onzekerheid wat de gevoelens be-

treft van de velen met wie ik moet omgaan” de kwestie bemoeilijkte 103. Dit verwijt 

betrof Van Praag. Stuiveling was ontstemd omdat hij nooit erkenning had gekregen 

voor zijn medewerking aan de dissertatie van Van Praag. Er was zelfs informeel 

overeengekomen dat Van Praag bij Stuiveling promoveerde. “De reden is doodeen-

voudig dat ik me daarvan volstrekt niets herinner” aldus Van Praag 104. Hij sprak 

van een “volkomen black out in mijn herinnering” 105. Stuiveling geloofde er niets 

van. De brieven van Van Praag namen het wantrouwen niet weg. “Wat ik niet begrijp 

is waarom je wrevel zich tegen mij richt” verzuchtte Van Praag 106. 

 Tenslotte ging Van Praag uiterst efficiënt met zijn tijd om. Hij reisde met de 

trein omdat hij, als hij zou autorijden, zich daarop niet zou concentreren 107. In de 

trein kon hij lezen en schrijven. Uit een anekdote blijkt hoe punctueel hij was. Aan-

vankelijk haalde Pasman Van Praag, toen deze net gedeputeerde was, van huis. 

Pasman herinnerde zich dat hij dan vroeg: “Jaap, hoe laat kom ik bij je? -Hoe laat is 

die vergadering? -Acht uur. -Hoe lang rij je er over? -Tien minuten. -Dan kom je dus 

om tien voor acht. Dan was ik er (..) om kwart voor acht. Hij zat dan achter zijn bu-

reau en zei: ‘t Is pas kwart voor acht hè. Hij bleef werken tot tien voor acht, stond op 

en dan gingen we samen naar de Provinciale Staten” 108. Ook congressen zaten 

vast aan een strak schema. Van Praag regelde ze per minuut 109. Keerzijde van de 

strakke planning waren grote spanningen, bijvoorbeeld op internationale congres-

sen. Van Praag was bezorgd over het verloop van het IHEU-congres in Oslo in 

1962. De spanning was nog niet geweken toen hij in de aula van het universi-

teitscentrum, waar het gehouden werd, naar het spreekgestoelte liep en tegen de 

microfoon tikte. Hij vroeg aan een Noor in een witte jas of het ding werkte. De man, 

die antwoordde het van harte te hopen, maakte zich bekend als hoogleraar elektro-

nica. De spanning week even voor stomme verbazing 110. Door de spanningen 

maakte Van Praag tijdens het congres een vermoeide indruk. Een vriendin vertelde: 

“Hij moest er als het ware af en toe even uit. Zo heb ik eens een wandeling met hem 

gemaakt (..). Toen had hij even tijd. Ik zei: nou weet je wat, dan ga ik met Jaap een 

eindje lopen. Ik dacht: als het me nou lukt laat ik hem gewoon niet naar de volgende 

zitting gaan. Want hij moet echt weleens even los van alles hè. Maar op een gege-

ven moment keek hij op zijn horloge. Hij zei: ja, nou moet ik terug” 111. Ondanks de 

zorg van zijn vrienden en zijn centrale plaats binnen de humanistische beweging be-
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staat de indruk dat Van Praag ten prooi viel aan een diepe, alles doortrekkende een-

zaamheid. Een vergelijking met uitspraken van Banning brengt wellicht duidelijkheid. 

 

Verenkeling 
 Banning was ongerust over de moderne samenleving. Het “jachtende arbeids-

tempo” bedreigde het waarachtig mens-zijn 112. Hij vermoedde dat de “jachtigheid, 

het voortgezweept worden, de innerlijke onrust” de vloek van de moderne tijd was 

113. Ook de specialisatie baarde hem zorgen. Volgens Banning hief de eigen spe-

cialisatie het verband op tussen de gespecialiseerde arbeid en de “algemene en ei-

gen levensinhoud” 114. Van Praag legde een ander accent. Hij sprak van “verenke-

ling” om daarmee het vereenzaamde, op zichzelf teruggeworpen individu in een 

technocratische, vijandige samenleving aan te duiden. Verenkeling is geen huma-

nistische term. Banning liet de term nooit vallen. Pos merkte op dat eenzaamheid 

een groot en verontrustend probleem voor humanisten was 115. Van Praag achtte 

de eenzaamheid van de enkeling “ronduit verontrustend” 116. Als gevolg van maat-

schappelijke tekortkomingen nam vereenzaming toe, tot deze een hel werd van wan-

trouwen, neurose en vernietiging. De hel was niet de ander, zoals Sartre meende, 

maar de eenzaamheid, die op den duur ondraaglijk werd 117. Isolement was een hel 

van wantrouwen, neurose en vernietiging 118. Onder eenzaamheid werd blijkbaar 

isolement en verlatenheid verstaan. Dat was volgens Van Praag wat protesterende 

intellectuelen, studenten en jongeren aan de orde stelden: anderen waren de hel en 

het was leven zinloos 119. Van Praag veronderstelde dat de maatschappijkritiek zich 

tegen “verenkeling” keerde 120. Hij achtte “verenkeling” gevaarlijk. Zij was oorzaak 

van gewelddadige uitbarstingen. De “verenkeling” veroorzaakte de “heftige rebellie 

van volkeren, rassen, jongeren, intellectuelen en kunstenaars, die zich overal in de 

samenleving voordoet” 121. In de Engelstalige versie van de tekst werden “volke-

ren” door “naties” vervangen 122. De rebellie werd door onbillijke productieverhou-

dingen en onrechtvaardige maatschappelijke patronen “versterkt” 123. Volgens 

Banning bracht de expansie van de “technische beschaving” alle overtuigingen, in-

stellingen en politieke systemen in gisting, crisis en revolutie 124. Hij vreesde de “op-

gekropte gevoelens der massa” 125. Ruitenberg sprak van een “golf van vernieu-

wings- en vernielingsdrift” 126. 
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 Van Praag kon hier de term “eenzaamheid” niet gebruiken. Banning stond po-

sitief tegenover eenzaamheid. Banning meende dat eenzaamheid in het ideale geval 

geen band met de gemeenschap uitsloot 127. Een leven zonder eenzaamheid was 

een leven zonder diepte 128. Van Praag onderschreef deze mening. Eenzaamheid 

was voor de mens als uniek wezen onontkoombaar en kon positieve kanten hebben 

129. Weliswaar omschreef Van Praag verenkeling als veel “technischer en fataler” 

dan vervreemding 130. Van Praag benaderde de kwestie ook vanuit een andere in-

valshoek: verenkeling moest als de sociale kant van vervreemding worden gezien 

131. De oorzaken van verenkeling waren tweeërlei. Enerzijds was er een verband 

met de verbrokkeling van de oude maatschappij. Als gevolg van industrialisatie nam 

verstedelijking mondiale vormen aan. Banning verwachtte dat de technische ontwik-

keling op den duur alle volkeren bereikte 132. Traditionele meningen en gedragsre-

gels verloren volgens Van Praag hun betekenis. Het individu werd een massamens. 

“Daardoor krijgt hij een gevoel van frustratie dat allengs ondragelijk wordt. Verenke-

ling is de hel” 133. Van Praag beoogde de secularisatie. Buitenkerkelijken waren in 

vergelijking met christenen in een heel andere positie beland. Men was onzeker, ver-

ward, angstig en gedesintegreerd. Van Praag, die eerder secularisatie met nihilisme 

associeerde, bracht het deze maal met “verenkeling” in verband. Het verenkelde in-

dividu dat alleen was te midden van velen, had het gevoel nergens bij te horen 134. 

Volgens Banning maakte “het gebeuren in de eigen tijd” onzeker en angstig; de “stij-

gende welvaart” veroorzaakte “felle onrust, diepgaande verwarring”, “beklemmende 

eenzaamheid en radeloosheid” 135. Al was men daarvoor maar in geringe mate 

verantwoordelijk, toch ging het individu volgens Van Praag niet vrijuit. “Vervreemde 

en verenkelde” individuen maakten het leven “onverdraaglijk” 136. 

 Daarmee werd de band met de gemeenschap nog niet afgewezen. Banning 

hechtte daar sterk aan; Van Praag achtte “verenkeling” het gevolg van de verschra-

ling van onderlinge contacten. Als de organisatie het gehele bestaan doordrong en 

de contacten er onder leden, was ook de samenleving aan “vervreemding en veren-

keling” debet 137. De andere oorzaak van “verenkeling” was de techniek. Al bood de 

technologische en organisatorische “omwenteling” voordelen, toch veroorzaakte de 

technologie ook problemen. Deze waren psychisch van aard. De “overweldigende 

technische ontwikkeling” resulteerde in een enorme organisatie van de samenle-

ving. De organisatie werd als een knellend keurslijf ervaren. Men zat gevangen in 
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een het hele leven omvattende techniek. Men voelde zich verstikt en stond er “ver-

eenzaamd” en “onmachtig” tegenover. De redenering sloot aan op de vrees van 

Banning dat de “enkele mens en zijn vrijheid” bekneld raakten in een “organisato-

risch netwerk van de maatschappij” 138. Banning sprak van een “technisch-organi-

satorische ontwikkeling” 139. Van Praag achtte de technisch-organisatorische sa-

menleving oorzaak van “verenkeling en vervreemding” 140. Het competitieve ele-

ment versterkte het isolement in zo’n samenleving nog eens. Ze werd gekenmerkt 

door een onpersoonlijke structuur, waardoor relaties werden geformaliseerd en “wer-

kelijke contacten” bemoeilijkt 141. De techniek bood jongeren ongekende mogelijk-

heden, maar tevens vereiste de technologische revolutie een omvattender organisa-

tiepatroon zodat ze zich gevangen voelden “in een verstikkende organisatie die hen 

verhindert de vrijheden te genieten die juist door de techniek mogelijk worden ge-

maakt” 142. 

 Banning meende dat het dragen van medeverantwoordelijkheid de vervreem-

ding kon opheffen 143. Volgens Van Praag kon inspraak uitkomst bieden. Via in-

spraak kon de overheid vervreemding en verenkeling tot aanvaardbare proporties 

terugbrengen 144. Andere remedies waren het accepteren van de uitdaging van het 

bestaan, zelfontplooiing en verbondenheid 145. Voor dit doel werd ook creativiteit 

aanbevolen 146. Zelfontplooiing of verwerkelijking van de persoonlijkheid beëindigde 

de verenkeling doordat ze “broederschap” teweeg bracht. Er bestond geen ware 

zelfverwerkelijking die niet op de ander was gericht 147. Van Praag bepleitte “ge-

meenschapsbeleving” 148. Banning achtte ook het stimuleren van gemeenschap 

blijk van een democratische gezindheid 149. Van Praag werkte de “gemeen-

schapsbeleving” nader uit. Het bestaan was een “op-anderen-aangewezen-zijn”, 

zodat zelfbestemming “als vanzelf” tot solidariteit leidde. Het begrip “solidariteit” be-

tekende “medeverantwoordelijkheid, medeleven, eerbiediging en verdraagzaam-

heid” 150. Onderlinge verbondenheid in de zin van respect voor en solidariteit met 

medemensen bleef geboden. De humanistische beweging moest aangeven hoe zelf-

bestemming en broederschap vorm kregen 151. Van Praag wilde beide aanmoedi-

gen 152. Broederschap en zelfbestemming kwamen echter ook “vanzelf” tot stand. 

Individu en gemeenschap waren wederzijds afhankelijk 153. De “verenkeling” zette 

aan tot medemenselijkheid. Ze deed de idee van een werkelijk humane samenleving 
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bij grote groepen postvatten. Door “zelfzucht” te vermijden werd “broederschap” of 

“verbondenheid” een feit. Men kon gemeenschapsstructuren scheppen die verbon-

denheid stimuleerden 154. 

 Van Praag legde ook een ander accent. Hij achtte “verbondenheid” een 

“noodzaak” van het bewustzijn 155. Terwijl verenkeling volgens Van Praag in “ver-

bondenheid” resulteerde, daagde vervreemding uit tot zelfbestemming. Vervreem-

ding was namelijk de tegenpool van zelfbestemming en verenkeling de tegenpool 

van solidariteit. Zelfbestemming veronderstelde een doelbewust gebruik van eigen 

mogelijkheden. Van Praag achtte de onhoudbaarheid van de situatie criterium voor 

de omslag. Wanneer het isolement ondraaglijk werd, waren de voorwaarden vervuld 

voor het ontwikkelen van een werkelijk humane samenleving. Was men daarvoor 

eenmaal enthousiast, dan verwierf men invloed en werd maatschappelijke ver-

nieuwing mogelijk 156. “Dan is de voorwaarde aanwezig voor de omwenteling van 

kultuurpatroon en samenlevingsstructuur” 157.  Het resultaat moest medezeggen-

schap mogelijk maken. Toch stuitte men in de gedachtegang op nieuwe barrières. 

De humanistische leidsman zette uiteen dat op grote schaal radicale veranderingen 

van het levenspatroon waren vereist, waarbij medezeggenschap een belangrijke rol 

vervulde. Zelfbestemming en solidariteit vereisten structuren die daarvoor ruimte bo-

den 158. Voor Ruitenberg kwam het aan op de vorm waarin medezeggenschap tot 

stand kwam 159. Volgens Van Praag moesten ze in een technisch-organisatorische 

maatschappij een technisch-organisatorisch karakter dragen 160. Blijkbaar zag Van 

Praag naast inspraak en broederschap ook in zelfbestemming een mogelijkheid om 

de verenkeling te beëindigen. Het is interessant om te bezien welke oplossing 

Banning zelf aandroeg. Banning wilde “alle sferen, waarin het mens-zijn zich af-

speelt”, met elkaar verbinden: arbeid en vrije tijd, techniek en cultuur, economie en 

ethiek 161. Het is echter onwaarschijnlijk dat inspraak, broederschap en zelfbestem-

ming volstonden; Van Praag had het probleem van de verenkeling niet humanistisch 

uitgewerkt. De indruk bestaat dat het thema eerder verband hield met de persoon 

van Van Praag. Banning reageerde al vanaf 1940 afwijzend; nieuw was de onver-

wachte kritiek uit eigen gelederen. Van Praag moet zich de tegenslagen zeer heb-

ben aangetrokken. 

 Achter de explosieve activiteit van Van Praag gingen depressies schuil. Dat 

depressiviteit Van Praag soms parten speelde blijkt uit de brochure “Wat ben ik ei-
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genlijk?” De korte, hevig getoonzette opening wees op nauwelijks verholen irritatie, 

terwijl het laatste gedeelte in bewogen-meeslepende stijl een heel andere stemming 

verried. Waarschijnlijk waren de besprekingen met Donker, de minister van justitie, 

de oorzaak. In september 1952, toen Van Praag de brochure schreef, bleek dat de 

vorige minister, Mulderije, reeds humanistische geestelijke verzorging onder gedeti-

neerden wilde toestaan. Een financiële regeling van humanistische geestelijke ver-

zorging bleef echter het struikelblok. Gevreesd werd dat een bevredigende regeling 

zeker tot 1954 uitbleef 162. Er waren meer oorzaken van depressies. Volgens be-

stuurslid Bijleveld was Van Praag soms gedeprimeerd door congresvoorstellen: “tus-

sen vergaderingen door en tijdens congressen gingen we weleens een uurtje wan-

delen. Nou, wat moeten we er mee, vroegen we ons dan af. Dan moest je mekaar 

weleens eventjes weer moed inspreken” 163. Van Praag achtte zijn vormgeving van 

het humanisme de enige juiste. Van tegenwerking, ook vanuit eigen kring, raakte hij 

ontmoedigd. Hij stelde geen prijs op kritiek, maar liet dit meestal niet blijken. Deed hij 

dit wel, dan sloot hij zich aan bij Banning. Hij was evenals Banning van mening dat 

kritiek “solidariteit” en “liefde” veronderstelde 164. De depressies gingen gepaard 

met grote productiviteit. Door hard te werken poogde hij de stemming te boven te ko-

men. 

 Ook Van Praag senior had een druk leven geleid. In het ouderlijke milieu was 

de druk bezette vader de belangrijkste factor. Hierbij is belangrijk wat bestuurslid 

Max over Van Praag vertelde: “hij had een pyromane inslag. Hij had de neiging, als 

we vergaderden en er papieren waren, het papier te scheuren en in een asbak te 

doen. Daarna stak hij het aan” 165. Bij volwassenen is betrekkelijk weinig over dit 

verschijnsel bekend. In de psychologie werd pyromanie wel in verband gebracht met 

een vroeger gebrek aan gevoelsmatige binding met de vader. Dat uitte zich bij niet 

agressieve personen in brandstichting 166. Ze zou een compensatie zijn voor agres-

sie, wanneer directe uitingen daarvan werden vermeden. Brandstichting werd boven-

dien in verband gebracht met verhoogde werkzaamheid bij een depressie 167. Ook 

gevoelens van uitgeslotenheid en eenzaamheid konden aan brandstichting vooraf 

gaan 168. 

 De eenzaamheid werd mede veroorzaakt doordat Van Praag over uiterste ge-

voelens zweeg. Dat bleek opnieuw tijdens het meest tragische moment in zijn leven. 

In de zomer van 1970 moest Van Praag er om gezondheidsredenen een weekend 
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uit. Het echtpaar Van Praag maakte een uitstapje door Nederland 169. Judith, de 

jongste dochter, had het na een kortstondig huwelijk erg moeilijk. De jonge vrouw 

beroofde zich in dat weekend van het leven. Van Praag was nog in de opgewekte 

stemming van het uitstapje toen het noodlottige bericht hem bereikte. Toen stond de 

wereld even stil. De dood van de mooie en begaafde Judith kwam hard aan. Tome-

loze boosheid en een groot verdriet welden in hem op. Daarna bekroop hem de twij-

fel: was hij tekort geschoten? Hij voelde zich schuldig, maar tegelijk machteloos. Van 

Praag kon er niet over praten. Zoals hij altijd uiterste gevoelens verzweeg, zweeg hij 

ook nu 170.
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Hoofdstuk XIIX 
De profeet en de dood 

 

 

 Het humanisme kwam bij Van Praag op de eerste plaats. Evenals de andere 

kinderen was Judith weleens secundair geweest. Weliswaar reserveerde Van Praag 

bepaalde momenten voor zichzelf en zijn gezin. Die ogenblikken wijdde hij behalve 

aan gezinsleden evenwel aan hobby’s als postzegels verzamelen, het lezen van po-

pulair-wetenschappelijke studies en tuinieren 1. Daarnaast had hij toch open ge-

staan voor de kinderen? Hij was toch steeds voor hen beschikbaar geweest? Hoofd-

bestuurslid Spigt sprak bij de crematie van Judith over de tragiek van het actief bezig 

zijn met maatschappelijke en levensbeschouwelijke vraagstukken 2. De scheiding 

tussen deze tragiek en de levensbeschouwing is bevreemdend. Van Praag oriën-

teerde zich vroeger bij specifiek buitenkerkelijke kwesties op Pos. Pos rekende be-

halve eenzaamheid ook de dood tot de grote verontrustende problemen voor huma-

nisten 3. Banning sprak niet over de dood. Het humanisme stelde de dood, evenmin 

als eenzaamheid, aan de orde. In de HGGG, de werkgroep die zich bezig hield met 

humanistische geestelijke verzorging, werd eind jaren 70 "zelfdoding" vanuit eigen 

ervaring besproken. Van Praag kon er nog steeds niet over praten 4. Van Praag 

deed soms ontboezemingen op papier. Aan het slot van een passage in "Grondsla-

gen van Humanisme", zijn tweede boek over humanisme, klonk heel bescheiden de 

eigen tragiek door. Zelfmoordpogingen waren "een wanhoopsdaad, die bedoeld is 

als een noodkreet om hulp of een schreeuw van wrok in de verlatenheid, waarin men 

iemand heeft laten verkommeren" 5. Banning associeerde zelfmoord met isolement, 

leegte en verlatenheid 6. Van Praag sprak echter om begrijpelijke redenen van een 

"wanhoopsdaad". 

 De altijd vormelijke Van Praag liet zich evenmin uit over menselijke warmte.  

Al zweeg ook Banning daarover, toch lag dit misschien aan Van Praag. Zijn houding 

was stijf en ongemakkelijk. Er is wel aangenomen dat hij een behoefte aan fysieke 

aanraking en behaaglijkheid onderdrukte. De oriëntatie op Banning kan een oorzaak 

zijn, maar onduidelijk is hoe dit gemis met geestelijke verzorging te rijmen viel. De 

gerichtheid bracht met zich mee dat Van Praag weleens weinig open stond voor ver-

anderende opvattingen. Misschien is hier een parallel te maken met grote filosofen: 

"Kenmerkend voor alle grote ethische filosofen is dat ze niet louter in termen van de 

actualiteit denken" 7. Al was Van Praag geen filosoof, toch heeft het er veel van weg 
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dat de stelling op hem van toepassing is. Enig inzicht in zijn leven en werk in de 

jaren 70 kan verhelderend zijn. 

 

 

De dood 

 Van Praag trad in juni 1974 af als gedeputeerde. Vermeldenswaard is dat pro-

vinciale Statenlid Schwarz de trage gang van zaken in de Staten betreurde. Hij ver-

klaarde dat er zijn geloof in de voortvarendheid op de proef werd gesteld. Van Praag 

antwoordde: "Bij het gebruik van het woord geloof zal de heer Schwarz niet in de 

eerste plaats hebben gedacht aan de zegswijze "zij die geloven haasten niet", maar 

eerder aan "een geloof dat bergen kan verzetten". Van Praag zette uiteen dat gede-

puteerden een "geweldig dikke huid en een eindeloze volharding" moesten hebben 

8. Er valt uit op te maken dat het werk als gedeputeerde niet gemakkelijk was. Na 

zijn aftreden wilde Van Praag het humanisme verdiepen. Hij zette dit uiteen aan 

Caspar Vogel, hoofd van de Humanistische Omroepstichting. De uitvoerige gesprek-

ken met de functionaris kwamen op de band. De functionaris nam dit initiatief nadat 

Ruitenberg, de opvolger van Banning, zich uitgebreid liet interviewen. "Laat ze maar 

praten. Laat ze vertellen wat ze weten. Wij nemen het op" luidde het devies 9. Van 

Praag woonde inmiddels in Zeist, waar hij in zijn werkkamer uitgebreid over zijn le-

ven en werk vertelde. In de huiskamer speelde mevrouw van Praag op de piano. Het 

gejaagde bestaan leek plaats te maken voor ongewone rust. 

 Soms gebruikte Van Praag rustige ogenblikken om boeken te schrijven. Deze 

maal begon hij aan een studie over het humanisme. De cursus humanistiek aan het 

HOI maakte dit noodzakelijk. Van Praag hoopte dat de lessen beter op de behoefte 

aansloten "als ik te zijner tijd mijn boek over humanistiek geschreven heb" 10. Uit-

gever De Bussy drong al in de jaren 50 aan op een boek over humanisme. Het werk 

zou "Inleiding tot het moderne humanisme" heten en in 1957 verschijnen. Van Praag 

had in 1956 een hoofdstuk gereed; het verscheen in "Rekenschap" 11. Het schrijven 

van het boek was een langzame en moeilijke bevalling. Naar verluidt werd het 

schrijven wegens drukke werkzaamheden steeds uitgesteld. Tijdgebrek was bij Van 

Praag echter nooit doorslaggevend. De late verschijning wekt een ander vermoeden. 

Waarschijnlijk hield ze verband met de dood van vrienden en naaste familie, in de 

oorlog uit zijn leven weggerukt. In zijn drukke bestaan moet hij hun dood hebben 
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verdrongen. Van Praag vermeed het onderwerp zo lang mogelijk. Hij openbaarde 

zijn visie op de dood voor het eerst in 1963. Zijn moeder stierf in juli 1963. Van 

Praag achtte toen "angst voor de dood" tegenhanger van de "levensangst" die 

Banning in de literatuur ontwaarde. Van Praag liet doorschemeren de dood te ver-

achten: "als de dood in eerste aanleg albeheersend lijkt, dan is hij -voor de huma-

nistische levenswil- verachtelijk. Hij moet veracht worden terwille van het leven" 12. 

 Reeds in 1965 liet Van Praag zich opnieuw uit over de dood. Weer lag de oor-

zaak in de persoonlijke sfeer: zijn vader, Emanuel van Praag, overleed op 13 juli 

1965. De dood van de laatste was een zware slag: "De mens van nu leeft in angst 

voor de dood omdat hij geen zin kan leggen in het leven. Daarom verheerlijkt hij sex, 

jeugd en kracht. Maar hij is in feite ontmoedigd, futloos en krachteloos". Voor ken-

nisname van zijn problemen behoefde men slechts in plaats van "de mens van nu" 

"Van Praag" te lezen: "Wie zichzelf zoekt vindt de leegte, de walging, wie naar de 

ander zoekt vindt zichzelf" 13. Verzoening met de dood werd in 1966 mogelijk. "Ge-

confronteerd met de stilte van de dood kan de mens het leven in een nieuwe inten-

siteit ervaren". Samen met andere factoren vormden leven en dood "in hun onver-

brekelijke samenhang de volheid en het wezen van het bestaan" 14. Het bestaan 

was evenwel "hachelijk" van karakter 15. Alleen toewijding aan het bestaan bracht 

uitkomst. Het humanisme erkende dat het bestaan tijdelijk was en "verwacht niet dat 

iets de dood kan opheffen, behalve de eigen poging in solidariteit met anderen" 16. 

"Ondanks de afgrond van verdriet, schuldgevoel, ziekte en ellende" kon "toewijding 

aan het leven" het bestaan "de moeite waard maken" 17. Van Praag vroeg zich af of 

er ondanks alle gebrekkigheid, tekort, schuld, leed en ellende, toch verzoening mo-

gelijk was. Onbevredigend is dat hij hier ontplooiing van eigen mogelijkheden aan-

beval 18. 

 Niet omdat de remedie geen soelaas bood, maar omdat de verwerking erbij 

inschoot werd het onderwerp gemeden. Dat Van Praag er toch iets over losliet lag 

aan de kwestie van de Drie van Breda. Hij reageerde aan het eind van de jaren 60 

geschokt op de plannen tot vrijlating van de drie. Veel buitenkerkelijken werden vol-

gens hem in 1969 "onvoorbereid" geconfronteerd met "de wisselvalligheden en 

moeilijkheden van het bestaan". Vragen van leven en dood gingen zij "liefst uit de 

weg" 19. Van Praag werd vaker onvoorbereid met persoonlijke zaken geconfron-

teerd. Hij merkte in 1950 op dat auteurs die gebruik maakten van de parapsycholo-
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gie "ons" bewust maakten "van krachten en spanningen in ons eigen gemoed, die tij-

dens de gewone dagelijkse gang-van-zaken onderdrukt blijven" 20. Het standpunt 

was niet van Banning afkomstig. Banning keek vreemd aan tegen emoties in de lite-

ratuur 21. Van Praag realiseerde zich dat hij het verlies van vrienden en familie ver-

drong: "We zijn nog steeds op de vlucht voor onszelf, voor elkaar en voor de sa-

menleving" 22. Na de spanning tussen de angst voor leven en dood, verzoening met 

en vlucht voor de dood gold hij in de jaren 70 als "natuurlijke keerzijde" van "verlan-

gens" 23. In de Engelse vertaling sprak Van Praag van "aspirations" wat ook "stre-

ven" betekent 24. 

 Er werden begin 1972 opnieuw plannen beraamd om de Drie van Breda vrij te 

laten. Het verlies van vrienden en familie in de oorlog riep weerstand op tegen on-

menselijkheid en onrecht: "Na 25 jaar komt het allemaal weer bovendrijven: de li-

chamelijke afbraak, de morele vernietiging" 25. In de psychologie werd wel aange-

nomen dat trauma's zich na 25 jaar openbaarden. De "afbraak" en "vernietiging" 

moeten op de Tweede Wereldoorlog betrekking hebben, al werd hij niet genoemd: 

"Totdat het opeens weer uitbarstte: de Drie van Breda!" 26 Merkwaardige passages 

wijzen erop dat het lot dat familie en vrienden in het concentratiekamp trof niet was 

verwerkt. Hieraan moet meteen worden toegevoegd dat ook Banning opmerkelijke 

uitspraken deed over concentratiekampen. Voordat zij werden vereenzelvigd met 

massale, zinloze vernietiging meende Banning dat men in concentratiekampen "in-

nerlijk vast" kon blijven staan 27. Banning rekende in 1958 niet de concentratiekam-

pen, maar afgedwongen schuldbekentenissen tot de "afschuwelijkste, mensonteren-

de dingen van deze tijd" 28. Van Praag achtte gebrek aan "innerlijke weerbaarheid" 

de grootste ramp: "wie heeft in de afgelopen tijd beseft dat het grootste leed, dat 

over ons land gekomen was, nog niet eens was het leed der verschrikkingen in de 

concentratiekampen, maar de volkomen weerloosheid van zovelen onzer tegenover 

die gebeurtenissen" 29. Van Praag verklaarde: "Er zijn geen omstandigheden zo 

mensonwaardig, zelfs in terreurgevangenis en concentratiekamp, of de mens kan er 

zijn betekenis aan geven en ze daardoor, soms ook lijfelijk, te boven komen" 30. Na-

derhand luidde de redenering: "De concentratiekampen waren het ergste: gericht op 

ontmenselijking en vernietiging. Het laat zich moeilijk indenken wat het voor de over-

levenden uit zo'n kamp betekend heeft. Zonder enige privacy, in erbarmelijke hy-
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giënische omstandigheden, uitgehongerd, bespot, gehoond, geslagen, overgeleverd 

aan de willekeur van de S.D. en hun vaak criminele helpers, die naar hun luim kon-

den beslissen over leven en dood; geprest tot onmenselijk zware arbeid in gloeiende 

hitte of ijselijke kou" (..). "Zeker, ook daar was nog solidariteit, soms, en zelfs humor, 

vergetelheid, maar alleen de innerlijk zeer sterken overleefden het" 31. De stelling 

dat de "innerlijk" sterken overleefden is onhoudbaar. In "Grondslagen van humanis-

me" staan eveneens merkwaardige passages over concentratiekampen. De vrijheid 

bleef ook in het concentratiekamp "het mens-zijn bepalen" 32. Kwam men er met 

zichzelf in het reine, dan kon men overleven: "Dat is in een concentratiekamp nog 

haalbaar gebleken, en het was eigenlijk een voorwaarde voor overleving" 33. 

 De opvatting van Banning zette de toon, maar de indruk is dat ook het achter-

wege blijven van de verwerking Van Praag parten speelde. Bij de visie op het fascis-

me zijn eveneens vraagtekens te plaatsen. Volgens Van Praag brachten de Vere-

nigde Staten, Groot-Brittanië en de Sovjet-Unie het fascisme "op het allerlaatste nip-

pertje" tot staan. Banning bracht deze zienswijze niet naar voren. Banning signa-

leerde nog steeds "enorme spanningen en dreigingen" 34. Van Praag associerde de 

"dreigingen" echter met de milieuproblematiek. Hij dacht aan de "bevolkingsexplosie, 

uitputting van grondstoffen, verstikkend milieubederf". Hij achtte het gevaar "ditmaal 

groter" dan tijdens het fascisme. Nu stond "het voortbestaan van de hele mensheid 

op het spel". Van Praag achtte "de gevaren van nu" nog "ongrijpbaarder" dan het 

fascisme. Hij vreesde dat men door de bevolkingsexplosie "alleen al door het aantal" 

zou "verstikken in opgehoopte agressie" 35. "De wereld staat in het teken van milieu-

bederf, uitputting, overbevolking, oorlog en ondergang". Men was "wantrouwig, ang-

stig, agressief". De regering had daarvan "niets begrepen" 36. Hoe verwarrend de 

associatie met de miljeuproblematiek ook moge zijn, duidelijk is dat Van Praag niets 

voelde voor vrijlating van de Drie van Breda. 

 Hier bleek dat hij zich de kwestie persoonlijk aantrok. Politici die het vraagstuk 

opnieuw aanroerden bemoeilijkten de verwerking van het oorlogsleed. Een andere 

oorzaak was de onverschilligheid. "De overlevenden hebben het leven niet kunnen 

verwerken, omdat de onverschilligen hun onverschilligheid niet overwinnen konden" 

37. Het roepen om barmhartigheid jegens de drie was "prostitutie van het medege-

voel". Men sprak over "het nutteloze van verdere stafvoltrekking". Bij een "tragedie 

van zo demonische afmetingen" klonk dat "onwezenlijk". Er ontbrak een "woord van 
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begrip", "echt begrip voor het verdriet van slachtoffers en nabestaanden". Van Praag 

signaleerde "koele juristerij" en "onwezenlijke barmhartigheid" 38. De reclassering te 

Breda die vrijlating bepleitte werd "onwezenlijke barmhartigheid" aangerekend. Men 

sprak van "drie oude mannen" en een straf die "onmenselijk" was 39. Van Praag 

pleitte bij Van Agt, de verantwoordelijke minister van justitie, tegen vrijlating. 

 Men zou verwachten dat Van Praag door de tragische gebeurtenis meer oog 

kreeg voor beperkingen van het bestaan. Zijn sympathie bleef echter voorbehouden 

aan weinig radicale auteurs. De studenten keurden dit af. Vooral op de in 1961 be-

gonnen "seminarium-opleiding" voor geestelijke raadslieden rezen bezwaren tegen 

Van Praag. De opleiding was door toewijding van de stijve doorzetter Van Praag en 

zijn naaste medewerkers tot stand gekomen. Ze bereikten dat ze in 1964 werd 

voortgezet als Humanistisch Opleidings Instituut (HOI). Van Praag achtte het HOI 

het belangrijkste instituut binnen de humanistische beweging 40. Hij deed het voor-

komen alsof de ergernis wederzijds was. Vooral ongemotiveerde cursisten schenen 

hem te ergeren 41. Ook Banning irriteerde zich mateloos aan studenten die er met 

de pet naar gooiden 42. Of Van Praags studenten werkelijk ongemotiveerd waren is 

echter de vraag. Volgens Van Praag had de generatiekloof "een heel eigen karak-

ter". Hij signaleerde tussen jongeren en ouderen een "complete breuk". De traditie 

was "vergruizeld" en het "nieuwe" miste "samenhang". De "aanknopingspunten met 

het verleden" waren verbroken  43. Banning merkte eveneens een generatiekloof op; 

tevens meende hij dat het historische bewustzijn teloor ging 44. Van Praag achtte 

het "onhistorische denken" mede oorzaak van de breuk: "Het verleden zou ons niets 

te leren hebben; de oudere generaties hebben toch alles bedorven" 45. 

 Op hun beurt waren de studenten er ontevreden over dat de discussie ont-

brak. De indruk bestond dat het doceren van humanistiek voor Van Praag betekende 

dat cursisten moesten zwijgen. Al was zijn minder democratische presentatie niet 

voor alle studenten onoverkomelijk, toch werd in oktober 1968 bezwaarlijk gevonden 

dat Van Praag overal een antwoord op had 46. Men signaleerde in zijn ethisch hu-

manisme een "vrij grote leerstelligheid" 47. Dat achtte Van Praag niet de oorzaak 

van de verwijdering. Ofschoon de scholingsgraad juist in de jaren 70 sterk toenam, 

weet hij de breuk aan "ontscholing en taalverval" 48. Mede daardoor werd een "sim-

plistisch zwart-wit denken" bevorderd dat "zinvolle oplossingen van onze problemen" 
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niet naderbij bracht 49. Volgens Banning werkten juist ideologieën met zwart-wit 

beelden 50. Van Praag deelde overigens de kritiek. Hij achtte de leer "individualis-

tisch, wereldvreemd en doctrinair" 51. Hoe het ook zij, de studenten vroegen aan-

dacht voor de marxistische filosoof Marcuse 52. Marcuse gold aanvankelijk als een 

optimistisch en humanistisch auteur 53. Zijn centrale thema was de vrijheid. Kern 

van zijn vrijheidsbegrip was een vrije maatschappij waarin men samenwerkte en 

deel nam aan een alomvattende individuele ontwikkeling 54. Dit ideaal was aller-

minst verwezenlijkt. 

 Marcuse wilde de westerse tolerantie ontmaskeren. Volgens hem diende tole-

rantie om slachtoffers van ongelijkheid met hun lot te verzoenen 55. Marcuse wilde 

de "één-dimensionale" situatie opheffen waarin "de overheersende vorm van vrij-

heid" bestond uit "dienstbaarheid" en de "overheersende vorm van gelijkheid" uit 

"opgelegde ongelijkheid" 56. Marcuse genoot korte tijd grote populariteit onder intel-

lectuelen. Van Praag was het met Marcuse eens: "Tolerantie is geen onverschillig-

heid. Het is -dat zegt Marcuse ook- een doel in zichzelf. Een juiste opvatting van to-

lerantie behelst ook een krachtig verzet tegen intolerante stromingen (bijvoorbeeld 

het nazisme)" 57. Van Praag had echter ook kritiek. Hij voelde niet voor verdwijning 

van structuren waarop Marcuse aanstuurde, omdat dan de "enkele mens" uit het ge-

zichtsveld verdween 58. Zijn voornaamste bezwaar betrof de gedachte dat de sa-

menleving intolerant was 59. Het antwoord moest luiden: "verzet tegen onderdruk-

king" en "bevordering van concrete tolerantie binnen de huidige maatschappij" 60. 

Marcuse meende echter dat verdraagzaamheid neerkwam op tolerantie van onder-

drukking. Structuren veranderden niet geleidelijk. "Dat zal moeten blijken" aldus Van 

Praag 61. Men moest trachten "radicale veranderingen" tot stand te brengen waarbij 

de "menselijke waardigheid" toetssteen was, zo verklaarde hij 62. In de Engelse ver-

taling werd een "radicale maatschappijverandering" bepleit 63. Het tijdstip waarop 

Van Praag instemde met radicale veranderingen verried opnieuw de verbinding met 

opvattingen binnen zijn partij. 

 Ten aanzien van Marcuse was Van Praag minder inschikkelijk. Hij meende 

dat hij en andere filosofen van de Frankfurter Schule (als Adorno en Horkheimer) 

geen perspectief voor verandering boden. "Eén-dimensionale" systemen kwamen 

ook niet-bevoorrechte groepen ten goede. Onduidelijk was hoe "opstandige groe-
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pen" de stabiliteit konden bedreigen "zolang de macht van de staat betrekkelijk on-

geschokt is" 64. Van Praag wilde tot op zekere hoogte toegeven dat tolerantie dien-

de om slachtoffers van maatschappelijke misstanden met hun lot te verzoenen. Dit 

was het geval "waar wij in gebreke blijven vrijheid en tolerantie te hanteren om men-

sen tot zelfbewustzijn te brengen" 65. "Zelfbewustzijn" kon onrechtvaardigheden 

wegnemen. Bestrijding van het kwaad vergde uitgangspunten waarin het mensbeeld 

een grote rol speelde. Van Praag legde ook een ander accent. Een levensovertui-

ging kon tevens "doctrinair en autoritair denken in de kritische maatschappijbe-

schouwing zelf" tegengaan 66. Het humanisme stelde er "verdraagzaamheid" te-

genover. "Eerbiediging van de ander" maakte "verdieping van inzicht en verwerke-

lijking van de menselijke lotsgemeenschap" mogelijk. Dat was een uitdrukking van 

"zelfbewustzijn die weerbaarheid insluit" 67. Het humanisme moest menselijke waar-

den verdedigen 68. 

 Dit standpunt sloot geen gedachtewisseling met studenten uit. Naar het 

schijnt maakte tijdgebrek een discussie met cursisten en verwerking van de stof on-

mogelijk. Van Praag achtte noodzakelijk dat hij jaarlijks meer dan 32 uur les gaf. Hij 

drong daarop herhaaldelijk aan. Opvallend is echter dat Van Praag juist taken wilde 

afstoten. In 1968 zocht hij een nieuwe "ideoloog" die hem op het HOI kon opvolgen. 

Dit verontruste hem bij zijn aftreden als voorzitter van de Stichting Humanistisch Op-

leidings Instituut in dat jaar 69. De moeilijkheid bestond eruit dat Van Praag het spe-

cifiek humanistische element in de geestelijke verzorging had uitgewerkt. Hij was be-

zig een nieuw vak te ontwikkelen: "Een eigen humanistische theorie is eigenlijk 

nergens goed tot ontplooiing gekomen" 70. Hij vroeg zich af of cursisten beseften dat 

ze de "wording van een nieuw vak" meemaakten. Dat had evenwel nadelen: "er be-

staat nog geen fenomenologie van het humanisme, noch een samenhangende theo-

rie van geschiedenis, grondslagen en praktijk" 71. Toen de oude garde van het HOl 

al lang het veld had geruimd ging Van Praag, als laatste, onverstoorbaar door met 

lesgeven. Het ontwikkelen van een nieuw vak was niet eenvoudig. Literatuur was 

nauwelijks voorhanden. Alles werd mondeling overgedragen, wat eveneens de mo-

gelijkheden voor discussie beperkte. Er is beweerd dat veel vakken die aan het HOI 

werden gegeven langzaam veranderden. Dat zou niet bij het door Van Praag gedo-

ceerde vak humanistiek het geval zijn 72. Toch was er in 1974-75 wat meer aan-

dacht voor structuren en beperkende invloeden. Bovendien distantieerde Van Praag 



                  H 18 De profeet en de dood 

 
473 

zich toen van de fenomenologie. Van Praag nam daar laat afscheid van. De feno-

menologie verloor in rooms-katholieke kring al in de eerste helft van de jaren 60 ter-

rein. Toen viel deze benadering in psychologie en pedagogiek weg, terwijl in de 

tweede helft van de jaren 60 ook de existentiële fenomenologie verdween 73. In de 

pedagogiek raakte de benadering in de jaren 70 haar hegemoniale positie kwijt 74. 

 Al met al wordt duidelijk dat Van Praag, in weerwil van de persoonlijke tragiek, 

niet meer oog kreeg voor de beperkingen van het bestaan. Eerder werd geconsta-

teerd dat, niettegenstaande de zienswijze van Pos, de dood geen verontrustend pro-

bleem voor humanisten werd. In veel gevallen stonden humanistische opvattingen 

los van de eigen ervaring. Daarentegen greep de kwestie van de Drie van Breda 

Van Praag zozeer aan dat hij zich de leniging van nood onder overlevenden van ver-

nietigingskampen aantrok. Hij signaleerde een "waas van ongeloofwaardigheid rond-

om het regeringsoptreden". Het ongeloof werd versterkt "door de inval om een raad-

gevend lichaam in te stellen, waarin ook de slachtoffers vertegenwoordigd zullen 

zijn. Eerst strafrechttheorie, nu gesundes Volksempfinden?" 75. In 1971 werd ver-

zocht om een raadgevend lichaam in te stellen. De minister weigerde dit verzoek 

echter  in te willigen 76. Op aandrang van verzetsdeelnemers en vervolgden stelde 

W. Meijer, staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, in juli 

1975 het Werk en Advies College (WAC) in. Naast vertegenwoordigers uit organisa-

ties van verzetsdeelnemers en vervolgden zaten in het WAC deskundigen op het ge-

bied van de gevolgen van oorlogsleed. Doel was de hulpverlening te verbeteren. 

Toen mevrouw Heroma Van Praag in 1975 vroeg het voorzitterschap van dit college 

op zich te nemen, zei hij hierop "ja" 77. Het WAC stelde het leed van zowel joodse 

als niet-joodse slachtoffers aan de orde. Van Praag had in de oorlog zijn joodse fa-

milie en niet-joodse vrienden verloren. Hier lag een concrete taak om tenminste voor 

overlevenden iets te betekenen. Zij waren de enigen bij wie hij uiting kon geven aan 

zijn betrokkenheid bij het aangerichte leed. 

 Tijdens de herdenking van de bevrijding van concentratiekamp Auschwitz in 

1968 wees de dichter Hoornik erop dat de overheid niets ondernam ten behoeve van 

degenen die er nog dagelijks nadelige gevolgen van ondervonden. De dichter noem-

de groepen "van wie een kind kan zien dat ze moeten worden geholpen en die we 

nu al 23 jaar in de kou van Auschwitz laten staan" 78. De situatie was in 1975 nau-

welijks verbeterd. Weliswaar kwam de materiële hulpverlening vlot op gang, maar de 
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psychische nood werd laat onderkend. Gijzelingsdrama's maakten in de jaren 70 het 

kampverleden, dat veel Nederlanders tot een ver verleden rekenden, actueel. Naar 

aanleiding van klachten van oorlogsgetroffenen en een oplevend besef tekort te zijn 

geschoten wilde de overheid een actieve rol bij de hulpverlening vervullen. Er viel 

veel te verbeteren. Na de oorlog was een onontwarbaar geheel van regelingen en 

organisaties gegroeid, waardoor een goede aanpak in aanzetten bleef steken. Ook 

het bureaucratisch karakter van enige organisaties van oorlogsgetroffenen zal de 

hulpverlening niet ten goede zijn gekomen. Nu kon daarin verbetering komen. Van 

Praag leidde de moeizame besprekingen met gezag. In zowel Nederland als Israël 

leidde hij hoorzittingen met de getroffenen met allure. Volgens Thoenes, één van de 

leden van de WAC, toonde Van Praag zich een doorgewinterde voorzitter die aan-

dacht had voor de slachtoffers en slagvaardig was bij het aandragen van oplossin-

gen: "dan kreeg Van Praag vleugels". Er groeide het gevoel: "we brengen iets groots 

en goeds tot stand" 79. Het WAC beval de overheid aan de hulpverlening te coördi-

neren. Voor dat doel werd op instigatie van het WAC het Informatie en Coördinatie 

Orgaan (ICODO) in het leven geroepen, een zelfstandig orgaan van organisaties van 

getroffenen en de overheid 80. 

 Er waren nog meer factoren waardoor het schrijven kon zijn uitgesteld. Van 

Praags gezondheid ging achteruit. Aan het begin van de jaren 50 was reuma ge-

constateerd. Zijn handen gingen 20 jaar later krom staan. Bovendien kreeg hij last 

van een hartkwaal. Tijdens het Deventer congres, in 1951, kreeg Van Praag een kor-

te hartaanval. Onderweg naar de zaal met een aantal bestuursleden bleef hij ineens 

stil staan. Eén van hen, Coenders, verklaarde: "het is niet helemaal in orde zo nu en 

dan. Dan moet hij dit even doen" 81. Van Praag nam tegen de hartkwaal tabletjes in. 

Bovendien was hij hardhorend aan één oor, wat hij handig oploste door zijn goede 

oor naar zijn gesprekspartner te wenden. 's Avonds kon hij maar beperkt genieten 

van een goed glas wijn zoals zijn gewoonte was: hij kreeg last van oorsuizingen 82. 

Zijn slechte gezondheid bracht hem er toe op een zonnige dag in juli 1971 een af-

scheidsbriefje aan zijn vrouw te schrijven 83. Al wist hij niet hoe lang hij nog zou le-

ven, Van Praag wilde alles uit zijn leven halen wat eruit te halen was. Evenmin als 

tijdgebrek verklaart de slechte gezondheid de late verschijning. Deze was eerder 

een stimulans om vaart achter het boek te zetten. Dit betekent dat de verwerking van 

oorlogsleed de enige vertragende factor was. 
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 Pas in januari 1978 publiceerde Van Praag "Grondslagen van Humanisme". 

Sinds de aankondiging van zijn boek in 1956 verscheen er wel een andere huma-

nistische studie. Bij zijn aftreden als voorzitter van het HV kreeg Van Praag een bun-

del opstellen over het humanisme aangeboden. Hoewel hij het gebaar op prijs stel-

de, zag hij liever een bundeling van eigen artikelen. "Grondslagen van Humanisme" 

kwam aan dit verlangen tegemoet: delen van het boek verschenen eerder als artike-

len 84. Tevens bevatte het door Van Praag behandelde collegestof 85. Het boek be-

vatte een algemene opwekking tot humanisme dat meer dan in "Modern humanis-

me een Renaissance?" in, weliswaar abstracte, richtlijnen voor het bestaan werd uit-

gewerkt. Naar verluidt streefde hij een boek na dat zo lang mogelijk objectief geldig 

was en voor zoveel mogelijk humanisten aanvaardbaar 86. In "Grondslagen van Hu-

manisme" werden, in tegenstelling tot "Modern humanisme een Renaissance?", de 

maatschappelijke consequenties van het humanisme uiterst beknopt behandeld. Dit 

roept uitspraken van Banning in gedachten, waar de late verschijning eveneens ver-

band mee kan houden. 

 
 
Van Praag en de Januskop 

 Van Praag ging uitgebreid in op de humanistische geestelijke verzorging. Dit 

wijst erop dat Van Praag zich de mening van Banning aantrok dat het humanisme 

"voor de wezenlijke noden" geen soelaas bood 87. Men kan tegenwerpen dat behal-

ve Banning ook andere vooraanstaande PvdA-ers al langer bezwaar maakten tegen 

het humanisme. Er waren echter ook PvdA-ers die juist opvattingen van Banning 

aanhingen en uitwerkten. Dat in het beginselprogram van 1959 de levensbe-

schouwing aan particuliere organisaties werd overgelaten lag in de lijn van Banning. 

Banning meende dat "levend christendom en levend humanisme" niet langer gedrag 

en keuze bepaalden 88. Banning weigerde om Van Praag (er zaten ook andere 

PvdA-ers op het vinkentouw) de ruimte te geven. Van Praag stelde vast dat de "ge-

dachtewisseling over levensovertuigingen" na de jaren 50 en 60 was "verstomd" 89. 

Het ging Van Praag om de belangstelling voor het humanisme waarin men, in 

tegenstelling tot een deel van de generatie die na de Tweede Wereldoorlog de 

dienst uitmaakte, geen belang stelde 90. Aan het eind van de jaren 60 nam ook de 

interesse voor kerkelijke aangelegenheden en voor standpunten van intellectuelen in 
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het algemeen af 91. Van Praag wekte de indruk binnen zijn partij geïsoleerd te 

staan. De dialoog werd "vooral tussen de happy few" gevoerd  92. Dat Van Praag er 

gehoor vond is onwaarschijnlijk. "Echte tegenstellingen" kwamen volgens hem pas 

aan de orde wanneer maatschappelijke structuren en de verdeling van lasten, wel-

vaart en invloed werden besproken 93. Misschien lag dit aan de politieke stellingna-

me van Van Praag. De Wolff verklaarde eerder dat Van Praag de PvdA in "een enkel 

rechtse partij" wilde veranderen 94. 

 Dit nam niet weg dat de sociaal-democratie steeds meer verknocht raakte aan 

de bestaande verhoudingen. Van Praag waardeerde dat zijn partij rekening hield met 

middengroepen 95. De sfeer in de partij stuitte daarentegen op bezwaren. Deze kon 

leiden "tot onverschilligheid bij velen" 96. Volgens Van Praag moest "iets van het so-

cialisme" in de "vormgeving" "beleefbaar" worden 97. Nieuw Links wilde de samen-

leving veranderen, maar Van Praag stemde daar juist mee in. Hij stelde in 1956 dat 

"in dit tijdsgewricht" van "toenemende technische samenhang" de "principiële een-

heid" steeds meer maatschappelijke realiteit werd. Achter deze "eenheid" ging de 

"verwerkelijking van een stuk van het humanistische mensbeeld" schuil, gebaseerd 

op wederzijds respect 98. Van Praag bespeurde in de jaren 70 de behoefte om "aan 

met, en voor! Anderen zijn, aan gezelligheid, aan gemeenschap" 99. Het inzicht dat 

men voor elkaar verantwoordelijkheid droeg, was reeds "overheersend geworden" 

100. Toen Van Praag deze woorden schreef was Banning overleden en Ruitenberg 

reageerde niet. Nu reacties uitbleven zwakte Van Praag zijn stelling af. Hij meende 

aan het eind van de jaren 70 dat het scheppen van "meer zinvolle omgangsvormen" 

een "belangrijke bijdrage" kon leveren aan een "nieuw levensbesef". Uit zo’n besef 

sprak de hoop op een "wending ten goede". Er lag een taak op het gebied van de 

"persoonlijke aandacht, gesteund door gemeenschapsbeleving en -verbanden". Op 

het vlak van de "zelfaanvaarding" was hulpverlening vereist 101. 

 De aanbevelingen lijken op de adviezen van Van Praag aan sociale bewegin-

gen, waarvan wordt beweerd dat hun vertrouwen in gemeenschappelijk overleg en 

politieke partijen afnam 102. Er was sprake van een harde bejegening van dienst-

weigeraars, actievoerders en woningzoekende jongeren ("krakers"). De kraak- en 

milieubeweging beoogde verbetering van de kwaliteit "van het bestaan"; de 

vrouwenbeweging eiste meer aandacht voor de achterstelling van vrouwen en vrijere 
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abortuswetgeving 103. Van Praag steunde deze bewegingen niet. Hij stelde er voor-

waarden aan (zorgvuldige afweging en respect voor minderheden). Van Praag vroeg 

zich af: "Moet men niet allereerst de demokratische methoden verduidelijken en ver-

beteren. Hoe verhouden zich politisering, polarisering en konfliktbeheersing? (..) wel-

ke vreedzame funkties kunnen aktiegroepen vervullen, ook ter voorkoming van ge-

weld?" 104. Volgens Banning vereiste de democratie vorming en opvoeding 105. 

Van Praag achtte "zelfbewustzijn" voorwaarde voor maatschappijverandering 106. 

"Gezondheid, gezindheid en gesteldheid" waren nodig voor "het psychische, morele 

en geestelijke leven" 107. De maatschappijverbeteraars moesten "doelbewuste, psy-

chisch en geestelijk gezonde mensen" zijn 108. 

 Toen Banning vaststelde dat het humanisme leed onder de "ballast" van het 

verleden, achtte hij ook de "roeping tot vrijheid" deel van een democratische instel-

ling; volgens Van Praag konden alleen vrije mensen de samenleving op constructie-

ve wijze veranderen. Men kan zich afvragen waarom Van Praag de voorwaarden 

van Banning uitgerekend aan sociale bewegingen stelde. Volgens Van Praag wilden 

zij "in naam van de sociale noodzaak" weleens wat snel tot "eenvoudige middelen" 

overgaan 109. Men krijgt de indruk dat Van Praag zich, door zijn oriëntatie op 

Banning en Ruitenberg, steeds meer isoleerde, terwijl de PvdA juist begrip toonde 

voor sociale bewegingen. De WBS-sectie "maatschappelijk werk" waarvan ook Van 

Praag deel uitmaakte, zette aan het begin van de jaren 70 uiteen welke samenleving 

de PvdA nastreefde: "het zal een tehuis voor allerhande sociale actie en maat-

schappijvernieuwende bewegingen moeten zijn". Men wilde opkomen voor "degenen 

die onderliggen in onze huidige maatschappij" en "structurele ongelijkheden" ophef-

fen 110. Dat Van Praag zitting nam in een commissie waarvan hij de denkbeelden 

niet kon onderschrijven is bevreemdend. Weliswaar verklaarde Van Praag zich in 

1970 voorstander van maatschappijverandering. Bovendien toonde hij begrip voor 

het omstreden humanistische "landelijk aanbod". Een aantal nieuwe Verbondsfunc-

tionarissen zocht in Gouda aansluiting bij maatschappijkritische groepen. Dat bracht 

hen in conflict met het hoofdbestuur van het HV 111. In de commissie die het conflict 

onderzocht zat ook Van Praag. Ze kwam met een genuanceerd oordeel en sprak 

van een "veelvormig Verbond", maar de uitgangspunten moesten wel humanistisch 

blijven 112. Van Praag achtte maatschappijverandering zowel middels een wijziging 

van structuren als door bewustwording mogelijk. Beide standpunten hadden hun ver-
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dedigers 113. Banning signaleerde reeds in het Renaissance-humanisme "dwars te-

gen elkaar indruisende opvattingen" 114. Van Praag stemde in met maatschappij-

verandering, maar sloot "radicale akties" uit. 

 Het is bijzonder dat dit geen inconsequentie is want tegenstrijdigheden kwa-

men in het humanisme veel voor. Dit was bijvoorbeeld het geval bij speculaties over 

wat het humanisme teweeg bracht. Van Praag meende in 1967 dat het humanisme 

werd gekenmerkt door "openheid in verantwoordelijkheid, zelfbestemming in vrijheid, 

verbondenheid in gemeenschap. Het was geen "vrijblijvend gedachtespel". Het hu-

manisme deed een beroep op "objektiviteit en creativiteit". Van Praag verwachtte dat 

deze punten "tumult" veroorzaakten 115. Hij kwam bedrogen uit. In 1970 trad aan 

het licht dat de begrippen "in veel gevallen allesbehalve helder en onze overtuigin-

gen in veel gevallen vanzelfsprekendheden" waren 116. De leer van Jehova’s getui-

gen druiste veel meer in tegen de gangbare opvattingen dan "onze" meningen 117. 

Van Praag merkte in 1974 op dat de "humanistische gedachte" een opbloei beleefde 

als "misschien nooit tevoren". Hij signaleerde "humanistische psychologie" en "hu-

manistische sociologie". "In zekere zin is het al humanisme wat de klok slaat" meen-

de hij 118. Van Praag vroeg vooral aandacht voor de psychologie. De psychologie 

was een "humanistisch georiënteerde wetenschap" 119. De humanistische psycho-

logie had "grote betekenis" 120. Het "mensbeeld" van de "voorgangers" van deze 

psychologie sloot "in veel opzichten" nauw aan bij dat van het humanisme. Van 

Praag zag overeenkomsten met zijn postulaten 121. De overeenkomsten gingen te-

rug op "de nadruk op de ervaring van het volledige mens zijn, op de menselijke mo-

gelijkheden (..), op kreativiteit en zingeving" 122. 

 Nadat Van Praag in 1969 deze psychologie verbond met de geestelijke ver- 

zorging sprak hij "van een volwaardige levensovertuiging en een daarop gebaseerde 

echte geestelijke verzorging" 123. De verzorging was gebaseerd op een "levenso-

vertuiging". In een levensovertuiging kwamen "zingeving, identiteitsbesef en oriënta-

tievermogen, geënt op noties omtrent mens en wereld" samen. De overtuiging kon 

"innerlijke verzekerdheid" verschaffen, die men "zelfbewustzijn" kon noemen. Dankzij 

een sterk zelfbewustzijn kon men "origineel en doeltreffend" op de werkelijkheid rea-

geren.124. Het humanisme werd bovendien steeds meer "allesomvattend". De kwa-

litatieve verandering hield verband met de ontwikkeling van de postulaten 125. Of-
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schoon "zelfbewustzijn" als middel voor "doeltreffend" optreden werd aanbevolen, 

was de leer die daartoe bijdroeg zelf vaak "weinig effektief" 126. Ruitenberg liet zich 

niet over het onderwerp uit; Van Praag vroeg zich, niettegenstaande de bewering: "in 

zekere zin is het al humanisme wat de klok slaat" af, of het nog zin had om "te spre-

ken van humanistische invloed" 127. Van Praag betwijfelde het nut van de humanis-

tische onderneming: "Doet het er wat toe als humanistische ideeën met nadruk 

worden verkondigd?" 128 

 De tegenstrijdigheden betroffen ook de verhouding tot de overheid. Weliswaar 

werd identificatie met staatsmacht uitgesloten: "ik vind dat typisch bij de humanisti-

sche visie hoort dat je je niet verenigt met een staatsmacht, welke dan ook, die een-

voudig als staatsmacht dikwijls niet anders kan dan mensenrechten aantasten, maar 

dat je dan ook vrij moet staan om je daar in alle gevallen tegen te verzetten" 129. In 

de praktijk stelde men zich echter welwillend op. Van Praag verklaarde dat "de 

meeste humanisten de staat niet afwijzen" 130. Gevangenisstraf werd eveneens ge-

accepteerd. De samenleving kon zich geen "schadelijke inbreuken op de orde" ver-

oorloven, maar "huidige vormen van strafvoltrekking" waren wel aan herziening toe 

131. Volgens Banning getuigde ook "eerbied voor orde en rust" van een democrati-

sche instelling. Vermoedelijk waren er onder de humanisten heel wat overtuigde de-

mocraten 132. Het humanisme resulteerde in een "democratische overtuiging" 133. 

Van Praag bevestigde dat het humanisme democratisch was. "De meeste humanis-

ten zijn voorstanders van de parlementaire democratie" 134. Ook hier stuit men op 

tegenstrijdigheden. Banning weigerde toe te lichten waarom hij democraat was 135. 

Van Praag achtte de humanistische keuze voor de democratie niet "geheel rationeel 

te motiveren" 136. Banning wekte de indruk dat het humanisme iets aan de demo-

cratie kon verbeteren. Volgens Van Praag ontbraken in veel gevallen de voorwaar-

den voor een "alomvattende, vertegenwoordigende demokratie" 137. Banning ver-

wachtte geen "heilsrecept" van wat hij de “creatieve elite” noemde 138. Van Praag 

verklaarde dat de democratie "geen heilmiddel" was, maar een "hachelijke samenle-

vingsvorm, voortdurend bedreigd door ondemocratische machten en onverschillig-

heid en steeds gefrustreerd door halfhartigheden". De democratie kon echter ook 

"het verzet van de bevolking tegen macht en bezit legaliseren" 139. 
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 De democratie kwam volgens Van Praag echter ook "kultureel bevoorrechten" 

ten goede: "Voor wie zich eenmaal duidelijk heeft gemaakt waarom hij democraat is, 

bestaat er geen andere keus. En dat is niet alleen terwille van enkele kultureel be-

voorrechten". Al had "de grote massa" misschien allereerst aandacht voor een rede-

lijk aandeel in de welvaart, toch was het "hoogmoedig" om te denken dat ze niet wil-

de meebeslissen 140. Er bestond geen beter systeem dan de parlementaire demo-

cratie. Het was "het meest progressieve en het meest aanvaardbare" 141. Sommige 

sociaal-democraten zouden "evenals Marx" een tijdelijke dictatuur voorstaan 142. 

Van Praag wees dat af: "socialisme zonder democratie" was "égalitarisme met uni-

formisme, onvrijheid en onaanvaardbare ongelijkheid van macht en invloed" 143. De 

verdediging van de democratie contrasteerde met de bezwaren die Van Praag na de 

Tweede Wereldoorlog nog tegen de werking van de democratie inbracht. Zijn pro-

blematische verhouding met de democratie hield verband met aristocratische op-

vattingen. Banning signaleerde een humanistische "tendentie" om zich van "het volk" 

te onderscheiden. Hij dacht daarbij aan bepaald "levensgedrag": "men leest en stu-

deert graag, houdt van kunst en bespiegeling, schuwt rumoer op de markt des le-

vens" 144. Van Praag verklaarde dat de bezigheid van "sommigen" meer betekende 

"voor alle mensen tezamen, dan die van anderen". Dat was voorwaarde "voor het 

voortbestaan van cultuur in een georganiseerde massasamenleving" 145. "Een plu-

riforme bestaanswijze -dat kultuurgoed van de bevoorrechten!- zal de massa altijd 

onthouden worden, als het eenmaal is opgeofferd aan het staatskapitalisme" 146. 

 Ook hier stuit men op ongerijmdheden. Banning verwachtte van humanisten 

"een zekere solidariteit" 147. Humanisten moesten volgens Van Praag solidair zijn 

met degenen die materieel of moreel schade leden 148. Hij vroeg zich af wat vrijheid 

en gelijkheid betekenden "voor de misdeelde die steelt en de bevoorrechte die ma-

nipuleert". Van Praag vreesde "onvrijheid van de één en bevoorrechting van de an-

der" en bepleitte "meer maatschappelijke gelijkheid" 149. De zienswijze op de maat-

schappij bevatte eveneens tegenstrijdigheden. Volgens Van Praag betekende "het 

natuur-zijn van de mens" ook "zelfhandhaving, groepsegoïsme, agressie". Er was "in 

tragische mate" sprake van "individueel en kollektief egoïsme" 150. Van Praag ont-

waarde "geweld en fanatisme, een falende economische wereldorde, hebzucht en 

crisis" 151. Dit oordeel werd echter geveld "in het licht van onze maatstaven". De 
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moderne tijd werd gekenmerkt door de "enorme techniek" waarmee de "onmense-

lijkheid" kon worden bedreven en door een "kommunikatie-systeem", dat het "nieuws 

uit de hele wereld" in de huiskamer bracht 152. Beide gezichtspunten waren van 

Banning. Deze meende dat men met nieuws werd "overstelpt" 153.  

 Banning achtte noodzakelijk alles in het werk te stellen om nieuwe oorlogen te 

voorkomen 154. Van Praag achtte het humanisme voorwaarde voor een "betere sa-

menleving", zodat "geweld tegen elkaar" werd voorkomen 155. Van Praag consta-

teerde in 1981: "Een enkele maal ziet men zelfs bewegingen door geweldloze weer-

baarheid opmerkelijke resultaten bereiken" 156. Banning constateerde hetzelfde in 

1960 157. Banning wilde dat men zich weer op geestelijke waarden richtte 158. Van 

Praag beoogde een "mentaliteitsverandering" 159. De "geestelijke grondslagen van 

mens en maatschappij" konden aan de humanistische bijdrage "bezielende kracht" 

ontlenen. Het ging om "de ontwikkeling van een publiek ethos, dat voor de enkeling 

en de samenleving een richtsnoer kan zijn voor werkelijke veranderingen in de maat-

schappelijke en culturele structuren" 160. Van Praag vertrouwde op de weg van de 

geleidelijkheid. Wat onder de ene generatie als "revolutionair" gold, werd door de 

volgende generatie "aanvaard". "Wie het zien wil" beleefde een periode waarin het 

winstmotief niet meer de "alleenheerschappij" in de maatschappij had. Macht be-

diende zich van ideeën, maar "verwerkelijkt ze daardoor ook ten dele". "Herverdeling 

van macht" was het resultaat en daarmee was de maatschappij "niet meer dezelfde" 

161. Desondanks verzuchtte Van Praag: "Men wordt ongeduldig als men ziet hoe 

weinig ook progressieve regeringen kunnen veranderen" 162. Zelfs gewelddadige 

revoluties verwerkelijkten nooit meer dan in het "bewustzijn van de mensen aanwe-

zig is" 163. Evenals Banning achtte Van Praag revolutionaire en dictatoriale oplos-

singen ontoelaatbaar. Volgens Van Praag liep zelfs een revolutie met democratie 

nog verkeerd af. Het gevolg was een "diktatuur zonder vrijheid en zonder gelijkheid" 

164. Men zou geen gelijkheid moeten poneren 165. Van Praag waakte over het aris-

tocratische karakter van de leer. 
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De humanistische vrijheid 

 Dat Van Praag de vrijheid verheerlijkte lag echter niet aan aristocratische op-

vattingen. Banning achtte immers de "roeping tot vrijheid" deel van een democrati-

sche instelling; hij signaleerde een "humanistische begeerte" om de eigen geestelij-

ke vrijheid te bewaren zonder bekommernis om de vrijheid van anderen 166. Wie 

bewust wilde leven, maakte keuzes 167. Ondanks maatschappelijke beperkingen 

bleef er een "gebied" waar men kon kiezen 168. De geestelijke vrijheid was "onver-

brekelijk" met het bestaan verbonden 169. Zonder deze vrijheid "verstikte" de cul-

tuur, zo meende Banning 170. 

 Voor Van Praag stond de vrijheid van keuze buiten kijf. Keuzevrijheid functio-

neerde "onbetwistbaar". Al was het resultaat van de keuze ook "gedetermineerd" dit 

kwam aan het licht doordat men in vrijheid koos. Ook wie het handelen volledig be-

paald achtte "zal toch eerst moeten kiezen, voor hij weet hoe die bepaling dan wel 

uitvalt" 171. Zodra men zich losmaakte van beperkingen was het "menselijk om dat-

gene te doen, wat zich als keuze aan ons opdringt" 172. Daardoor ontstond "de mo-

gelijkheid van vereenzelviging met dat wat gekozen is. Daarin bestaat juist de vrij-

heid" 173. Op een IHEU-congres liet Van Praag weten: "Al kunnen humanisten van 

mening verschillen over de gedetermineerdheid van de mens, toch zullen ze het 

eens zijn over diens keuzevrijheid" 174. Volgens Van Praag gaf men het bestaan zin 

door "samenhang" in eigen keuzes te brengen. "Het is tegelijkertijd ook zo dat wij al-

lemaal weten, dat wij daarin herhaaldelijk tekort schieten" 175. Men maakte de ver-

keerde keuzes: "corruptie, geweld, terrorisme, haat en vernietiging, rijkdom en brute 

macht lijken de enige factoren die tellen" 176. Men faalde voortdurend in zijn keuze-

vrijheid: "op de achtergrond staat de mislukking, het échec, de schipbreuk". Niette-

min kon er voortgang zijn in de "pogingen" 177. De mislukking was "uitdaging om het 

tij te keren" 178. Al was de "aanleg om te kunnen en te moeten beslissen" ook "zeer 

beperkt", hij bestond "onmiskenbaar" 179. Men kon kiezen "binnen de beperkte 

ruimte die gegeven is" 180. Men beschikte "binnen de afhankelijkheden waarin men 

geplaatst is" over "een zekere keuzevrijheid" 181. 

 Niet alleen de keuze, maar ook de vrijheid zelf was begrensd. Van Praag 

lichtte dit toe aan de hand van een voorbeeld. De overheid kon de toename van au-

to's zowel tegengaan door de aanschaf te verbieden als door een forse belasting-
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heffing. In het eerste geval werd de koper in zijn vrijheidsgevoel gekwetst, maar van 

de belastingheffing werd de redelijkheid ingezien. Alleen in het eerste geval werd de 

vrijheid aangetast, aldus Van Praag. Het verbod maakte "slaven", maar belasting-

heffing versterkte de verantwoordelijkheid door de keuzevrijheid 182. De keuzevrij-

heid was noodzakelijk "omdat mensen wezens zijn, waarvan de instincten onvol-

doende blijken om ze te leiden bij hun beslissingen. De keuze lag in een "vrijheids-

moment waarin de menselijke verantwoordelijkheid tot uitdrukking komt" 183. Men 

moest, omwille van de zelfontplooiing, zelf kiezen 184. Of het leven betekenis had 

was een kwestie van keuzes 185. De keuze moest het leven de moeite waard ma-

ken 186. "Ook niet kiezend, beslist men toch". Uit de aanwezigheid van keuzevrij-

heid bleek dat de vrijheid weldegelijk bestond. Maatschappelijke vooruitgang impli-

ceerde dat de vrijheid toenam 187. "Het gelijke recht op keuze" was een rechtvaar-

dige zaak. Meer keuzevrijheid betekende dat men meer verantwoordelijkheid droeg 

"door een groter aantal keuzemogelijkheden in meer kwesties" 188. De maatschap-

pij moest de keuze zoveel mogelijk open laten 189. 

 In de vrijheid lagen karakteristiek menselijke mogelijkheden besloten. De vrij-

heid was slechts te verwerkelijken door waarderingen van waar en onwaar, goed en 

slecht, mooi en lelijk 190. Van Praag stelde evenwel dat de "opdracht" om de waar-

heid te zoeken, "gewoonlijk niet werkt" 191. Al liet de verwerkelijking te wensen over, 

toch bleef Van Praag de vrijheid verkondigen. Vrijheid hield verband met menselijke 

waardigheid. Vrijheid sloot tolerantie in en dat was de manier "waarop er op de lange 

duur een menswaardige maatschappij kan ontstaan" 192. Vooral de vraag of beslis-

singen gedetermineerd waren had Van Praags interesse. Determinisme sloot geen 

beslissingen uit. Van Praag verzette zich tegen de gedachte dat gebeurtenissen zich 

buiten de wil om voltrokken. Deze visie werd op fenomenologische wijze weerlegd: 

"De werkelijkheid wordt als psychisch-fysische eenheid begrepen, zodat er geen re-

den is om dit aan te nemen". Van Praag verwarde de wijze van waarneming vaker 

met de aard van de werkelijkheid. Determinisme en vrijheid waren, als twee kanten 

van de medaille, afhankelijk van de optiek. In de beschouwing leek de beslissing ge-

determineerd, maar in de beleving werd ze als vrijheid ervaren 193. De keuzevrijheid 

was echter beslissend. Men was zich bewust van "meervoudige neigingen bij iedere 

te nemen beslissing" 194. 
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 Bij "gedetermineerdheid" hanteerde Van Praag een strikte definitie. Er was 

sprake van gedetermineerdheid als een toestand op het tijdstip nul min één ratio-

neel kon worden geconstrueerd uit de toestand op het tijdstip nul, dat weer alle ge-

gevens bevatte om tot de toestand van tijdstip één te komen, aldus Van Praag. Aan-

gezien men in het mensbeeld weinig met gedetermineerdheid te maken had, achtte 

Van Praag het onderwerp hiermee afgehandeld 195. Aan de vrijheid stelde hij min-

der strenge eisen. Van Praag achtte geen zinvolle discussie over de vrijheid mogelijk 

"aangezien de voorwaarden waaronder een dergelijk begrip gefalsificeerd kunnen 

worden, ontbreken". De keuzevrijheid mocht wel ter discussie staan. Hiervan was 

sprake als men zich volledig met eigen keuzes kon verenigen. Theoretisch lagen so-

ciale rechtvaardigheid en "beslissingsvrijheid" in elkaars verlengde. Vrijheid zonder 

(een zekere mate van) sociale gelijkheid betekende dat velen van die vrijheid onvol-

doende gebruik konden maken. Gelijkheid zonder (een zekere mate van) vrijheid be-

tekende echter "dat men van die grotere gelijkheid nauwelijks kan profiteren". Het 

probleem bestond eruit dat vrijheden werden aangetast 196. Van Praag riep huma-

nisten op zich in te zetten voor vrijheid en recht 197. "Humanisme stelt zijn eisen van 

vrijheid en rechtvaardigheid aan alle politiek" 198. Ruitenberg achtte herstructure-

ring van de maatschappij vanuit het oogpunt van vrijheid en recht belangrijk 199. 
 Halverwege de jaren 70 herzag Van Praag zijn standpunt over de vrijheid. Het 

"vrijheidsoptimisme" deed de "ernstige beperkingen" niet altijd recht 200. Het streven 

naar vrijheid leidde tot "hyperindividualisme" 201. Toch werd het structuralisme af-

gewezen, dat beweerde dat men werd "gestempeld door de kultuur en de maat-

schappij" 202 Van Praag poogde de relatie tussen mens en maatschappij aan de 

hand van taal te verduidelijken: "Ons spreken voltrekt zich in een gegeven taalstruc-

tuur en we kunnen daaraan niets toe of afdoen" 203. Van Praag erkende dat men in 

structuren gevangen zat, maar voegde eraan toe dat over het leven in structuren 

geen humanistische uitspraken bestonden 204. Men kon het begrip structuur zo ruim 

opvatten, "dat het niets anders uitdrukt dan mens-zijn met anderen in de wereld. Dat 

is een veronderstelling van alle humanisme" 205. "Als de mens is wat hij is, alleen 

door de strukturen waarin hij funktioneert, dan verdwijnt de enkele mens uit het ge-

zichtsveld" 206. Degenen die structuren en omstandigheden benadrukten vergaten 
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dat deze niet losstonden van de menselijke interpretatie. Het individu beïnvloedde ze 

"door denken en doen dat uit die interpretatie volgt" 207. 

 Banning zette in 1960 uiteen dat socialisten de vrijheid voor iedereen wilden 

verwezenlijken, terwijl de liberalen met vrijheid voor een kleine groep tevreden waren 

208. Het vrijheidsoptimisme hoorde thuis bij de groep, waarvoor de vrijheid inder-

daad vereenzelviging met keuzes kon betekenen. De welvaartsstijging maakte ech-

ter in de jaren 60 een grotere vrijheid in bestedingen mogelijk. Misschien nam het 

gedachtegoed eindelijk een vlucht.
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Hoofdstuk XIX  
De prijs van de vrijheid 

 

 

 "Om meer gelijkheid tot stand te brengen moet men vrijheden inperken. Nu 

kan men wel zeggen: daarbij gaat het alleen maar om economische voorrechten. 

Maar de ervaring leert dat de afschaffing van die voorrechten ook inperking van an-

dere vrijheden schijnt te vereisen" 1. Van Praag vreesde in 1975 grotere economi-

sche gelijkheid. Het probleem bestond eruit dat niet alleen de economische privile-

ges van de bevoorrechten, maar ook andere vrijheden werden aangetast. Opnieuw 

reageerde hij op het streven van Nieuw Links. Waarop zou deze angst anders zijn 

gebaseerd? De naoorlogse wederopbouw bracht het proletariaat en de onderste la-

gen van de middenklasse geen voorspoed. De top van de middenklasse kreeg ech-

ter de ruimte. Op haar beurt werkte economische ongelijkheid weer sociale ongelijk-

heid in de hand. Dat lijkt althans de les na de Tweede Wereldoorlog. Er werd een 

scheve inkomensverdeling gesignaleerd 2. Ofschoon bepaalde inkomens fors ste-

gen nam "de nivellerende werking van de loon- en inkomstenbelasting" niet toe 3. 

Weliswaar ging de welvaartsstijging gepaard met grotere werkgelegenheid. Daarop 

volgde echter structurele werkloosheid. Deze betekende voor velen onvrijheid in de 

persoonlijke levenssfeer. Enerzijds leidde de economische verzelfstandiging tot vrij-

heid, grotere mondigheid, secularisatie en individualisering. Anderzijds deed de 

werkloosheid de vrijheid teniet. In verhouding tot de totale beroepsbevolking nam het 

aantal arbeidsplaatsen af 4. 

 Onvermijdelijk steeg het aantal uitkeringsgerechtigden. Van Praag wees er in 

januari 1966 op dat het inkomen van 50% van de leden van het HV beneden het mi-

nimum lag. Aangezien men contributie naar inkomen hief kan het beeld vertekend 

zijn 5. Het aantal uitkeringsgerechtigden nam met name toe tussen 1970 en 1982 6. 

Tegenover de toename van de uitkeringen stond de groei van de middeninkomens. 

Al waren 60% van de collectieve goederen en diensten niet individueel toereken-

baar, toch vergrootten overheidsvoorzieningen de kloof 7. De collectieve goederen 

kwamen vooral gezinnen met hoge inkomens ten goede 8. Ook de percentuele stij-

ging van de lonen was in hun voordeel. Henriëtte Roland Holst wees al op de con-

centratie van vermogens. Vanaf 1910 bezat ruim 70% van de aangeslagenen vol-
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gens haar nog geen 24% van het totale belastbare vermogen 9. Ogenschijnlijk bleef 

de scheve verhouding gehandhaafd. Tien procent van de inkomenstrekkers verdien-

de in 1977 ruim een kwart van de totale inkomens 10. In oktober 1968 werd opge-

merkt dat de gehele Nederlandse economie in handen was van zo'n 200 personen 

11. Vóór de Tweede Wereldoorlog schommelde het aantal miljonairs meestal rond 

de duizend; aan het eind van de jaren 50 waren er tegen de drieduizend en in de ja-

ren 80 tienduizenden 12. 

 Van Praag vreesde grotere gelijkheid toen de ongelijkheid toenam. Op soort-

gelijke wijze werd in zijn partij de tijdgeest misverstaan. Al begon het aantal miljo-

nairs te stijgen, bij de PvdA verdween de bereidheid tot ingrijpende economische 

veranderingen. Van Praags uitspraak was gericht tegen Nieuw Links. Mogelijk speel-

de ook een rol dat Banning zich niet voor economie interesseerde. Dit betekent dat 

de uitspraak niet humanistisch behoefde te zijn; de herroeping halverwege de jaren 

70 van het standpunt over de vrijheid was dit evenmin. Men kan volhouden dat de 

emancipatie van minderheden, als de humanistische vrijheid reëel was, gemakkelij-

ker was verlopen. Doordat Nederland vanaf de jaren 70 een neergang in de econo-

mische groei doormaakte liep hun maatschappelijke stijging evenwel gedeeltelijk 

stuk op gebrek aan werkgelegenheid, maar ook de “verzuiling” speelde een rol. Het 

"subsidiariteitsbeginsel" had tot gevolg dat rooms-katholieke onderwijzers op zowel 

openbare als rooms-katholieke lagere scholen werden aangesteld, maar hun buiten-

kerkelijke collega's werden niet bij het katholieke onderwijs aangenomen. De gods-

dienstige leraar moest wel volgens de beginselen van de openbare school lesgeven 

13. Elders stuitte de aanstelling van homoseksuele onderwijzers op verzet. Er is be-

weerd dat de sociale mobiliteit tussen 1938 en 1976 sterk afnam 14. 

 Niet alleen de geringe sociale mobiliteit werkte onvrijheid in de hand. Ook an-

dere maatschappelijke factoren droegen daartoe bij. Naar verluidt werd het individu 

in bureaucratische instellingen (ziekenhuizen, universiteiten e.d.) met een "experto-

cratie" geconfronteerd. Met name op medisch gebied heerste "professionele domi-

nantie" 15. Al met al stemde de door Van Praag geroemde vrijheid niet overeen met 

de praktijk. Volgens Van Praag leidde de opvatting dat men niet vrij was tot passivi-

teit. Veranderde omstandigheden losten vragen over het bestaan niet werkelijk op 

16. Omgekeerd waren zulke vragen moeilijk oplosbaar als de voorwaarden niet ver-
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beterden. Al was Van Praag geen filosoof, toch gold de strekking van de stelling dat 

grote filosofen te weinig bij de actualiteit blijven zeker voor hem. Er is nog een twee-

de parallel met filosofen te maken: wie individuen wist vrij te maken kon ze volgens 

Plato ook knechten. Van Praag werkte eraan mee de vrijheid te beknotten: hij onder-

drukte homoseksualiteit, de natuur, het marxisme en culturele uitingen van het prole-

tariaat. Een nadere analyse van de leer is hier vereist. 

 
 
Terug naar de bron 

 Zoals het pacifisme neerkwam op overschatting van een principe gold dat ook 

voor het humanisme dat Van Praag bleef ontwikkelen hoewel de belangstelling in de 

PvdA afnam. Doorslaggevend was dat Van Praag het humanisme in de geest van 

Banning ontwikkelde. Banning hamerde op de "geestelijke vrijheid". Van Praag kon 

daar niet omheen. Sinds de opkomst van Nieuw Links kon het opkomen voor groe-

pen die vrijheden ontbeerden meer gewicht in de schaal leggen. Weliswaar was de 

erkenning van heersende onvrijheden in strijd geweest met het aristocratisch karak-

ter van de leer, maar zulke tegenstellingen waren er meer. Bovendien riep Banning 

op om zich het lot van "zwakken en ontrechten" aan te trekken. Van Praag kwam al 

eerder op voor onderliggende groepen. Hij had dit opnieuw kunnen doen omdat hij 

zelfbestemming als een fundamenteel verlangen beschouwde. Van Praag scheen 

zich steeds meer te realiseren dat er maatschappelijke beperkingen waren. Hij ver-

zuchtte dat men maar "weinig" invloed kon uitoefenen 17. Zo kon men weinig onder-

nemen tegen grootschalig gebruik van geweld 18. Hij vroeg zich af of de invloed van 

de burger verder reikte dan beïnvloeding van het levens- en denkklimaat in de eigen 

omgeving. Misschien was de "verandering van het eigen sociale en kulturele klimaat 

de enige weg naar beïnvloeding van de wereldsituatie" 19. Het vereenzaamde, ver-

dwaalde en verenkelde individu raakte door de maatschappij ontmoedigd. Van 

Praag meende dat de situatie niet als "uitdaging" werd ervaren omdat daarvoor "de 

innerlijke kracht" ontbrak 20. Men zou moed kunnen putten uit een nieuw "levensbe-

sef". Voor "vernieuwing van het levensbesef" konden weleens "nieuwe gemeen-

schapsverbanden" nodig zijn. De "gemeenschapsverbanden" vergden evenwel een 

initiatief" dat zo kennelijk ontbreekt". Ogenschijnlijk bevond men zich in een "vicieuze 
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cirkel" die alleen doorbroken werd "als er genoeg mensen zijn, die maar ergens be-

ginnen. Dat zal alleen maar gebeuren, als ze door de idee gegrepen worden" 21. 

 Van Praag beoogde niet de "zwakken en ontrechten", maar het stimuleren 

van "gemeenschap" waar Banning warm voor liep 22. Men werd volgens hem pas 

mens als men "geworteld is in een gemeenschap" 23. Van Praag werkte deze ge-

dachte uit: "Wat we kunnen doen is onszelf en anderen bereid maken tot handelen 

naar werkelijk menselijke behoeften". Het humanisme kon "bijdragen tot het ontstaan 

van een ander mensentype", gericht op "herscheppen" en "samenwerken" 24. 

Banning stelde steeds andere voorwaarden aan het begrip "gemeenschap". In 1943 

lag de nadruk op normen en waarden; sinds 1950 heerste er liefde en solidariteit 25. 

Omstreeks 1960 lag het accent op de vorming, waarbij erkenning van de persoon-

lijkheid voorop stond. Toen Van Praag aanknopingspunten voor "gemeenschap" 

meende te ontwaren wilde hij dat de nieuwe samenhang diende voor "werkelijke ver-

nieuwing" 26. Van Praag week af van humanistisch ogende opvattingen van 

Banning. Nu Banning zelf de betekenis van het begrip gemeenschap wijzigde was 

dat voor Van Praag reden om hetzelfde te doen. Van Praag herzag wel vaker opvat-

tingen als Banning daarvoor ruimte liet. Toch stond continuïteit voorop. Van Praag 

werkte de geestelijke verzorging, de humanistische visie op nihilisme, religiositeit en 

het marxisme, de pedagogiek, seksualiteit en het onderwijs humanistisch uit. 

Banning gaf daarbij aanwijzingen. Van Praag beoogde tevens de humanistische mo-

raal uit te werken. Al besteedde Van Praag hier veel aandacht aan, hij slaagde er 

niet in deze te funderen. De moraal werd niet meer dan een aandachtspunt naast 

onderwerpen als het bewapeningsvraagstuk en de vervreemding. 

 De nadruk lag echter op de moraal, de pedagogiek en het onderwijs. Dit wijst 

op een verband met het historisch gegroeide humanisme waarvan de ideeën naar 

het schijnt eveneens "te hoog" waren voor de realiteit. Voor het "volk" was de leer 

niet bedoeld. Humanisten debatteerden met geestelijke en wereldlijke leiders, maar 

keerden zich als christenen nooit tegen kerk en godsdienst. De humanistische mo-

raal sloot aan op de godsdienstige. Men beriep zich echter op oorspronkelijke tek-

sten en streefde tevens pedagogische idealen na die dienden ter verbetering van het 

onderwijs. Het humanisme vertrouwde op menselijke mogelijkheden; het was geen 

diepe geestelijke stroming. Het bevatte onderling tegengestelde tendensen en ging 

zich te buiten aan "bombastisch mythologiseren". Bovendien straalde het een zelf-
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voldane rust uit. Een ander kenmerk was een synthetische geloof-wereldbeschou-

wing. Daarin was een element van "levensvreugde" vervat. Ofschoon Van Praag tij-

dens de Tweede Wereldoorlog werk las van de belangrijkste auteur over het huma-

nisme, Lindeboom, keerde dit element niet terug. Lindeboom zette het karakter van 

het humanisme uiteen. In het illegale rapport "Geestelijke grondslagen" verwees Van 

Praag naar studies van Lindeboom 27. Van Praag verving de "levensvreugde" door 

het vrijheidsoptimisme. De bekendheid van Van Praag met de visie van Banning en 

Lindeboom verklaart de vorm van het humanisme. Men kan daarbij denken aan het 

"bombastisch mythologiseren"; de welwillende opstelling jegens de kerken; het syn-

thetische karakter van de levensbeschouwing, de pedagogische taak, het moralisme 

en onderlinge tegenstrijdigheden. Tevens wordt begrijpelijk dat het geen diepe gees-

telijke stroming werd 28. 

 Doordat Van Praag handelde op aanwijzingen van Banning bleef het huma-

nistische karakter bewaard tot 1963, toen Banning de leer buiten de humanistische 

traditie plaatste. Banning bracht het moderne humanisme toen de doodsteek toe. 

Het illustreert hoe groot zijn macht als buitenstaander was. Duidelijk moge zijn dat 

de bekendheid van Van Praag met de humanistische psychologie van onderge-

schikt belang was. Met name de opvattingen van Pos en Banning speelden bij in-

houdelijke kwesties een rol. Van Praag constateerde dat het humanisme een "eigen 

karakter" had ontwikkeld, maar dit kan ook samenhangen met de ruimte die Banning 

het humanisme liet om “zichzelf” te zijn 29. De zienswijze van Banning en Pos vul-

den elkaar aan toen Van Praag zich in de humanistische moraal verdiepte. Dit was 

niet altijd het geval. Over de religiositeit heerste een diepgaand verschil van mening. 

Misschien valt religiositeit te beschouwen als seculiere voortzetting van het moder-

nisme, zodat hierin geen nieuw humanistisch element kan worden gezien. De huma-

nistische uitwerking van de pedagogiek was evenmin nieuw. Indien men Marx als 

"reëel" humanist beschouwt, is ook vervreemding geen nieuw element. Daarentegen 

waren het ongodsdienstige karakter, de uitwerkingen van de geestelijke verzorging, 

een visie op het nihilisme en de sekualiteit ontegenzeggelijk nieuwe humanistische 

elementen. 

 Hier is van belang dat Banning meende dat het humanisme in de Renaissan-

ce emancipatoire betekenis werd toegedicht. Het diende van oudsher de emancipa-

tie van een elite. Banning hoopte dat het humanisme "een dominant" bleef onder 
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"hen die het geestesleven der Europese volkeren leiden en verrijken" 30. De "vor-

ming der geestelijke leiderslaag van ons volk" moest mede op humanistische "le-

venswaarden" gebaseerd zijn 31. Toen Banning in 1959 verklaarde dat het huma-

nisme leed onder een zekere "ballast" achtte hij het HV echter wel "nodig". Al bleef 

de humanistische organisatie voorlopig gehandhaafd, de buitenkerkelijken schoten 

er weinig mee op. De ontwikkeling van geestelijke verzorging en de totstandkoming 

van een humanistische leer droegen nu eenmaal niet bij tot hun emancipatie. In het 

moderne humanisme lag het accent op andere zaken. Banning had bij de vormge-

ving van de leer het humanisme van vòòr de Renaissance op het oog. Hij beoogde 

het humanisme van de "umiliati", kloosterlingen die zich in de late middeleeuwen op 

het geschreven woord baseerden. De "eenvoudige gelovigen" waren de voorlopers 

van de humanisten. Weliswaar hielden ze de "ascetische traditie" in ere en veroor-

deelden ze de leugen, maar toch waren er overeenkomsten. Ze "ondersteunden de 

armen, verzorgden de zieken, de gevangenen, de verbannenen; zij openden hospi-

talen, gratis toegankelijke scholen, onderhielden studenten zonder middelen van be-

staan en brachten temidden van de hardvochtige middeleeuwse samenleving het 

beginsel der christelijke broederschap in praktijk" 32. De overeenkomsten met de hu-

manistische activiteiten waren opmerkelijk. Het HIVOS gaf uitdrukking aan de huma-

nistische zorg voor de "armen"; de geestelijke verzorging voorzag in de zorg voor 

zieken, gevangenen en verbannenen (in de zogenaamde DUW-kampen). Gratis toe-

gankelijke scholen werden in 1955 overbodig. In dat jaar kwam er een schoolgeldwet 

tot stand 33. Toch zette de humanistische werkgroep "Kosteloos Onderwijs" zich in 

voor verlaging van het schoolgeld. Het "Rapport studiekosten" kwam in 1957 gereed 

34. 

 Er waren echter ook belangrijke verschillen. De "umiliati" richtten zich op de 

straatarme en behoeftige bevolking. Het HV liet zich merkwaardigerwijs niets aan 

zwervers en daklozen gelegen liggen. Van Praag volgde de aanwijzingen van 

Banning maar gedeeltelijk op. Banning sprak weldegelijk van "solidair zijn met de uit-

gestotenen" 35. De "gewonde en uitgeschudde man" behoefde zorg 36. Toch kwa-

men er geen eigen ziekenhuizen ten behoeve van de armen en bleef de zorg voor 

arme studenten achterwege. Het HV voldeed niet aan de voorwaarden die aan een 

humanistische organisatie werden gesteld. Het Erasmiaanse humanisme voorzag 

evenmin altijd in een behoefte 37. Toen men in 1963 het predicaat “humanistisch” 
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kwijtraakte werden zulke aanwijzingen wellicht onbelangrijk. Opvallend is dat de ge-

beurtenis geen sporen achterliet: er volgde geen opheffing of naamswijziging. Dit 

moet verband houden met de wortels van het moderne humanisme. 

 
 
Vissen in een bloempotje 

 In filosofisch opzicht berustten de humanistische ideeën op Kant. Vanuit de fi-

losofie rees echter verzet tegen zijn vooronderstellingen. Vooral de Frankfurter 

Schule, een Duitse marxistisch georiënteerde filosofische stroming, verzette zich. 

Kant stelde een idealistisch vertrouwen in mogelijkheden tot zedelijk handelen. De 

kritiek kwam van Theodor Adorno en Max Horkheimer, twee representanten van de 

Frankfurter Schule, waartoe ook Jürgen Habermas wordt gerekend. Van Praag was 

met hen bekend: Horkheimer, Adorno en Habermas waren "enigszins verwant met 

het strukturalisme". Ze hadden niet zijn instemming. Deze "Frankforters" beschouw-

den volgens Van Praag de kapitalistische productiewijze en het particulier bezit van 

de productiemiddelen als grondeuvel van de maatschappij. Ze zagen als oplossing 

"de vernietiging van de maatschappijstrukturen. Daarna zien ze wel weer" 38. 

 De Frankfurter Schule verwierp ook de vrijheid die Kant vooronderstelde 39. 

Adorno en Horkheimer legden het accent op maatschappelijke beperkingen. Een an-

der bezwaar betrof de aard van de werkelijkheid. Terwijl Kant de werkelijkheid als 

onkenbaar opvatte, legden Adorno en Horkheimer de nadruk op haar onderdrukkend 

karakter. Volgens Adorno droeg Kant onbedoeld bij aan een cultuur waarin het indi-

vidu ondergeschikt werd aan onderdrukking van de natuur 40. De Frankfurter Schule 

hekelde bij Kant het streven naar beheersing. Tegenover de kantiaanse beheersing 

moest bevrijding van het individu worden gesteld. Deze kritiek had men ook op het 

moderne humanisme kunnen uitoefenen. Toch bestaat de indruk dat Van Praag ge-

loofde in de mogelijkheid alle buitenkerkelijken te bereiken. Een HOI-cursiste achtte 

dat zelfs zijn levenswerk. Misschien is daar iets voor te zeggen. Van Praag erkende 

geen scheiding tussen elite en "massa": "juist als men geen starre scheiding erkent 

tussen kultuurdragers en massa, kan men geen genoegen nemen met gelijkheid 

zonder vrijheid of omgekeerd; terwille van een menswaardig bestaan voor alle men-

sen" 41. Banning verklaart deze zienswijze. Banning achtte de scheiding tussen min-

derheid en massa "vals" 42. Banning sprak tevens van een "creatieve elite" of "crea-
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tieve minderheid". Al is onduidelijk welke bevolkingsgroep werd bedoeld, toch kan 

men het misschien met Van Praag eens zijn. Men kan verdedigen dat het onder-

scheid tussen de klassen in de jaren 70 afnam. Door de groei van de "nieuwe mid-

denstand" overtrof de middenklasse het industriële proletariaat 43. Dat betekende 

echter niet dat de arbeidsomstandigheden van employés en ambtenaren gunstiger 

werden dan die van het proletariaat 44. "Beleidsvoerders" werden onderscheiden 

van "uitvoerenden" 45. De scheiding tussen hen werd strikter 46. In de jaren 70 ver-

dween de middelbare employé; over bleven de lagere ambtenaren en leidinggeven-

den 47. Het onderscheid dat Van Praag vermeed bleef maatschappelijke realiteit. 

 Men zou bijna vermoeden dat het moderne humanisme diende om het ge-

dachtegoed van de top van de middenklasse bij brede lagen van de bevolking te in-

troduceren. Van Praag wilde echter via het humanisme tot de "geestelijke leiderslaag 

van ons volk" gaan behoren. Banning achtte in de jaren 30 het socialisme zonder hu-

manisme "onbestaanbaar" 48. Sinds de opkomst van Nieuw Links stelde de PvdA 

evenwel andere prioriteiten. Van Praag behoorde tot degenen die tegenstellingen 

overbrugden, maar de PvdA omhelsde de "polarisatie" 49. Dit had tot gevolg dat Van 

Walsum zijn PvdA-lidmaatschap beëindigde 50. Ook Buskes betreurde de verande-

ringen: "De laatste jaren wordt weinig of in het geheel niet over de geestelijke ach-

tergrond van het socialisme gesproken" 51. Volgens Ruitenberg ontbeerde de PvdA 

"wervende kracht" 52. Van Praag keurde de nieuwe stroming in de PvdA eveneens 

af. Dat was voor hem reden om tal van taken af te stoten. 

 Eerder, omstreeks 1960, deed zich bij Van Praag een soortgelijk verschijnsel 

voor. Men zou verwachten dat hij in het vertrek van Banning uit de PvdA-top aanlei-

ding zag om het humanisme de rug toe te keren. Dat deed hij echter niet. Van Praag 

wekte zo de indruk dat het humanisme voor hem bijzondere betekenis had. Inte-

ressant is wat hij zijn vrouw in juli 1971 schreef: "Ik geloof dat ik geleefd heb volgens 

mijn opvattingen". Daarvan waren "mijn ideeën een weerslag" 53. Tevens schreef 

hij: "vaak ben ik tekort geschoten, maar daarop is de anekdote van de generaals van 

toepassing. Eén van hen was erg bang geweest tijdens de veldslag en de ander 

spotte daarmee. Toen zei de eerste: als jij zo bang was geweest als ik, was je weg-

gelopen" 54. De tekst roept associaties op met de onverschilligheid onder buitenker-

kelijken die Van Praag verafschuwde. Toen de humanist Spetter in 1966 informeer-
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de naar de wortels van het humanisme ging Van Praag hierop in. Deze lagen 

volgens Van Praag in de ervaring. Maar welke? wilde Spetter weten. Wist Van Praag 

niet van de jaren 30 en begin jaren 40? Van Praag had maar één wens: "om met 

mijn denken, wanneer denken is gevergd, en met mijn activiteiten, wanneer activi-

teiten worden gevraagd, en met mijn levenswijze bij te dragen tot persoonlijke en so-

ciale omstandigheden die ons van deze nachtmerrie kunnen vrijwaren. Soms geloof 

ik dat er niets in de wereld zo belangrijk is als een gezamenlijke onderneming om 

menselijke waarden te versterken en menselijke creativiteit te inspireren teneinde 

oorlogen, honger, ziekte, wantrouwen en wanhoop te voorkomen" 55. 

 Om de onverschilligheid uit te bannen achtte Van Praag versterking van "in-

nerlijke weerbaarheid" geboden. Oorlog en bezetting waren over een "geestelijk 

weerloos volk" gekomen zodat de "ontreddering" om zich heen greep 56. Banning 

wilde nog aan het eind van de jaren 50 de "geestelijke weerbaarheid" vergroten 57. 

Van Praag sprak van "innerlijke weerbaarheid" of "zelfbewustzijn". Via het humanis-

me wilde hij dit versterken. Hij vroeg zich af hoe men "de verleiding van de ver-

schrikking en ontmenselijking van het menszijn" kon weerstaan 58. Van Praag achtte 

het "immoreel" en "onzedelijk" om het humanisme niet te verkondigen 59. Hij wilde 

de weerbaarheid vergroten teneinde het fascisme uit te bannen. Van Praag stelde dit 

gelijk aan "schijnoplossingen". Hij meende: "Zodra het individu schuil dreigt te gaan 

achter een abstractie ontstaat de verleiding tot de afschuwelijkste onmenelijkheid". 

Hij zag in nationalisme en rassenwaan een "verabsolutering van een idee" 60. Op-

vallend is dat ook in een publicatie van het Nederlands Gesprek Centrum werd ge-

waarschuwd voor "schijnoplossingen". Deze waren evenwel afkomstig van sektes 

61. 

 Banning had het niet op sektes begrepen. Met name de Morele Herbewape-

ning werd afgekeurd 62. Van Praag liet onvermeld dat hij sektes vreesde. Leegte, 

walging en verveling betekenden volgens Van Praag "een verleiding tot het zoeken 

van schijnoplossingen, tot het volgen van schijnbaar eenvoudige leuzen". Deze be-

troffen volk, natie, ras, klasse of macht. Men liet zich meeslepen, "dikwijls in massale 

stromingen en activiteiten, die een bedreiging vormen voor alles wat in onze samen-

leving de moeite waard is" 63. De "oplossingen" ruilden een jaar later hun "schijnba-

re" karakter in voor eenvoud. Deze maal dacht hij aan organisaties als Morele Her-
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bewapening 64. Men kan hieruit opmaken hoe belangrijk Van Praag bestrijding van 

het fascisme vond. Hij noemde sektes pas twee jaar nadat bekend werd dat zij het 

doelwit moesten zijn. Banning meende dat er individuen rondliepen met een "moor-

dende innerlijke leegte en verveling" 65. Van Praag achtte leegte en verveling be-

dreigend voor de cultuur: "Wie werkelijk gelooft dat een cultuur slechts leeft door de 

bezieling, scheppingskracht, de innerlijke overtuiging, die moet wel verontrust zijn 

over de toekomst" 66. De grote vraag was waar buitenkerkelijken hun "onmisbare 

scheppingskracht" aan konden ontlenen 67. Zich een doel stellen zonder God was 

een "zaak van leven en dood" 68. Het moderne individu was "vereenzaamd en doel-

loos" en kon hierdoor aan "barbarij" geen weerstand bieden 69. "Ongebreidelde ak-

tie, blind nationalisme en racisme, benepen fanatisme en nauw verholen egoïsme" 

kregen vrij spel als de idee ontbrak, "waar zonder geen cultuur stand houdt" 70. 

Doelloosheid was in een tijd van ongekende mogelijkheden en risico’s levensge-

vaarlijk. Van Praag vreesde een "verschrikkelijke, destructieve catastrophe" 71. Vol-

gens Banning konden "demagogische leuzen" het ontwortelde individu beheersen 

72. Van Praag vreesde dat deze gemakkelijk tot "barbarij" verviel 73. Hier stond te-

genover dat het humanisme geen "weerwoord" bood aan degenen die "slechts uiting 

kunnen geven aan verveling, weerzin, agressie" 74. 

 Desondanks moge duidelijk zijn dat het humanisme in de ogen van Van 

Praag in de eerste plaats diende om de weerbaarheid te vergroten. Het HV ver-

sterkte dit element volgens hem in twee opzichten. In de eerste plaats nam het 

zelfbewustzijn onder buitenkerkelijken toe en in de tweede plaats werd voor gelijk-

berechtiging gestreden. Beide factoren vergrootten het zelfbewustzijn 75. Om het 

fascisme onmogelijk te maken organiseerde Van Praag de buitenkerkelijken. Sinds 

de strijd tegen het nihilisme wegviel kostte het hem moeite om te verklaren waarom 

hij juist hen daarvoor benaderde: "Ik heb aan den lijve ervaren dat je door eigen 

geestelijke kracht in zo’n situatie moet weten waar je behoort te staan". In de oorlog 

had hij goede vrienden verloren: "Wat je kunt doen is de mensen geestelijk sterker te 

maken, opdat zulke dingen zich niet herhalen. Het was Van Praag te doen om "het 

vormen van een Gideonsbende", die overal "waar de menselijke waardigheid in het 

geding is" kon optreden. Toen daarop werd ingehaakt met de vraag of Van Praag 

uitgerekend buitenkerkelijken vatbaar achtte voor het fascisme, kon hij bezwaarlijk 
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refereren aan de zin: "De aanhangers van het fascisme (..) waren ongetwijfeld ook 

veelal onkerkelijk" 76. Integendeel, juist minderheden hadden zich in de oorlog ge-

weerd, zo stelde hij. De menselijke waardigheid en creativiteit moesten echter wor-

den gewaarborgd 77. 

 Het aankweken van "zelfbewustzijn" onder buitenkerkelijken moest de erva-

ringen van de Tweede Wereldoorlog voorgoed onmogelijk maken. Hoe belangrijk 

Van Praag de levensovertuiging achtte bleek uit zijn stelling dat het humanisme be-

stemd was "onmeetbare krachten vrij te maken, zodra de belofte tot herstel der ge-

schonden menselijkheid, die erin besloten ligt, een voor de huidige bewustzijnsfase 

adequate en overtuigende vorm" kreeg 78. Toen hoofdbestuurslid Waslander de 

betekenis van levensovertuigingen eens in twijfel trok reageerde Van Praag fel. Voor 

de ene vorm van waarheid, die van het "alsof", "het wagen met", gaan we desnoods 

het concentratiekamp in, zo betoogde hij 79. De visie berustte opnieuw op een uit-

spraak van Banning. Banning hekelde in de jaren 30 de "schreeuwende misdaad 

van concentratiekampen", "alleen maar omdat men de moed heeft anders te den-

ken" 80. Al was de uitspraak op Banning terug te voeren, toch was Van Praag over-

tuigd van het belang van de eigen overtuiging. Weliswaar was zijn streven in eerste 

instantie te herleiden tot politieke ambities, maar ook toen dit perspectief verdween 

moest het humanisme een dam opwerpen tegen het fascisme en zo het bestaan 

menswaardig maken. Ervaringen rondom het uitbreken van de Tweede Wereldoor-

log leerden dat "handhaving van de menselijkheid een hachelijke zaak is" 81. Hij wil-

de "voor het onkerkelijk volksdeel een menswaardig leven mogelijk" maken 82. Een 

in ieder opzicht menselijk leven was slechts bereikbaar als alle mogelijkheden wer-

den aangewend. Het kwam aan op voldoende personen die zich ervoor wilden in-

zetten 83. Het was voor Van Praag pijnlijk dat de leer niet eenvoudig was over te 

dragen. Hij vermoedde dat humanisten exponenten van "iets breders" waren, "dat 

zich in een historisch tempo -d.w.z. zich uitstrekkend over enkele generaties" voltrok 

84. Tijdens een radiopraatje in 1954 las hij dichtregels voor van A. Roland Holst: 

 "Ik zal de halmen niet meer zien, 

 nog binden ooit de volle schoven, 

 Maar doe mij in de oogst geloven, 

 Waarvoor ik dien" 85. 
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Voor Van Praag gold: "Gij zult het beloofde land wel zien, maar niet be-

treden". Hij raakte ontroerd toen een cursiste deze oudtestamentische woorden 

sprak 86. Steeds had hij er op vertrouwd dat noeste arbeid uitkomst bood: "Het gaat 

er maar om de miljoenen, die beschikbaar zijn, te boeien. Dat kan alleen door ze 

stuk voor stuk aan te spreken. Eén voor één. Wie dat te gering is moet er maar niet 

aan beginnen" 87. Van Praag vroeg zich vertwijfeld af of het "pure padvinderij" was 

om de nadruk te leggen op bezinning en morele keuze. "Zijn het onnozele illusies 

waarmee we ons paaien? Wie zal het zeggen?" 88 De moeilijkheid bestond eruit dat 

het humanisme centraal stelde dat "menselijkheid" opvoeding en vorming vergde. 

Van Praag verzuchtte: "Misschien heeft men er wel teveel van verwacht" 89. Hij 

vertelde eens een anekdote over een man in een krankzinnigengesticht die urenlang 

in een leeg bloempotje hengelde met een stokje en een touwtje eraan. Toen de arts 

vroeg of hij al wat had gevangen antwoordde hij: “in een bloempotje zeker!” Van 

Praag vergeleek het bestaan met deze activiteit en vervolgde: "Maar we doen het en 

we kunnen het niet laten. En het geeft ons nog een zekere voldoening, ondanks 

ontmoediging en wanhoop, ziekte en dood" 90. Van Praag stelde alles in het werk 

om een nieuwe "gezindheid" te stimuleren, maar vroeg zich af of het humanisme 

"niets anders" was dan "een begeleidende retoriek van het menselijk gebeuren" 91. 

Hij liet zich ontvallen: "niemand weet of dat tenslotte iets helpt" 92. 

 Toen hij deze zin schreef was Van Praag doodziek. Door zijn hartkwaal ging 

hij achteruit. De reden om zijn werkzaamheden te matigen was echter het geringe 

animo voor het humanisme in de PvdA. Van Praag liet al aan het begin van de jaren 

70 weten als IHEU-voorzitter te willen aftreden 93. In juli 1974 werd medegedeeld: 

"Dr Van Praag overweegt zijn mandaat van internationaal voorzitter over enige tijd 

neer te leggen. Hij heeft zijn "dienst" er nu wel opzitten, vindt hij" 94. Een drieman-

schap volgde hem in maart 1975 op. Dat niet zijn hartkwaal hieraan debet was bleek 

in mei 1977. De korte hartaanvallen werden heviger; Van Praag verbleef enkele we-

ken in het ziekenhuis. Dat was helemaal niets voor hem. Hij wilde alles uit zijn leven 

halen wat eruit te halen was. Hij verliet het ziekenhuis toen dat eigenlijk nog niet kon. 

Hij stapte met zijn aktetas met papieren, tabletten en voorzien van medische voor-

schriften voor een scriptiebegeleiding in een taxi. Misschien lag het aan deze gedre-

venheid dat bestuurslid Spigt hem de "grote draver" noemde. Spigt achtte hem "een 
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knappe, heldere denker die een behoorlijke stoot heeft gegeven aan de ontwikke-

ling van een humanistisch mensbeeld. Hij is in Nederland de grondvester van vrijwel 

de hele humanistische beweging. Hij heeft overal aan meegewerkt, dingen opgezet 

en uitgedacht". De "grote draver" werkte "onvoorstelbaar hard" 95. Dat is een mooie 

typering van de man die uit politieke ambitie en angst een levensbeschouwing ont-

wikkelde voor buitenkerkelijken. Van Praag werd ook eens een "profeet" genoemd, 

doordat hij dingen eerder zag dan anderen. Hij was als rusteloze en begaafde leider 

van een Gideonsbende een strijdbare man van de middenweg. Al toonde hij zich mil-

der jegens de godsdienstige elite dan tegen maatschappijcritici en "nihilistische" bui-

tenkerkelijken, toch durfde hij in ongodsdienstig opzicht kleur te bekennen. Bij zijn 

vele werkzaamheden ontzag hij zichzelf niet. 

 Van Praag spaarde zichzelf evenmin toen hij begin 1981 een bijeenkomst van 

vrienden bijwoonde. In het persoonlijke contact was hij altijd hartelijk, inspirerend en 

oprecht belangstellend. Nu was hij, met de dood in de schoenen, slechts een schim 

van wat hij was geweest: een dodelijk vermoeide, zieke en oude man. Zijn toestand 

verslechterde het laatste jaar. Wanneer hij de trappen van het Verbondsgebouw aan 

de Oude Gracht opliep, kwam hij in het portaaltje op adem. Toch kwamen oude ge-

trouwen nog eenmaal in Voorburg bijeen: de echtparen Pasman, Max, Bijleveld en 

Van Praag. Nog één keer werd in vertrouwde kring gegeten, hoewel Van Praag zich 

slecht voelde. Zijn vrouw zette echter door 96. Hier zag Van Praag de vrienden voor 

het laatst bijeen. De Studiecommissie Doelstelling Samenwerkingsschool wilde op 8 

april 1981 een receptie houden om afscheid te nemen van de voorzitter. Van Praag 

was echter te ziek om haar bij te wonen. Wèl werd een discussie met Arie Treurniet, 

over de interpretatie van religieus humanisme in zijn laatste boek, nog in het 

Antoniusziekenhuis in Utrecht voortgezet. Een net begonnen artikelenserie over hu-

manisme in "Humanist" werd niet meer voltooid. Op zaterdag 11 april zat Van Praag 

in het ziekenhuis in bed. Toen Pasman binnenkwam keek hij op zijn horloge. Hij zei: 

"Hoe kom jij nou binnen? Het is nog geen bezoektijd". Pasman kwam afscheid ne-

men 97. Op 12 april overleed Van Praag. Zijn hart begaf het. Zomaar, temidden van 

zijn vele werkzaamheden stierf hij, met een agenda vol afspraken en plannen voor 

allerlei artikelen. Van Praag was dood. 

 Na zijn dood werd hij gecremeerd. Vrienden en bekenden woonden de plech-

tige bijeenkomst bij, waar Van Praag op waardige wijze de laatste eer werd bewe-
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zen. In de humanistische pers verschenen lovende artikelen. Ook in het vrijzinnig 

protestantse tijdschrift "Tijd en Taak" werd hij herdacht. Van Praag had "vaak op in-

tense wijze" bijgedragen aan Bentveldcursussen 98. De beeldhouwer De Vries 

maakte een bronzen buste van Van Praag, spontaan en misschien om hem voor 

vergetelheid te behoeden. Indien deze vrees bestond, was dat niet geheel terecht. 

Anton Constandse ontving in september 1981 de culturele prijs van Zuid-Holland, in-

gesteld door Van Praag. Bij de uitreiking zei mr Vrolijk: "dat dit mogelijk is, hebben 

we te danken aan Jaap van Praag" 99. De auteur dankte negen jaar eerder ook al 

een prijs aan Van Praag, toen hem de J.P. van Praagprijs werd uitgereikt. Het HV 

stelde de prijs in bij het aftreden van Van Praag als voorzitter. Ook het HIVOS kent 

een J.P. van Praagprijs 100. In Purmerend werd een bejaardenhuis naar hem ge-

noemd. De humanist Thoenes bepleitte in 1974 in een ironisch artikeltje de huma-

nistische cultuur te versterken met een J.P. van Praagheuvel, bedoeld als humanis-

tische tegenhanger van de Paasheuvel te Vierhouten, maar alles is veel als men niet 

veel verwacht 101.
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Epiloog 
 

 

 De humanistische herrijzenis is niet los te zien van de oplevende belangstel-

ling voor het humanisme vòòr de Tweede Wereldoorlog. Geleid door zijn ambities 

maakte Van Praag daarvan gebruik. Instructief is dat twee voormannen van de 

SDAP, Vorrink en Banning, eerst buiten, en daarna binnen de partij furore maakten. 

Ze maakten respectievelijk naam in de AJC en bij de Woodbrookers. Van Praag pro-

beerde zijn geluk via de humanistische beweging. Nadat Van Praag zich als huma-

nist begon te profileren leidde Banning de politieke aspiraties van Van Praag verder 

in geestelijke richting. Dit bracht met zich mee dat Van Praag een geestelijk 

leidsman en geen politieke leider werd. Van Praag verdiepte zich tamelijk conse-

quent in het humanisme. Hij bestudeerde Lindeboom om het karakter van het mo-

derne humanisme vast te stellen. Pos steunde Van Praag. De bijdrage van Pos was 

niet gering. Hij trad niet slechts toe tot het hoofdbestuur, maar gaf tevens aanwijzin-

gen teneinde het buitenkerkelijk karakter vast te leggen. Dit gold voor denkbeelden 

over de aard van het individu en de beoordeling van andere stromingen. Zijn opvat-

tingen kwamen van pas bij de humanistische uitwerking van religie, pedagogiek en 

de vaststelling van het verschil tussen mens en dier. Dit nam niet weg dat de poli-

tieke verschillen tussen Pos en de humanistische organisatie, nog voordat de leer de 

waarden van een bepaalde bevolkingsgroep weerspiegelde, onoverkomelijk werden. 

Banning zette echter de toon. Hij bepaalde de inhoudelijke kwesties. Banning zorgde 

ervoor dat de grondslagen van het humanisme werden vastgesteld en de gevaren 

van het "nihilisme" en andere risico's van de moderne samenleving werden onder-

zocht. 

 Andere auteurs, zoals de humanist Julian Huxley, speelden maar een geringe 

rol. Slechts één aspect van de religiositeit, namelijk het "kosmisch besef" werd aan 

Jaspers ontleend. Van Praag maakte ook gebruik van inzichten van de humanis-

tische psychologen. Afgezien van de psychologen verdiepte Van Praag zich in bui-

tenlandse auteurs na waarderende woorden van Banning; het karakter van de leer 

werd op eigen bodem vastgesteld. Banning was van mening dat het humanisme 

aristocratisch moest zijn; ook dit bleef niet zonder gevolgen. De opvatting zal ver-

band houden met het 19e eeuwse karakter van het humanisme als ideologie van de 

"leidende liberale Bourgeoisie". De overeenkomsten werden opmerkelijk geacht. Vol-
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gens bestuurslid Bonger kreeg Van Praag het als voorzitter van het HV moeilijk met 

de wijze waarop het moderne humanisme als vanzelfsprekend werd opgenomen in 

de "Nederlandse traditie van verdraagzame vrijzinnigheid". Kenmerkend was dat 

"men elkaar toch nooit helemaal als vrijen en gelijken aanvaardde" 1. Ook als het 

humanisme dit karakter al verloor werden er maar weinig buitenkerkelijken bereikt. 

Dit rechtvaardigt een uiteenzetting over de betekenis van de leer. Bovendien moet 

nog worden vastgesteld of Van Praag voor de emancipatie van buitenkerkelijken be-

tekenis had. Zijn rol kan beslissend zijn geweest bij de vraag of zij nog tot een "zuil" 

behoren. 

 Gezien de nadruk die Van Praag legde op het emancipatoire karakter van de 

leer zou men mogen verwachten dat het humanisme rekening hield met de wensen 

van alle buitenkerkelijke bevolkingsgroepen. Het eerste dat in het oog springt is 

evenwel dat de strijd met concurrerende overtuigingen in het moderne humanisme 

sporen naliet. Al kwamen de denkbeelden ook van Banning, in de humanistische uit-

werking van geestelijke verzorging, religie, pedagogiek en de belangstelling voor de 

moraal en de humanistische variant van vervreemding zijn er nog aanwijzingen voor 

te vinden. Toen men zich rechtvaardigde tegenover de godsdienst werden de religio-

siteit en pedagogiek uitgewerkt. De variant van vervreemding raakte in de belang-

stelling toen de maatschappij-kritiek dit thema aansneed. Nu kon Van Praag zijn hu-

manisme presenteren als het "Salonfähige" sociaal-democratische gedachtegoed en 

pogen Nieuw Links de wind uit de zeilen te nemen. Al was Van Praag een geestelijk 

leider, zijn politieke aspiraties leden daar niet onder. In eerste instantie vestigde hij 

zijn hoop op een humanistische partij waarin ook christenen zich thuis voelden. 

 Van Praag kon het humanisme niet op de wensen van alle buitenkerkelijken 

laten aansluiten; de ontwikkeling van de leer bracht tevens onderdrukking mee van 

andere groepen die voor erkenning streden. Tijdens de kwestie Tsjecho-Slowakije 

had de voorzitter zich tegen de communisten afgezet en toen de herwaardering van 

homoseksualiteit in het geding was, de homoseksuelen van zich vervreemd. Men 

kan tegenwerpen dat het humanisme zelf ook werd onderdrukt. De grondslagen wa-

ren het resultaat. Ze sloten gedeeltelijk aan op de visie van Ruitenberg en gedeel-

telijk op die van Banning. Het vertrek van Banning uit de PvdA-top viel samen met 

een dalende belangstelling voor de levensbeschouwing. Toen Banning voorzitter van 

de PvdA was, hechtte men daar nog betekenis aan. De belangstelling moet zijn 
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terug te voeren op het verleggen van het zwaartepunt binnen de sociaal-democra-

tische partij naar de middenklasse. Pos stelde het humanisme voor als tegenwicht 

tegen het fascisme. Wegens het opkomende fascisme was een moraal vereist; dit 

rechtvaardigde de belangstelling voor het humanisme. De leer kon niet de gehele 

buitenkerkelijke middenklasse aanspreken; om dat te bereiken had men een leer 

met een algemener karakter moeten introduceren. Gezien de erbarmelijke levens-

omstandigheden van delen van de middenklasse in de jaren 30 was rekening ge-

houden met de gedeeltelijk proletarische achtergrond. Het proletariaat viel geheel 

buiten het gezichtsveld. Al hield Van Praag zich in de jeugdbeweging ook bezig met 

deze klasse, zij kon geen baat hebben bij het humanisme. Toen Nederland na de 

Tweede Wereldoorlog verder industrialiseerde kwam er ruimte voor sociale zeker-

heden en loonsverhogingen. Daarentegen ondersteunde de aanval van Van Praag 

op de culturele uitingen van het proletariaat en het marxisme zijn emancipatie niet. 

 Niet alleen de verwerping van de proletarische cultuur, maar ook een begrip 

als “menselijke waardigheid” riep associaties op met een hogere cultuur. Van Praag 

stelde steeds "innerlijke weerbaarheid" centraal aangezien de menselijke waardig-

heid in het gedrang raakte. Tegen de benadering valt in te brengen dat vooral de 

loop van het geweer bepalend was, zodat de leer eerder een ondergeschoven kind 

was. Dat gold voor het vooroorlogse pacifisme, dat tot bloei kwam toen men meer 

heil van gewapend verzet verwachtte. In de afweging van voor- en nadelen van de 

pacifistische volksverdediging werd reeds opgemerkt dat het volk bij de strategie 

geen baat had. De afwijzing van geweld was onderdeel van het humanisme. Men 

mag verwachten dat hetzelfde bezwaar tegen het humanisme valt in te brengen. Als 

Banning evenals Pos een tegenwicht tegen het fascisme zocht, dan was het hu-

manisme geen goede keuze. Voor de leer van de "leidende liberale Bourgeoisie" kon 

hoogstens de top van de buitenkerkelijke middenklasse warm lopen. Na de Tweede 

Wereldoorlog verlegde Banning het accent. Het humanisme kon de belangstelling 

voor het communisme indammen. Een nieuwe sociaal-democratische ideologie 

moest dit vervangen. Het humanisme werd binnen de PvdA evenwel verguisd. Ver-

moedelijk wreekte zich het elitaire karakter van de leer. De geestelijke verzorging, 

die pas in tweede instantie een humanistische taak werd, leed onder dezelfde een-

zijdigheid. Daarmee komt men uit bij kwesties die in het humanisme niet aan bod 

kwamen. Daartoe behoorden vragen met betrekking tot eenzaamheid en dood. Pos 

achtte beide verontrustend, maar Banning ontwaarde aan eenzaamheid positieve 
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kanten. Over de dood liet hij zich niet uit. Van Praag werkte de problematiek van de 

dood niet uit. Het is verdedigbaar dat Van Praag zich na 1963 toch over het thema 

van de dood had kunnen uiten. Het stond echter te dicht bij zijn persoonlijke tragiek. 

Hier lieten de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog sporen na. Van Praag 

verdiepte zich evenmin in eenzaamheid; de “verenkeling” had zijn belangstelling. 

Opnieuw voorzag het humanisme niet altijd in behoeftes. Dit gold ook voor de huma-

nistische organisatie die het moest stellen zonder ziekenhuizen voor de armen en 

geen armlastige studenten ondersteunde. 

 Nu is vastgesteld dat Van Praag in de 20e eeuw het humanisme buitenkerke-

lijk maakte kan men de betekenis ervan proberen te zien. Er zaten ontegenzeggelijk 

grootindustriëlen in de humanistische beweging. Blijkbaar had een deel van de bour-

geoisie de leer nog van node. Het humanisme kon in het gunstigste geval worden 

gezien als een emancipatiebeweging van een geestelijke elite, maar niet van de bui-

tenkerkelijke middenklasse als geheel. Het kwam op toen haar integratie in de natie, 

al liet deze in economisch opzicht nog op zich wachten, in politiek opzicht vrijwel was 

voltooid. Dit betekent dat het emancipatoire aspect van het humanisme haar niet kon 

aanspreken. Voor andere buitenkerkelijke bevolkingsgroepen kon de leer niets bete-

kenen. Er zaten zelfs onderdrukkende kanten aan. In dat opzicht vertoonde het 

overeenkomsten met de verzuiling, die evenzeer de ideologie centraal stelde en met 

een beheersingsmechanisme werd vereenzelvigd. Beschouwt men de inhoud van de 

leer als de kern van dit mechanisme, dan kan men constateren dat de leer in de 

eerste plaats diende als legitimatie voor de aspiraties van een deel van de midden-

klasse dat het politieke of geestelijke leiderschap ambieerde, zodat hij op zichzelf 

geen betekenis had: het humanisme mocht gerust aristocratisch zijn. 

 De bezwaren nemen niet weg dat er op nationaal niveau voortgang werd ge-

boekt. De overheid ging vlot tot erkenning van het humanisme over. Daar stond te-

genover dat de godsdienstige zuilen onverminderd in een gunstiger positie verkeer-

den. Ook is verwonderlijk dat de erkenning plaats vond toen beheersing van het volk 

niet langer noodzakelijk werd geacht. De erkenning is bovendien merkwaardig om-

dat het moderne humanisme naar zijn aard een anachronisme is. Dat de overheid 

het humanisme erkende als onderdeel van de Nederlandse cultuur kan aan de secu-

larisatie liggen. Ook is denkbaar dat Van Praag met zijn humanisme resultaten heeft 

geboekt. Het is immers mogelijk dat mede dankzij hem buitenkerkelijken niet langer 

als tweederangs burgers werden beschouwd. Men kan volhouden dat het moderne 
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humanisme verdraagzaamheid en raakvlakken in plaats van conflicten benadrukte, 

en zo een tegenwicht tegen kerkelijke bekeringsdrang vormde. Deze sloeg om in be-

grip en waardering ervoor. De onverdraagzaamheid jegens buitenkerkelijken had 

aan het begin van de 20e eeuw een aanvang genomen. Volgens Van Praag werd 

vóór de Tweede Wereldoorlog in debatten tussen godsdienstige en buitenkerkelijke 

woordvoerders slechts langs elkaar heen gepraat. 

 De rooms-katholieke toenadering was echter maar tijdelijk. Weliswaar was de 

vriendelijke bejegening binnen het Nederlands Gesprek Centrum duurzaam, maar 

de tegenwerking van de samenwerkingsschool wees uit dat de afstand niet werd 

overbrugd. De tegenwerking hing samen met de discriminatie van buitenkerkelijken. 

Gedurende de meer dan 20 jaar waarin Van Praag voorzitter was van de studiecom-

missie kon hij de discriminatie niet beëindigen. Ook op de gedachte dat secularisatie 

de discriminatie van buitenkerkelijken belette is iets af te dingen. Weliswaar bracht 

de secularisatie aan het begin van de jaren 60 in het godsdienstige kamp verschui-

vingen teweeg, maar de secularisatie deed zich voor sinds het eind van de 19e 

eeuw en sloot geen discriminatie uit. Een andere mogelijkheid is dat de humanis-

tische toenadering niet de discriminatie, maar de bekeringsdrang deed verdwijnen. 

Daarvoor bestaan evenmin aanwijzingen. De indruk is dat de bekeringsdrang een 

na-oorlogs verschijnsel was. Van Praag boekte in het godsdienstige kamp succes 

nadat de "bekeerders" door humanistisch gezinden waren vervangen. De omslag 

stond niet op zichzelf. Ook de strijd tegen nihilisme en humanistische geestelijke 

verzorging werd afgeblazen, al werd de humanistische geestelijke verzorging in 

leger en gevangeniswezen later toegelaten. De opkomst van een humanistische 

godsdienstige elite had een andere oorzaak. De gestegen welvaart moet hier beslis-

send zijn geweest. Vooral de middenklasse profiteerde daarvan. Haar emancipatie 

bracht de veranderingen teweeg. Het ging een deel van de middenklasse reeds in 

de jaren 50 voor de wind. Toen verdween bij Banning de vrees voor "nihilisme". 

Weliswaar was de nihilisme-hetze op Banning terug te voeren, maar de koersveran-

dering bleef niet tot Banning beperkt. Niet alleen de strijd tegen nihilisme werd ge-

staakt, maar ook die tegen de humanistische geestelijke verzorging. 

 Blijkens zijn eerste humanistische publicaties hoopte Van Praag veel voor bui-

tenkerkelijken te kunnen doen, maar als humanistisch leidsman kreeg hij daarvoor 

onvoldoende ruimte. Zo kon de indruk worden gewekt dat Van Praag allereerst 

beoogde partijgenoten enthousiast te maken voor het moderne humanisme. Men 
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kan evenwel volhouden dat Van Praag ten behoeve van buitenkerkelijken zeer veel 

organisatorisch werk verrichtte, het humanisme gedeeltelijk uitwerkte en de huma-

nistische geestelijke verzorging ontwikkelde. Bovendien sprak hij zich in 1957 uit 

voor inkomensgelijkheid. De mislukking van de samenwerkingsschool als mogelijke 

kweekvijver voor verdraagzaamheid tussen heterogene bevolkingsgroepen was niet 

aan Van Praag, maar aan weerstand van godsdienstige zijde te wijten. Tevens 

maakte Van Praag stelselmatig verweer tegen discriminatie mogelijk. Zo beschouwd 

poogde hij weldegelijk bij te dragen aan de gelijkberechtiging van buitenkerkelijken. 

Van Praag verenigde een deel van de buitenkerkelijke middenklasse. Men kan be-

zwaarlijk beweren dat buitenkerkelijken, nu ze zich van kerkelijke organisaties heb-

ben afgewend, moeilijker zijn te organiseren dan christenen. Een deel van de aan-

hang behoorde tot de buitenkerkelijke elite met politieke ambities; voor anderen was 

de suggestie dat Van Praag voor hen opkwam reden om zich bij zijn organisatie aan 

te sluiten. Dit wordt aannemelijk als men bedenkt dat het humanisme zelf weinig sa-

menhang vertoont, dat relevante gezichtspunten onuitgewerkt zijn gebleven en de 

leer onderlinge tegenstrijdigheden bevat. Weliswaar lijkt dit onvermijdelijk omdat Van 

Praag partijgenoten voor zich wilde innemen zodat alleen de buitenkant ten koste 

van achterliggende vragen werd ontwikkeld. Het humanisme gold echter vanouds als 

oppervlakkig; bovendien werd reeds opgemerkt dat de inhoud van de leer voor de 

aanhang geen betekenis heeft. Buitenkerkelijken konden zich in meerderheid over-

eenkomstig hun traditie gedragen. Men wendde zich volgens Van Praag voor gees-

telijke steun tot kerkgenootschappen of tot de PvdA. 

 Buitenkerkelijken mochten voor hun zielenheil bij de verkeerde instanties aan-

kloppen, maar daarmee is niet gezegd dat ze voor hun gelijkberechtiging bij Van 

Praag aan het verkeerde adres waren. Het lag echter buiten zijn macht om veel vor-

deringen te maken. De naoorlogse bekeringsdrang maakte pas goed duidelijk hoe-

zeer hun aard in het geding was. Tekenen dat humanistische geestelijke verzorging 

zou worden erkend, wezen erop dat het tij keerde. De strijd eindigde echter, naar het 

schijnt, ongelijk. Met name in het onderwijs bleven buitenkerkelijken achtergesteld. 

Het godsdienstige aandeel presenteerde zich, waarschijnlijk onder druk van de toe-

genomen onkerkelijkheid, in veel gevallen als "neutraal". Dat maakt het verleidelijk 

om van "ontzuiling" te spreken. De term is echter in zoverre misleidend dat geen re-

kening werd gehouden met de verdeling van macht en middelen per levensbeschou-

wing. Ongeveer de helft van de bevolking rekent zich niet meer tot een kerkgenoot-
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schap, maar zo'n 70% van het lager onderwijs is in confessionele handen. De ver-

houding openbare – bijzondere scholen bedroeg in 1982 1/3 versus 2/3. Toen hecht-

te bijna 60% van de ouders geen of weinig betekenis aan de "kleur" van de school, 

die bij de planning van scholen beslissend is 2. Dat betekende dat uit algemene mid-

delen bijzonder onderwijs ten behoeve van buitenkerkelijken werd gefinancierd. De-

ze situatie kon op principiële gronden worden afgekeurd. Ze kon ook op praktische 

bezwaren stuiten, aangezien het karakter van confessionele scholen op autoritaire 

wijze werd vastgesteld. Men koos in nieuwe wijken op basis van prognoses de rich-

ting van het lager onderwijs. De betrokken ouders werden daarbij niet geraadpleegd. 

De macht lag bij koepelorganisaties die niet democratisch waren 3. De achterstel-

ling werd weggenomen wanneer het beslag op overheidsmiddelen overeenstemde 

met de omvang van levensbeschouwelijke groeperingen. 

 Mag uit een voor buitenkerkelijken ongunstige verdeling van macht en mid-

delen worden opgemaakt dat Nederland nog steeds "verzuild" is? Soms verstaat 

men onder "verzuiling" een beheersingsmechanisme. Het is dan verleidelijk om de 

verdwijning van dit mechanisme als “ontzuiling” aan te merken. Deze conclusie is 

echter niet gerechtvaardigd: "ontzuiling" was allerminst het resultaat. Het onevenre-

dige beslag op overheidsmiddelen als gevolg van de godsdienstige oververtegen-

woordiging bewees juist het tegendeel. Men kan volhouden dat de integratie van bui-

tenkerkelijken in de natie nog niet is voltooid zolang de oververtegenwoordiging van 

godsdienstige voorzieningen niet wordt beëindigd. Deze oververtegenwoordiging 

kan als onzakelijk worden beschouwd. De vraag of Nederland nog verzuild is laat 

zich beter beantwoorden als onzakelijkheid als hoofdkenmerk van "verzuiling" wordt 

opgevat. In deze studie werd onzakelijkheid al eerder met verzuiling in het onderwijs 

in verband gebracht. Daarbij was de overweging dat de levensbeschouwelijke vor-

ming niet in het onderwijs, maar in het gezin thuishoort. In de praktijk kreeg de le-

vensbeschouwing toch een plaats binnen de "zuil" toegewezen. Er kwam een situa-

tie tot stand waarin de verzuiling tot een traditie werd herleid die op een gemeen-

schappelijke overtuiging zou zijn terug te voeren. Het voornaamste bezwaar betreft 

echter de organisatorische consequenties. Een traditie werd het uitgangspunt voor 

een strijd om macht en middelen om eigen achterban en elite tevreden te stellen. 

Voorstanders van het bijzonder onderwijs zullen de instandhouding van de eigen tra-

ditie als zakelijk element van de verzuiling hebben beschouwd. Deze stelling wordt 
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onhoudbaar wanneer ouders de traditie niet langer middels het bijzonder onderwijs 

wensen te handhaven. De handhaving van het eigen beschermde milieu via het on-

derwijs werd als onzakelijk aangemerkt; als de ouders daarop geen prijs stellen 

wordt het onzakelijke karakter in het onderwijs alleen maar versterkt. In het alge-

meen kan van verzuiling worden gesproken als via de strijd om macht en middelen 

een disproportioneel beslag op overheidsmiddelen wordt gelegd en de onzakelijk-

heid hierdoor in stand blijft. 

 Aangezien de verzuiling stoelde op beheersing en onzakelijkheid mag worden 

geconstateerd dat buitenkerkelijken niet tot een "zuil" behoren. Bij deze bevolkings-

groep schijnt onzakelijkheid al helemaal afwezig. Misschien meent men dat buiten-

kerkelijken onvoldoende over een eigen traditie beschikken zodat er niets valt te ver-

dedigen. Het bezit van een eigen traditie lijkt juist onderscheidend te zijn tussen hu-

manisme en buitenkerkelijkheid. Humanistische scholen hadden daarin verandering 

kunnen brengen. Dan was een culturele traditie op buitenkerkelijken overgedragen 

en de rode "zuil" met een typisch kenmerk van de "zuilen" verrijkt. Van Praag kon 

evenwel geen humanistische scholen oprichten zodat onzakelijkheid niet aan de or-

de kwam. Omgekeerd werd het HV geen zelfstandige "zuil". Men kan menen dat bui-

tenkerkelijken, doordat het Verbond geen "zuil" werd, niet "verzuild" zijn. Des te op-

zienbarender is het dat er zich bij de middenklasse een behoefte aan een levensbe-

schouwing lijkt te openbaren. Zou men de inhoud van de leer bepalend achten dan 

wijst het veelal astrologische geloof erop dat deze klasse eerder een pseudo-

godsdienst dan een levensbeschouwing behoeft. Het gaat echter te ver daarmee de 

geringe weerstand tegen het onevenredige beslag op overheidsmiddelen te ver-

klaren. Een betere verklaring is dat door de neutrale presentatie van godsdienstige 

voorzieningen verzet achterwege bleef. 

 Tegenover deze passiviteit steekt Van Praag gunstig af. Hij wilde zich wèl 

voor buitenkerkelijken inspannen. Gezien zijn geringe speelruimte kan men zijn inzet 

ten behoeve van de samenwerkingsschool, de geestelijke verzorging, openheid over 

seksualiteit en verbetering van de inkomens van onderliggende groepen waarderen. 

Van Praag kon zich evenwel niet stelselmatig voor buitenkerkelijken inzetten. Sterker 

nog: de strijd voor gelijkberechting van het humanisme bracht onderdrukking mee. 

Van Praag onderdrukte het communisme, de homoseksualiteit en de proletarische 

cultuur. Steeds kwam het humanisme op de eerste plaats. Veelzeggend was het 

verloop van fusiebesprekingen met het Instituut voor Arbeidersontwikkeling en Hu-
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manitas. Van Praag wilde aan het hoofd van beide organisaties komen. De ge-

dachte om zijn organisatie ondergeschikt te maken aan het Instituut wees hij af. Het 

voorop stellen van het humanisme betekende gelijktijdig dat Van Praag buitenkerke-

lijken voor beginselen wilde winnen. Dat maakte hem tot een paradoxale figuur die 

zich niet afvroeg wat men opschoot met een humanistische beweging. Men moest 

contributie betalen, maar verliep de buitenkerkelijke emancipatie voorspoediger? 

Daar wortelde de tragiek van Van Praag. Het humanisme was, behalve aristocra-

tisch, uitgesproken idealistisch van karakter. Het idealisme onderscheidde zich van 

het materialisme, dat het belang als uitgangspunt had. Dit was misschien onvermij-

delijk aangezien de leer werd vereenzelvigd met de belangen van de top van de mid-

denklasse. 

 Een nuancering is hier op zijn plaats nu de “humanistische“ organisatie niet 

langer altijd overeenstemt met dat van de “umiliati”. Althans een deel van de huidige 

organisatie vertoont overeenkomsten met wat wel een “merkwaardige broederschap” 

werd genoemd. Men doelt dan op een organisatie bestaande uit literatuur studeren-

den, uitgevers en drukkers, gesteund door letterlievende kooplieden, die zich tooiden 

met de naam “humanist”. “Ad fontes”, zelf denken, zou hier naast het terugkeren 

naar de oorspronkelijke bronnen als richtlijn gelden 4. In de praktijk is er van “ad 

fontes“ geen sprake. De broederschap ontwikkelt zich tot een gesubsidieerde sekte 

die op emancipatoir gebied geen enkele rol speelt. Over blijft een zelfvoldaan gezel-

schap goedbetaalde niet-humanisten dat zich bekwaamt in wat als “newspeak” kan 

worden aangemerkt, een taal die niet voor communicatie dient, maar voor mislei-

ding en manipulatie. 

 Mag men hieruit opmaken dat het idealisme identificatie met alle buitenkerke-

lijken uitsluit? Dit is maar de vraag. Als de inhoud van de leer voor de "massa" geen 

betekenis heeft, was het elitaire karakter van het humanisme geen beletsel om zich 

bij de humanistische organisatie aan te sluiten. Ook het voorop stellen van de belan-

gen van de elite vormde daarvan niet de diepere oorzaak, maar de verdediging er 

van. Het humanisme richtte zich op een buitenkerkelijke elite waarvan het de waar-

den weerspiegelde. Van Praags enorme inzet, organisatorische kwaliteiten en het 

vuur van zijn humanisme waren op persoonlijke factoren terug te voeren. Hij wilde 

het zelfbewustzijn stimuleren. Men kan in het moderne humanisme een noodkreet 

zien; Van Praag wilde voorkomen dat zich weer vormen van fascisme en racisme 
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manifesteerden. Doordat zijn boodschap van verdraagzaamheid en menselijke waar-

digheid indruiste tegen de belangen van het volk, werd dit niet bereikt. Zelfs als Van 

Praag hier wel in was geslaagd waren uitbarstingen van fascisme en racisme niet te-

gen te houden geweest. Ze houden de gedachte levend dat meer achteruitgang 

steeds mogelijk is. Opnieuw zal het argument weinig waardevol blijken wanneer 

domheid en dogma in ere worden hersteld. Misschien kan desondanks het voor-

beeld van Van Praag het bedreigde individu sterken in zijn strijd voor zijn fundamen-

teelste rechten. De menselijke waardigheid is één en ondeelbaar. Bij de verdediging 

van dit facet van de mens, tegelijk groot en klein als een diamant, ging Van  Praag  

voor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1H. Bonger, Met het woord, met de daad. In: Mens en Wereld, 17-5-1969. 
2Van Schoten en Wansink, De nieuwe schoolstrijd, 8 e.v. 
3Koelman, Kosten van de Verzuiling, 114 e.v. 
4W.Banning, Geestelijk samenleven in Nederland, 100. 



Bijlage 1
Organisaties, waarin Van Praag een rol gespeeld heeft

In de linkerkolom zijn opgenomen de belangrijkste organisaties en tijdschriften 
of dagbladen die in het leven en werk van Van Praag een rol hebben gespeeld. De 
middelste kolom vermeldt in welke hoedanigheid Van Praag ermee in verbinding stond. 
In de rechterkolom staat een omschrijving van de organisatie of het orgaan en de rol 
die Van Praag erin vervulde, waarbij wordt verwezen naar betreffende hoofdstukken 
in dit boek.

N.B.A.S. (Nederlandse lid, 1928?  Ongeleide idealistische organisatie 
Bond van Abstinent     van middelbare scholieren,die zich  
Studerenden)     inzetten voor geheelonthouding (hfst. II).
     
S.V.A.    voorzitter,  Ongeleide studentenorganisatie, die 
(Studenten Vredes  1932-1934  ideeën over geweldloosheid in
Actie)       praktijk wilde brengen (hfst. III).

             
J.V.A.    2e   Ongeleide jeugdorganisatie met 
(Jongeren Vredes Actie) voorzitter,  pacifi stische doeleinden, met name  
    1938-1939   het voorkomen van oorlog (hfst. III,    
                                                                          V en VI).

De Jonge Gids  auteur   Tijdschrift, veel gelezen binnen de 
J.V.A., waartoe Henriëtte Roland Holst 
zich aangetrokken voelde. Van Praag 
schreef er verschillende artikelen in 
(hfst. III).

Vredesdaad   auteur   J.V.A.-orgaan, waarin ook medede- 
lingen over de S.V.A. werden 
opgenomen. Later voortgezet als 
Vredesstrijd. Van Praag publiceerde 
er diverse artikelen in (hfst.IV).

S.D.S.C.   lid, ?   Studentenorganisatie van sociaal- 
(Sociaal-Democratische    democratische studenten, waarvan 
Studentenclubs)     Van Praag uitsluitend lid was (hfst. IV)

S.D.A.P. (Sociaal Demo- lid,   Kleinburgerlijke politieke partij van 
cratische Arbeiders Par- 1929-1945  middenstanders, intellectuelen en 
tij)       geschoolde arbeiders, aanvankelijk 

gebaseerd op het marxisme. Van 
Praag vervulde er geen rol van be-
tekenis (hfst. IV e.v.)



O.S.P. (Onafhankelijke lid,   Radicale politieke partij, die zich met
Socialistische Partij)  1932-1933?  name tegen de S.D.A.P afzette.         

Volgens Van Praag was hij “geheim” 
lid (hfst. IV).

R.S.A.P. (Revolutionair    Voortzetting van de O.S.P., waarvan
Socialistische Arbeiders    Van Praag geen lid was (hfst. IV).
Partij)      

Fundament, Het  redactie-  Onafhankelijk socialistisch tijdschrift.
Fundament   secretaris,  Van Praag schreef behalve boekbe-
    1934-1940  sprekingen en redactionele artikelen

diverse bijdragen o.a. over socialisme 
en pacifi sme (Hfst IV e.a.)

Dordtse Club   lid,   Groep, gevormd tijdens de Tweede 
    1941-1944  Wereldoorlog, van sociaal-democra- 
       ten die zich bezonnen over de toe- 
       komst na de bevrijding (hfst. VII).

Het Parool (zuidelijke eindredac-  Onafhankelijk sociaal-democratisch
editie)    teur, 1944-  dagblad (hfst. IX).    
    1945         

H.V. (Humanistisch  voorzitter,  Organisatie van humanisten
Verbond)   1946-1969  (hfst. X  e.v.).     
   
Rekenschap   redactie-  Humanistisch orgaan, bedoeld  
    lid, 1971-  voor bezinning over humanis-  
    1981   me, waarin Van Praag publiceerde.

Mens en Wereld  auteur   Tijdschrift van het Humanistisch  
       Verbond, waarin Van Praag veel   
       heeft gepubliceerd  (hfst. X e.v.).

Stichting Mens en Wereld vice-voorzitter. Samenwerkingsorgaan van Huma- 
1949-?  nitas en HV ten behoeve van de 

       geestelijke verzorging

C.C.G.V. (Centrale  voorzitter,  Bezinningsgroep over geeste-
Commissie voor Gees- 1950-?  lijk werk. Hier bezon men zich
telijke Verzorging),     op de inhoud van geestelijke
later H.G.G.G.     verzorging (hfst. X en XIIX). 
(Humanistische Groep     
Geestelijke Verzorging)     
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Thuisfront Humanitas bestuurslid,  Samenwerkingsorgaan van Huma- 
    1949-?  nitas en H.V. ten behoeve van gees-  
       telijke verzorging In het leger (hfst. X).

I.H.E.U.    voorzitter,  Internationale organisatie van
(Internationale   1952-1975  humanisten (hfst. XII).
Humanistische en     
Ethische Unie)       

Studiecommissie  voorzitter,  Initiatief om te komen
Doelstelling Algemene 1960-1981  tot ontmoetingsschool, 
School, later      waarin iedere levensover-
Studiecommissie     tuiging in zijn waarde zou   
doelstelling      worden gelaten (hfst. XIII).
Samenwerkingsschool

H.W.G. (Humanistische bestuurslid,  De H.W.G. had als doel het
Werkgemeenschap  1947-1964  P.v.d.A.-beleid te toetsen aan
binnen de P.v.d.A.)      humanistische uitgangspunten (hfst.  XIV).

Nederlands Gesprek  lid curatorium  Overlegorgaan waarin de voornaam-
Centrum     v.a. 1946  ste  levensbeschouwelijke    
       stromingen vertegenwoordigd waren 
       (hfst. XIV).

H.O.I. (Humanistisch docent,  Instituut voor de opleiding van hu-
Humanistisch Opleidings 1961-1981  manistische geestelijke verzorgers 
Instituut)      (hfst. XVI en XIX).

A.H. Gerhard-  bestuurslid,  Stichtingen ten behoeve van het 
Stichting/H.S.H.B  1950-?  stichten van bejaardenhuizen voor 
(Humanistische Stich-    buitenkerkelijken (hfst. XVI).
ting voor Huisvesting  
Bejaarden)      

H.I.V.O.S.   bestuurslid,  In 1967 opgerichte organisatie 
(Humanistisch Insti-  1967-1980   ten behoeve van ontwikkelings-
tuut voor Ontwikke-     hulp van buitenkerkelijke signa-
lingssamenwerking)     tuur, opgericht door o.a. Van Praag  
       (hfst. XVI).

W.A.C. (Werk  voorzitter,  Studiecommissie inzake niet materiële 
en Adviescollege)  1975-1977  hulpverlening aan vervolgden in de 
       Tweede Wereldoorlog (hfst XIIX)
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Bijlage 2 
Bibliografie: publicaties van Van Praag 

Dit overzicht biedt alle, de auteur bekende, artikelen van Van Praag, zoveel 
mogelijk in chronologische volgorde. Wanneer Van Praag niet onder eigen naam pu-
bliceerde staat de schuilnaam tussen [ ].Ook de titels van bijdragen waar behalve 
Van Praag andere auteurs aan meewerkten zijn vermeld. Artikelen met een asterisk 
verschenen eveneens in Mens en Wereld of Humanist. Interne nota's zijn niet in 
deze bibliografie opgenomen. 
 
 
1932 
-"Revolutie....ja". In: De Jonge Gids, 20-1-'32, 139-142. 
-..., Rob Limburg en Hein van Wijk. "Geweld of geweldloosheid?" In: De Jonge Gids, 1932 no. 15, 
175-176. 
-..., Rob Limburg en Hein van Wijk. "Geweld en geweldloosheid". In: De Blijde Wereld, 26-3-1932. 
-"Vlaanderen". Ter inleiding van het kamp van de Vlaamse-Hollandse jeugdbeweging te Diksmuide 
van 18-23 augustus". In: De Jonge Gids, 20-7-1932, 17-20. 
-"Zijn we verantwoord?" In: De Jonge Gids, 5-10-1932, 87-89. 
 
 
1933 
-"Nieuwe Geschiedenis" (boekbespreking). In: De Jonge Gids, 5-3-1933, 260-263. 
-"De taak der intellectuelen". In: Vredesstrijd, 23-3-1933, 48-49. 
 
 
1934 
-"Trouw blijven". In: Vredesstrijd, 11-1-1934, 2-3. 
-"S.V.A. (intellectuelen manifest)". In: Vredesstrijd, 22-2-1934. 
-[S.V.A. bestuur] "Stellingen en vragen n.a.v. S.V.A. congres".In: Vredesstrijd, 22-2-1934, 28. 
-"Harten en Brood" (bespreking). In: Fundament, 1934 no. 3, 29. 
-[H. Sterk] "Partij-remise". In: Fundament, 1934 no.3, 30-31. 
-["initiatief-comité van studenten"] "Manifest Wetenschap en Oorlog". In: Vredesstrijd, 23-3-1934, 45. 
-[Erik Martens] "Nieuwe Vormen van strijd". In: Fundament, 1934 no. 4, 10-17. 
-[H. Sterk] "De overwinning van het geweld" (bespreking) In: Fundament, 1934 no. 4, 20. 
-[H.S.] "Schilderijen zien" (bespreking). In: Fundament, 1934 no. 5, achterzijde omslag. 
-[Erik Martens] "De geestelijke achtergrond van het fascisme". In: Fundament, 1934 no. 6, 8-14. 
-"Eenheid...èn karakter!" In: Vredesstrijd, 20-7-1934, 108. 
-[H. Sterk] (Van Praag en Brandt Cortius) "Nationale ontwapening en socialisme. In: Fundament, 
1934 no. 9. 
-"De Volksbeweging in India!" In: Fundament, 1934 no. 10. 
-[H. Sterk] "Boekbespreking". In: Fundament, 1934 no. 10 (buitenzijde omslag). 
-[E.M.] "Sociaal-culturele vernieuwingen en psycho-analyse" (bespreking). In: Fundament, 1934 no. 
11, 20. 
-[E.M.] "Boekbespreking". In: Fundament, 1934 no.13, 32. 
 
 
1935 
-[E. Martens] "Rusland en de oorlog". In: Fundament, 1935 no. 1, 21-34. 
-[E.M.] "Boekbespreking". In: Fundament, 1935 no. 1, 35-38. 
-[H. Sterk] (Van Praag en Brandt Corstius) "Oorlogsdreiging en Vredesdaad. Stemmen uit de 
Vredesbeweging. Enquête en beschouwing". In: Fundament, 1935 no. 5. 
-[H. Sterk] (Van Praag en Brandt Corstius) “De intellectuelen en de oorlog”. In: Vredesstrijd, 18-7-
1935, 106-107. 
-[Erik Martens] "Ondanks Alles". In: Fundament, 1935 no. 6, 1-3. 
-[Erik Martens] "Rosa Luxemburg". In: Fundament, 1935 no. 7, 33-38. 
-[Jaap Franken] "Nuchter blijven". In: Vredesstrijd, 11-10-1935, 139. 



Het grondsop voor de goddelozen 

 

 

526 

-[Jaap Franke] "Trouw blijven (een antwoord aan Bep Mispelom Beijer)" In: Vredesstrijd, 8-11-1935, 
156. 
-[Erik Martens] "Sancties". In: Fundament, 1935 no. 11, 1-6. 
 
 
1936 
 -[E.M.] en d.N. "Socialistische Literatuurbeschouwing". In: Fundament, 1936 no. 2, 28-32. 
-[Erik Martens] "Voorwoord". In: Fundament, 1936 no. 5, 1-3. 
-[Erik Martens] "Psychologie en het socialistisch denken". In: Fundament, 1936 no. 7, 2-16. 
-[E.M.] "Standhouden" (bespreking) In: Fundament, 1936 no. 9, 23-24. 
 
  
1937 
-[H. Sterk] (Van Praag en Brandt Corstius) "Gelijkschakeling of Volksafweer?" In: Fundament, 1937 
no. 4, 27-36. 
-[E.M.] "Opbouw in Catalonië". In: Fundament, 1937 no. 5, 5-13. 
-["zevental J.V.A.-ers"] Pacifistische Volksverdediging (brochure). Amsterdam, De Lantaarn, z.j. [juni 
1937] 
-[Jaap Franken] "Volksafweer als politiek probleem". In: Vredesstrijd, 20-8-1937, 83. 
-[J. F.] "Kunstenaars en Oorlogspsychologie" (bespreking). In: Vredesstrijd, 11-9-1937, 90. 
-[Jaap Franken] "Op de bodem der werkelijkheid". In: Vredesstrijd, 1-10-1937, 102-103. 
-[Erik Martens] "Te midden van de brokken". In: Fundament, 1937 no. 11, 13-29. 
-[H. Sterk] (Van Praag en Brandt Corstius) "Het Europees concert". In: Fundament,1937, no. 12. 
-[Jaap Franken] "Secte of Actie. Reactie op E.G. Debat over Pacif. Volksverdediging". In: Vredesstrijd, 
23-12-1937, 131-132. 
 
 
1938 
-[Jaap Franken] "En nu werken!" In: Vredesdaad, 10-3-1938, 8. 
-[Jaap Franken], Jan Brandt Corstius en Flip van Praag. "Na een Ronde". In: Vredesdaad, 31-3-1938, 
8. 
-[J. Bauer] "Europa op de Tweesprong". In: Fundament, 1938 no. 3, 1-16. 
-"D.D.D." (gedichtje) In: Fundament, 1938 no. 4, 65. 
-[E.M.] en D.d.J."Aankondigingen" (bespreking). In: Fundament, 1938 no. 5, 29. 
-[E.M.] "Henriëtte Roland Holst in haar strijd om gemeenschap" (bespreking). In: Fundament, 1938 
no. 5, 30. 
-[Jaap Franken] en Jan Brandt.Corstius "Om ieder van ons!" In: Vredesdaad, 19-5-1938, 8 
-[E.M.] George "Sorel, het einde van een mythe" (bespreking). In: Fundament, 1938 no. 5, 30. 
-E.M."Sociale pedagogie" (bespreking) In: Fundament, 1938 no. 5, 31. 
-[Jaap Franken] "Niet-militaire landsverdediging of Pacifistische Volksverdediging?" In: Vredesdaad, 
16-6-1938, 1-2.  
-[Jaap Franken] "Na de Pico". In: Vredesdaad, 16-6-1938, 8. 
-[Jaap Franken] "Schakeringen". In: Vredesdaad, 28-7-1938, 6-8. 
-[Jaap Franken] "Over vacantie, uitrusten en doorwerken". In: Vredesdaad, 28-07-1938, 8. 
-(anonieme auteurs) Pacifistische Volksverdediging (brochure). Amsterdam, De Lantaarn, z.j. [juli 
1938, gewijzigde druk] 
-Wordende Wereld. Geschiedenisboek ten dienste van het kaderonderwijs. Amsterdam, Arbeiders-
pers, 1938. 
-[de voorzitters] "Tsjecho-Slowakije en wij". In: Vredesdaad, 6-10-1938, 7. 
-"De Nieuwe Zeef. Het toelatingsexamen voor de middelbare school". In: Het Kind, 15-10-1938, 397-
399. 
-[H. Sterk] "Opgestaan, plaats vergaan!" (bespreking) In: Fundament, 1938 no. 11, 12-14. 
-[H.S.] "Oorlog blijft oorlog" (bespreking). In: Fundament, 1938 no. 11, 21-23. 
-[H.S.] "Erflaters van onze beschaving" (bespreking) In: Fundament, 1938 no. 11, 24-25. 
-[Jaap Bauer] "Is nationale ontwapening verouderd?" In: Vredesdaad, 8-12-1938, 1-2. 
-[H.B.] "H.B." In: Vredesdaad, 29-12-1938, 8. 
 
 
1939 
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-[Jaap Bauer] "Om een eigen Vredespolitiek. Antwoord aan Albarda". In: Vredesdaad, 19-1-1939, 1-2. 
-[J. Sterk] "Albarda contra Pacifistische Volksverdediging". In: Vredesdaad, 16-2-1939, 3. 
-[De voorzitters] "De Algemene JVA conferentie van 22 januari 1939". In: Vredesdaad, 16-2-1939, 8. 
-[Hoofdbestuur van de J.V.A.] "Pacifistische Volksverdediging? Bestuur contra Albarda". In: Het Volk 
(avondeditie), 8-2-1939, 9. 
-[Jaap Bauer] "Na een jaar van propaganda. Wat is pacifistische volksverdediging?" In: Vredesdaad, 
13-4-1939, 1-3. 
-[E.M.] "Jef Last" (bespreking). In: Fundament, 1939 no. 6, 24-25. 
-[E.M.] "Kroniek". In: Fundament, 1939 no. 8, 15-16. 
-[E.M.] "De wacht der bourgeoisie". In: Fundament, 1939 no. 9, 34-36. 
-[E.M.] en J.S. "Prof. dr. H.J. Pos. Anti-semitisme en jodendom" (bespreking). In: Fundament, 1939 
no. 10, 31-32. 
-[J.S.] "Het rad der fortuin" (bespreking) In: Fundament, 1939 no. 10, 32. 
-[Jaap Bauer] "Boekbespreking". In: Vredesdaad, 5-10-1939, 4-5. 
-[J. Sterk] "Nieuwe strijd tegen de dictatuur"(bespreking). In: Fundament, 1939 no. 11, 1-6. 
-"De steen in het water. "Studies over P.A. Daum". In: Groot Nederland, 1939, 238-261 (en 
bibliografie P.A. Daum. In: Groot Nederland, 1939, 262-267). 
-"Een socialiste van deze tijd". In: J.P. van Praag en David de Jong. Henriëtte Roland Holst 1869-
1939. Extra nummer Fundament, december 1939, 3-7. 
 
 
1940 
-[Redactie] "Voorwoord" In: Fundament, 1940 no. 1, 1. 
-[Erik Martens] "Neo-Marxisme" In: Fundament, 1940 no. 2, 11-16. 
-[E.M.] "Kroniek". In: Fundament, 1940 no. 3. 
-E.M. "Gandhi en Bose". In: Fundament 1940 no. 3, 21-23. 
-[J.P.] "Econometrie". In: Fundament, 1940 no.3, 28-30. 
-[Erik Martens] "Mythe en Rede". In: Fundament, 1940 no. 4, 1-10. 
-[S-M.] "De publieke opinie". In: Fundament 1940 no. 4, 27-29. 
-"Apologie der Objectiviteit". In: Groot Nederland, 1940, 122-124. 
 
 
1941 
-"De Renaissance". In: De Stem, juni 1941, 522-544. (later overgenomen in Rekenschap, ju-ni 1982, 
101 v.v.) 
 
 
1944 
-Het hooglied der Creativiteit (brochure) Zpl., 1944 (herschenen in Rekenschap, dec. 1968, 10-31). 
-[anoniem] "Pleidooi voor de waarheid".In: Het Parool, 2-12-1944. 
-[anoniem] "Minister Gerbrandy aan het woord". In: Het Parool, 9-12-1944. 
-[anoniem] "Voorlichting!" In: Het Parool, 9-12-1944. 
-"Burgeroorlog in Griekenland". In: Het Parool, 16-12-1944. 
-[anoniem] "Het kastje en de muur". In: Het Parool, 16-12-1944. 
-[anoniem] "De activiteit der minister".In: Het Parool, 16-12-1944. 
-[anoniem] "Enige gedachten over de huidige pers". In: Het Parool, 23-12-1944. 
-"Illegaliteit en deskundigheid". In: Het Parool, 23-12-1944. 
-"Uren, dagen, maanden, jaren.." In: Het Parool,. 30-12-1944. 
-[anoniem] "Nederland herleeft". In: Het Parool, 30-12-1944. 
 
 
1945 
-[anoniem] "Annexatie, ja of nee?" In: J.P. van Praag en H. Verweij-Jonker. Geen Grond maar Goe-
deren! (brochure) Utrecht, Bijleveld, 1945, 13-24. 
-[anoniem] "Onze taak voor 1945". In: Het Parool, 6-1-1945. 
-[anoniem] "Nederland Herleeft". In: Het Parool, 13-1-1945. 
-[anoniem] "Anti-semitisme in Nederland?" In: Het Parool, 26-1-1945. 
-[Erik Martens] "Hulp-actie Rode Kruis". In: Het Parool, 3-2-1945. 
-[anoniem] "Annexatie, ja of nee?" In: Het Parool, 3-2-1945. 
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-"Ons kleine wereldje". In: Het Parool, 10-2-1945. 
-[anoniem] "Onze taak voor 1945. Hulpverlening aan het Noorden". In: Het Parool, 10-2-1945. 
-[anoniem] "Generaal Kruls over Militair Gezag". In: Het Parool, 17-2-1945. 
-[anoniem] "Vernieuwing van de politiek". In: Het Parool, 24-2-1945. 
-[anoniem] "Nederland herleeft. De film". In: Het Parool,. 24-2-1945. 
-[anoniem] "Wij zijn ongerust". In: Het Parool, 24-2-1945. 
-"Een nieuw joods blad". In: Het Parool, 24-2-1945. 
-[anoniem "Om een gezonde samenleving". In: Het Parool, 3-3-1945. 
-[anoniem] "Eén Parool voor bevrijd Nederland". In: Het Parool, 3-3-1945. 
-[anoniem] "Openbaarheid!" In: Het Parool, 3-3-1945 
-[anoniem] "Nederland Herleeft. Interview met Van Dalsum". In: Het Parool, 3-3-1945. 
-"Geloof in de mensch". In: Het Parool, 3-3-1945. 
-[anoniem] "Twee opmerkingen. Naar aanleiding van: "Wat te doen tegen het anti-semitisme in 
Nederland?"In: Het Parool, 10-3-1945. 
-[anoniem] "Nederland Herleeft. Interview met Henriëtte Roland Holst". In: Het Parool, 10-3-1945. 
-[anoniem] "Heeft het Militair Gezag iets geleerd?" In: Het Parool, 24-3-1945. 
-[anoniem] "Zijn er nog goede Duitsers?" In: Het Parool, 21-4-1945. 
-[anoniem] "Een gevaarlijk spel". In: Het Parool, 21-4-1945. 
-[anoniem] "Teleurgesteld". In: Het Parool, 21-4-1945. 
-[anoniem] "De val van het Nationaal-Socialisme. Waar leven wij voor?" In: Het Parool, extra editie, 5-
5-1945. 
-[anoniem] "Muziek en "realpolitik". In: Het Parool, 5-5-1945. 
-"In memoriam Kees de Groot". In: Het Parool, 19-5-1945. 
-"De berechtiging van politieke verdachten". In: Het Parool, 2-6-1945. 
-"Naschrift" bij “Erasmus en het nieuwe humanisme”. In: Het Parool, 9-6-1945. 
-[anoniem] "De Nederlandse Volksbeweging". In: Het Parool, 9-6-1945. 
-[anoniem] "Zuivering. Hoe en wie?" In: Het Parool, 23-6-1945. 
-[anoniem] "Een plan voor Duitsland?" In: Het Parool, 23-6-1945. 
-[anoniem] "Publiek en overheid". In: Het Parool, 23-6-1945. 
-[anoniem] "Bij brood alleen....!" In: Het Parool, 30-6-1945. 
-"Christendom en Humanisme". In: Vrij Nederland, 21-7-1945, 4. 
-"Roeping tot verantwoordelijkheid". In: Vrij Nederland, 1-9-1945. 
-"Waarom nog geen nieuwe partij?" In: Vrij Nederland, 13-10-1945, 6. 
 
 
1946 
-"Aan het werk". In: Mededelingenblad H.V., 1946 no. 2 
"Onze Plaats". In: Mededelingenblad H.V., 1946 no. 3, 4. 
-"J.P. van Praag over Socialisme en wereldbeschouwing". In: De Vlam, 16-3-1946, 14. 
-"Een nieuwe antithese?" In: Vrij Nederland, 27-4-1946, 10. 
-"Boekbespreking". In: Vrij Nederland, 25-5-1946, 13. 
-"Humanistisch Verbond en Instituut voor Arbeiders Ontwikkeling". In: Mededelingenblad H.V., 1946 
no. 5, 4. 
-"Onderschrift” bij “Ons Verbond en het Instituut voor Arbeiders Ontwikkeling". In: Mededelingenblad 
H.V., 1946 no. 6, 2-3. 
-"Nieuwe Boeken" (bespreking). In: Vrij Nederland, 29-6-1946, 4. 
"De politieke delinquenten". In: Mededelingenblad H.V., 1946 no. 7, 2-4. 
-"De mens als.." In: Mededelingenblad H.V., 1946 no. 8, 1. 
-"Het Humanistisch Verbond..dat zijt Gij!" In: Mededelingenblad H.V., 1946 no. 9. 
-[Het hoofdbestuur] "Daadwerkelijk lidmaatschap. Aan de slag". In: Mededelingenblad H.V., 1946 no. 
9. 
-"Anders en Eender". In: Mededelingenblad H.V, 1946 no. 9. 
-"Aart van der Leeuw" (bespreking). In: Proloog, 1946, 571-574. 
-"Huizinga J., en zijn "geschonden wereld" (bespreking). In: Critisch Bulletin 1946, 77-81. 
-"Huizinga herdacht" (bespreking). In: Critisch Bulletin, 1946, 458-460. 
-Henriëtte Roland Holst. Wezen en Werk. Amsterdam, Contact, 1946. 
-"Levensvreugde". In: A.L. Constandse, J.P. van Praag en G. Stuiveling. Het humanisme na deze 
oorlog (brochure).Utrecht, H.V., z.j. (1946?), 3-7. 
-[anoniem] Had Stoffel gelijk? (brochure) Utrecht, H.V., 1946. 
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-"Waarvoor leven wij?" In: Levend Humanisme (brochure). Utrecht, H.V., z.j. [1946?], 1-7. 
 
 
1947 
-"Vrijzinnig-christelijk offensief". In: Mens en Wereld 1947 no. 2, 11-12. 
-"Voor het congres". In: Mens en Wereld, 1947 no. 2. 
-"De plaats van het Humanistisch Verbond in het Nederlandse Volk". In: Mens en Wereld, 1947 no. 4, 
2. 
-"Nationale paedagogie". In: Critisch Bulletin, mei 1947, 219-223. 
-"Singjadjatti en ons congres". In: Mens en Wereld, 1947 no. 5, 8. 
-"Psycho-analyse van een cultuur" (bespreking). In: Mens en Wereld, 1947 no.  6, 5. 
-..., K. Kuiper, D.Loenen, B.M.J. Mulder et al. "Bijbelkennis en godsdienstonderwijs op de openbare 
school". In: Mens en Wereld, 1947 no. 8, 3-6.                                      
-"Het kind en het badwater" (bespreking). In: Mens en Wereld, 1947 no. 9, 4. 
-"A. Lührs. Burgerlijk en socialistisch denken" (bespreking) In: Mens en Wereld, 1947 no. 10, 3. 
-"Het debat over de Indonesische Kwestie ingeleid". In: Mens en Wereld, 1947 no. 10. 
-"Een muisje met veel staartjes". In: Mens en Wereld, 1947 no. 12, 6. 
-"De Romantiek I". In: De Nieuwe Stem, 1947, 725-737. 
-"Humanisme en Christelijk geloof. De christelijke ondeugd". In: Wending, 1947, 398-412. 
-…, K. Kuiper, D. Loenen, B.M.J. Mulder et al. Rapport van een commissie, ingesteld door het 
hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond, met betrekking tot het vraagstuk van de bijbelkennis en 
het godsdienstonderwijs op de openbare school, voorzien van een toelichting. Herzien en aanvaard 
door het Congres van het Humanistisch Verbond in zijn vergadering van 18 en 19 oktober 1947 *. 
Utrecht, H.V., 1947. 
-Modern Humanisme, een Renaissance? Amsterdam, Contact, 1947. 
-Autonoom Humanisme (brochure). Utrecht, H.V. en Studentenvereniging op Humanistische Grond-
slag, 1947. 
 
 
1948 
-"Waarheen koerst "Volksonderwijs". In: Mens en Wereld, 1948 no. 4, 3. 
-"Kerstening van het openbaar onderwijs". In: Mens en Wereld, 1948 no. 4. 
-"Repliek". In: Vrij Nederland, 19-6-1948. 
-"Nog eenmaal: buitenkerkelijke zielszorg". In: Vrij Nederland, 10-7-1948. 
-"Onderschrift" bij "Onze Openbare lagere school". In: Mens en Wereld, 1948 no. 7, 3. 
-"Negen over Europa" (bespreking). In: Mens en Wereld, 1948 no. 9, 7. 
-"Kaarten op tafel". In: Mens en Wereld, 1948 no. 10, 1-2. 
-"Ph. Kohnstamm. Mensch en Wereld" (bespreking). In: Mens en Wereld, 1948 no. 10, 6. 
-"De discussie over humanisme en communisme". In: Mens en Wereld, 1948 no. 11, 2-3. 
-"De zachte stem". In: Critisch Bulletin, 1948, 317-320. 
-"De Romantiek II". In: De Nieuwe Stem, 1948, 657-666. 
-"De Partij van de Arbeid. Problemen rondom de doorbraak". In: Socialisme en Democratie, 1948, 
585-591. 
-"Waarvoor leven wij?" In: J. Brandt Corstius, J.P. van Praag en G. Stuiveling. Levend Humanisme 
(brochure). Utrecht, H.V., z.j. [1948?], 3-7. 
-"Vrijheid" In: J.P. van Praag, G. Stuiveling et al. Humanistische Waarden (brochure). Utrecht, H.V., 
z.j. [1948], 6-10. 
 
 
1949 
-"Ieder op zijn eigen plaats". In: Mens en Wereld, 1949 no. 2, 1-2. 
-"Een ontmoeting" (bespreking). In: Socialisme en Democratie, maart 1949, 156-157. 
-"Bouwen of breken?" In: Mens en Wereld, 1949 no. 6, 3-4. 
-Antwoord op “Humanisme en vrijz.-christelijken". In: Mens en Wereld, 1949 no. 8, 7. 
-"Humanisme en vrije gedachte". In: Mens en Wereld, 1949 no. 10, 1-2. 
-"Verstikken of...Vrijheid". In: Mens en Wereld, 1949 no. 11, 2. 
-[anoniem] "Humanisme in Amerika" (bespreking). In: Mens en Wereld, 1949 no. 11, 12. 
-…, M. Gerhard-Brandon, Jan Mesman et al. "Wat betekende Henriëtte Roland Holst voor U?" In: De 
Vlam, 24-12-1949, 9. 



Het grondsop voor de goddelozen 

 

 

530 

-"Toelatingsexamen". In: Paedagogische Studiën, 1949, 257-259. 
-"Vrijzinnig christendom en humanisme". In: Critisch Bulletin, 1949, 275-277. 
-[anoniem] Humanisme en Communisme (brochure). Utrecht, H.V. 1949. 
-Lezingen voorjaarscongres (brochure). Utrecht, Studentenvereniging op humanistische grondslag, 
1949. 
-"De plaats van het humanisme in de Nederlandse volksgemeenschap". In: A.M. Donner, W.P.J. 
Pomper et al. De samenwerking in Nederland. Een bijdrage tot meer eendracht en verdieping in ons 
volksleven (brochure). Rotterdam, Nederlandse Volksbeweging, 1949, 22-29. 
-[anoniem] Stichting Mens en Wereld (brochure). Utrecht, Stichting Mens en Wereld, 1949. 
-[anoniem] Bezwaren tegen het Humanistisch Verbond. Een gesprek tussen een middenstander, ar-
beider, intellectueel en verbondslid (brochure). Utrecht, H.V. z.j. [1949?] 
 
 
1950 
-"Academisch Appèl". In: Critisch Bulletin, jan. 1950, 22-26. 
- ..., Jos J. Gielen, B. Verhoeven. "Zondagochtend in de aether. Wie moeten er aan het woord komen 
en hoe". In: Vrij Nederland, 7-1-1950. 
-"Gelukt". In: Mens en Wereld, 1950 no. 1, 2. 
-"Drie stemmen over verdraagzaamheid". In: Mens en Wereld, 1950 no. 3, 3. 
-"Een zinrijke hobby". In: Mens en Wereld, 1950 no.3, 10. 
-Naschrift bij “Nogmaals: Humanisme en politieke partij”. In: Mens en Wereld, 1950 no. 3, 10. 
-Inleiding bij “Er is geen waarborg voor enige beloning”. In: Mens en Wereld, 1950 no. 5, 2. 
-"Het Thuisfront". In: Mens en Wereld, 1950 no. 5, 2. 
-"Ketterij of misverstand?" In: Mens en Wereld, 1950 no. 5, 4. 
-"Humanistische Verkenningen 1: Onkerkelijkheid en anti-kerkelijkheid". In: Mens en Wereld, 1950 no. 
6, 2. 
-"Humanistische Verkenningen 2: Geloof en rede". In: Mens en Wereld, 1950 no. 7/8, 2. 
-"Humanistisch Bruggehoofd". In: Mens en Wereld, 1950 no. 7/8, 3-4. 
-"Wat wil het Verbond?" In: Mens en Wereld, 1950 no. 9, 1. 
-"Humanistische Verkenningen 3: Godsdienst, geloof en religie". In: Mens en Wereld 1950 no. 9, 5. 
-"H.V. en "Paraat". In: Paraat, 8-9-1950. 
-"Humanistische Verkenningen 4: Midden in de werkelijkheid". In: Mens en Wereld 1950 no. 10, 2. 
-"Humanistische Verkenningen 5: Dogma of uitgangspunt". In: Mens en Wereld, 1950 no. 11, 2. 
-"Humanistische Verkenningen 6: Humanisme en samenleving". In: Mens en Wereld, 1950 no.12, 12. 
-"Congresvoorstellen". In: Mens en Wereld, 1950 no. 12, 9. 
-Modern Humanisme. Een poging tot plaatsbepaling (brochure). Utrecht, H.V. 1950 (overdruk uit: De 
Nieuwe Stem, jan.1950). 
-"Inleiding". In: Nieuwe verhalen. Een bundel proza van de generatie Marsman. Bongerd boekjes. 
Groningen, Wolters, 1950. 
-…, B. Drukker, F. Evers, L. van Gelder et al. Rapport Humanisme en Opvoeding. Utrecht, H.V. 1950. 
-"Het humanisme in de Renaissance" In: D. Loenen, O. Noordenbos, J.P. van Praag. Wordend hu-
manisme (brochure). Utrecht, H.V., 1950, 21-34. 
-"Rekenschap". In: A.A. van Amerongen, W. Banning et al. De Hedendaagse Waardering van Karl 
Marx. Amsterdam, Arbeiderspers, 1950, 197-231. 
-…, W. Banning, J.H. Bavinck, Th. Keulemans et al. Wat wil het N.G.C.?  N.G.C.-brochure. Den 
Haag, Van Stockum, 1950. 
-.... en J. Vijlbrief. De positie van het Humanistisch Verbond (brochure). Utrecht, H.V., 1950. 
1951 
-"Humanistische Verkenningen 7: Humanisme en nihilisme". In: Mens en Wereld, 1951 no. 1, 2. 
-"Behoedt haar wel". In: Mens en Wereld, 1951 no. 2, 7. 
-"Humanistische Verkenningen 8: Slot". In: Mens en Wereld, 1951 no. 3, 2. 
-"Antwoord” op “Nihilisme en humanisme". In: Mens en Wereld, 1951 no. 3, 2 en 3. 
-"Antwoord” op “Nihilisme en humanisme" (vervolg) In: Mens en Wereld, 1951 no. 4, 2. 
-"Niet het getal alleen". In: Mens en Wereld, 1951 no. 5, 2. 
-"Geen misverstanden". In: Mens en Wereld, 1951 no. 5, 3. 
-"Humanisme en christendom". In: Mens en Wereld, 1951 no. 6, 3. 
-"Met toenemende bezorgdheid". In: Mens en Wereld, 1951 no. 9, 3. 
-"Verontrusting en verantwoordelijkheid". In: Mens en Wereld, 1951 no. 10, 4. 
-"Antwoord" op brieven van lezers. In: Mens en Wereld, 1951 no. 11, 6. 
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-“Congres 1952 Gouda 29 en 30 maart". In: Mens en Wereld, 1951 no. 12, 6. 
-"Als twee hetzelfde doen". In: Horizon, 1951, 211-213. 
-[anoniem] Een poging tot plaatsbepaling (brochure). Utrecht, H.V. 1951. 
-"De grondslag van het Humanistisch Thuisfront". In: J.P. van Praag, E.A. Vermeer en J.A. Terlingen. 
Rapport, opgesteld in opdracht van het Stichtingsbestuur. Amsterdam, Humanistisch Thuisfront, 
1951, 3-4 
-…, A. Stempels et al. Bijdrage tot het rapport bezitsspreiding van de commissie Cobbenhagen. 
Utrecht, H.V.,  z.j. [1951?] 
 
 
1952 
-"Taak en verantwoordelijkheid van het Humanistisch Verbond. Syllabus bij punt 4 der congresagen-
da". In: Mens en Wereld, 1952: no. 1, 9. 
- "L.F. Beck. Zo groeien wij" (bespreking). In: Mens en Wereld, 1952 no. 2, 6. 
-"Antwoord" bij ingez. brief L.M.F. v.d.W.-S.. In: Mens en Wereld, 1952 no. 2, 9. 
-"F. Reddingius-Salomonson. Een weg tot Nietzsche" (bespreking). In: Mens en Wereld, 1952 no. 2, 
9. 
-"Gelijkwaardigheid. Een bijdrage tot de begripsvorming". In: Mens en Wereld, 1952 no. 3, 4. 
-"Humanistische geestelijke verzorging". In: Mens en Wereld, 1952 no. 4, 1-2. 
-"Amsterdam-1952: een mijlpaal". In: Mens en Wereld, 1952 no. 9, 1. 
-"Merkwaardig of niet zo erg". In: Mens en Wereld, 1952 no. 11, 3. 
-..., B. Verhoeven, Marie W. Vos et al. "In memoriam Henriëtte Roland Holst-van der Schaik". In: Vrij 
Nederland, 29-11-1952. 
-"Congres 1953". In: Mens en Wereld, 1952 no. 12, 5. 
-"Geestelijk Leven in buitenkerkelijk Nederland". In: De Gids, 1952, 257-292 (overdruk verschenen in: 
De Tijd waarin we leven. Utrecht, De Haan, 1952, 88-94). 
-"Herinneringen aan Henriëtte Roland Holst". In: Critisch Bulletin, 1952, 529-535. 
-"Een achtbare overtuiging". In: J.P. van Praag, C. H. Schonk en A. Stempels. Stenen voor brood 
(brochure). Utrecht, H.V. 1952, 1-2. 
-"Het debat is begonnen". In:  Stenen voor brood, 6-7. 
-[anoniem]. Wat ben ik eigenlijk? (brochure) Utrecht, H.V. 1952. 
-"Voorwoord". In: Kwee Swan Liat. Ontmoeting tussen Oost en West. Deventer, Kluwer, 1952 
(Engelse vertaling "Preface". In: Kwee Swan Liat. Bibliography of humanism. Utrecht, Human League, 
1957). 
 
 
1953 
-"Boodschap van het "Humanistisch Verbond" in Nederland". In: Diogenes. Maandschrift voor 
ethische cultuur. Antwerpen, Humanistisch Verbond, jan. 1953, 4. 
-"Uit de Nieuwjaarsbrief". In: Mens en Wereld, 1953 no. 1. 1-2. 
-"Met pijnlijke verbazing". In: Mens en Wereld, 1953 no.2, 3. 
-"Met nieuwe ogen". In: Mens en Wereld, 1953 no. 8, 1. 
-"Poging tot een gesprek" (bespreking). In: Mens en Wereld, 1953 no. 8, 3-4. 
-"Afscheid van H. Lips". In: Mens en Wereld, 1953 no. 8, 10. 
-"Introductory Address". In: Proceedings of the 1st  International Congress on Humanism and Ethical 
Culture. Utrecht, H.V., 9 (21-26 augustus) 1953, 9-11. 
-"The challenge of our time". In: Proceedings, 126-131 
-"Van God en gebod" (bespreking). In: Mens en Wereld, 1953 no. 9, 4-5. 
-"De mens in de knoop" (bespreking). In: Mens en Wereld 1953 no. 10, 4. 
-..., H. Bonger, C. van Gorkom et al. "Voorlopig rapport van een commissie tot herziening van de 
beginselverklaring, ingesteld door het H.B. bij besluit van 26-6-1952 en 2-5-1953. In: Mens en 
Wereld, 1953 no. 12, 9. 
-"Geloof en zedelijkheid" In: G. Brillenburg Wurth, I.A. Diepenhorst et al. Filosofie en Geloof. N.G.C.-
brochure. Den Haag, Van Stockum, 1953, 1960, 32-44. 
-Geestelijke Verzorging op Humanistische Grondslag (brochure). Utrecht, H.V., 1953 en  1958. 
 
 
1954 
-"Rekenschap" (voorwoord bij het eerste nummer van Rekenschap). Rekenschap, 1954 no. 1, 1. 
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-"Beschouwing en Beleving. Complementaire begrippen in het denken over de mens". 
In:Rekenschap, 1954 no. 1, 13-21 (overgenomen in: Blackham et.al. Rede en Religie in het Huma-
nisme. Amsterdam, de Bussy, 1962, 110-123). 
-"We zijn er nog niet!" In: Mens en Wereld, 1954 no. 2, 6. 
-"Discussie...maar ter zake" (bespreking). In: Mens en Wereld, 1954 no. 6, 9. 
-"Misverstanden". In: De Nieuwe Eeuw, 3-4-1954. 
-"Overheid en Humanistisch Verbond". In: Mens en Wereld, 1954 no. 8, 4-5. 
-"Schermutselingen op het voorterrein". In: Mens en Wereld, 1954 no. 10, 4-5. 
-"Er is geen weg terug". In: Mens en Wereld, 1954 no. 13, 1-2. 
-"Ouderen en jongeren". In: Mens en Wereld, 1954 no. 20, 1. 
-..., H. Bonger, C. van Gorkom et al. "Rapport van een commissie tot herziening van de be-
ginselverklaring, ingesteld door het hoofdbestuur bij besluit van 21-6-1952 en 2-5-1953". In: Mens en 
Wereld, 1954 no.20, 4c-4d. 
-"Het Verbond antwoordt". In: Mens en Wereld, 1954 no. 22, 3-4. 
-"Henriëtte Goverdina Anna Roland Holst-van der Schaik (1869-1952)". In: Jaarboek van de 
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 1951-1953. Leiden, Brill, 1954, 43-52. 
-..., J.H. Bavinck, G. Brillenburg Wurth et al. Het Samenleven in Nederland. N.G.C.-brochure. 
Kampen/Utrecht/Antwerpen/Den Haag: Kok/Het Spectrum/Van Stockum, 1954. 
- "Humanisme" In: D. d' Angremond, J.H. Bavinck, A.L. Constandse et al. Ontmoeting der levenso-
vertuigingen (brochure). Utrecht, H.V., 1954, 49-57. 
-"Inleiding" In: D.H. Prins, J.P. van Praag et al. Humanisme en Religie. Utrecht, H.V., 1954.  
-Het Humanistisch Verbond antwoordt op het rapport van het Centrum voor Staatkundige Vorming: 
Overheid en Humanistisch Verbond (brochure). Utrecht, H.V., 1954. 
-J.A. Ankum, E. Nordlohne, J.P. van Praag et al. Rapport Sociale Gerechtigheid. Utrecht, H.V., 1954. 
 
 
1955 
-"Crematie en christelijke zede". In: Mens en Wereld, 1955 no. 4, 4-5. 
-"Enige kanttekeningen bij mrs Knight's rede". In: Mens en Wereld, 1955 no. 6, 6-7. 
-"Onderschrift” bij reactie op “Crematie en christelijke zede". In: Mens en Wereld, 1955 no. 6, 9. 
-"Wij, humanisten". In: Mens en Wereld, 1955 no. 7, 1-3. 
-"Het Nederlands gevangeniswezen 1945-'53". In: Mens en Wereld, 1955 no. 7, 10. 
-"Naschrift" bij “De handschoen opgeworpen”. In: Mens en Wereld, 1955 no. 9, 6. 
-"De geestelijke vrijheid en haar geschenk". In: Mens en Wereld, 1955 no. 9, 16. 
-"Het menselijk leven" (bespreking). In: Mens en Wereld, 1955 no. 14, 3. 
-"H.J. Pos". In: Mens en Wereld, 1955 no. 19, 7. 
-"Verdraagzaamheid-niet voor humanisten". In: Mens en Wereld, 1955 no. 19, 7. 
-"Spanje, land, volk en cultuur" (bespreking). In: Mens en Wereld, 1955 no. 19,11. 
-"Wij humanisten". In: J.C. Brandt Corstius, W. Coenders et al. Humanistische gedachten (brochu-
re).Utrecht, H.V., 1955,  9-12. 
-"Woorden en daden". In: Humanistische gedachten, 25-28. 
-"Wat helpt het?" In: Humanistische gedachten, 41-44. 
-Een verassende ontmoeting (brochure). Utrecht, H.V., 1955, 1958. 
1956 
-"Rekenschap van het humanisme". In: Rekenschap, 1956 no. 1, 5-8. 
-"Culturele subsidiepolitiek van de lagere publiekrechtelijke lichamen”. In: De Gemeente, 11e 
jaargang no. 2, 1956, 24-25. 
-"Wereldbeschouwing en levensovertuiging". In: Rekenschap, 1956 no.4, 219-223. 
-"Hoe was het ook al weer? Hoe zal het zijn?10 jaar H.V". In: Mens en Wereld, 1956 no. 4, 1-2. 
-Reactie "van hoofdbestuurszijde" op "Na tien jaar: ja of neen?" In: Mens en Wereld, 1956 no. 6, 5. 
-"Toekomstbeeld en taakbesef" (bespreking). In: Mens en Wereld, 1956 no. 6, 7. 
-"De H.J.G., het sexuele vraagstuk en nog wat". In: Mens en Wereld, 1956 no. 19, 3. 
-"Verscheurde Wereld". In: Mens en Wereld, 1956 no. 20, 7. 
-"Een kinderhand is gauw gevuld". In: Mens en Wereld, 1956 no. 23, 4. 
-"Zonder God en gebod". In: Mens en Wereld, 1956 no. 24, 1. 
-..., J.H. Bavinck, J.C. Brandt Corstius et al. Idealen van opvoeding. N.G.C.-brochure. Utrecht, Het 
Spectrum, 1956. 
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1957 
-"In alle ernst" (boekbespreking). In: Rekenschap, 1957 no. 1, 38-46. 
-"Kerk en Staat". In: Mens en Wereld, 1957 no. 2, 4. 
-"Niet waar? Tòch waar!" In: Mens en Wereld,1957 no. 3, 7. 
-"F. Sierksma. De religieuze projectie" (bespreking). In: Rekenschap, 1957 no. 3, 147-151. 
-"Ons doel en onze beweging". In: Mens en Wereld,  1957 no. 16, 5. 
-"Het dak en de zuilen". In: Mens en Wereld, 1957 no. 20, 4. 
-J.P. van Praag (red.). "Een antwoord op de uitdaging" (I.H.E.U.-declaratie). In: Mens en Wereld, 
1957 no. 20, 6. 
-"Het humanisme als levensovertuiging". In: Mens en Wereld, 1957 no. 20, 14. 
-"Ze moesten...!" In: In en Om, 1957 no. 1,1. 
"Onderschrift" bij  “De H.J.G., het sexuele vraagstuk en nog wat. In: In en Om, 1957 no. 2, 9-10. 
-"Opening Address". In: Proceedings of the 2nd Congress of the International Humanist and Ethical 
Union. Utrecht, I.H.E.U., 1957, 20-23. 
-Modern Humanisme (brochure). Utrecht, H.V., 1957 (overdruk "Het Humanisme. Ontwikkeling van 
het begrip". In: E.J. Dijksterhuis, E.H. Misktte et al. Scientia, deel 1. Zeist, W. de Haan, 1956, 59-86; 
de tekst verscheen in het Engels als Humanism; an Essay, taken from the 1957 Summer issue of the 
Plain View. Utrecht, I.H.E.U., 1957. 
-"Inleiding". In: Humanisme en Rede. Utrecht, H.V., 1957. Overgenomen in J.P. van Praag, H.J. 
Blackham et al. Rede en Religie in het humanisme. Amsterdam, De Bussy, 1962. 
-Zonder titel. In: Piet Bakker, L.T. de Beaufort et al. Ik geloof dat.... Rotterdam, Donker, 1957, 100-
101.    
 
 
1958 
-"Het negende gebod". In: Mens en Wereld, 1958 no. 2, 1,3. 
-"Mens en Wereld op hun kop". In: Mens en Wereld 1958 no. 4, 3. 
-"Impressions of a trip to America". In: The Humanist, 1958 no. 5, 307-311. 
-"Automatisering en recreatie". In: Mens en Wereld, 1958 no. 7, 3. 
-"Rectificatie". In: Mens en Wereld 1958 no. 7, 5. 
-"De kern van de zaak". In: Mens en Wereld, 1958 no. 11, 1. 
-"Reisbrief uit de Verenigde Staten I". In: Mens en Wereld, 1958 no. 11, 3. 
-"Reisbrief uit de Verenigde Staten II". In: Mens en Wereld, 1958 no. 12, 3. 
-"Reisbrief uit de Verenigde Staten III". In: Mens en Wereld, 1958 no. 13, 3. 
-"Pinksterdagen in en om "De Ark". In: Mens en Wereld 1958 no. 14, 4. 
-"Waar staan wij? Moderne humanisten en de wereld van nu". In: Mens en Wereld 1958 no. 20, 1. 
-"Na twaalf jaar, doorgaan!" In: In en Om, 1958 no. 4, 1. 
-"Humanisme als een verademing. Ervaringen van de Amerikaanse reis". In: In en Om, 1958 no. 5, 1-
2. 
-"Het Australische Cricketteam". In: In en Om, 1958 no. 6/7, 6-7. 
 
1959 
-"De kleinzieligheid van "Christelijk Nederland". In: Mens en Wereld, 1959 no. 5, 1-2. 
-"De hoogmoed van "Christelijk Nederland". In: Mens en Wereld, 1959 no. 6, 1-2. 
-"De bekrompenheid van "Christelijk Nederland". In: Mens en Wereld, 1959 no. 7, 1, 3. 
-"Humanisme en verzuiling". In: Mens en Wereld, 1959 no. 10, 1, 6. 
-"Onderschrift" bij reactie op "Over goed en kwaad". In: Mens en Wereld, 1959 no. 11, 7. 
-"Praktische arbeid en humanistische overtuiging I". In: Mens en Wereld, 1959 no. 25, 7. 
-"L. van der Wal. Problemen der zedelijke waardering" (bespreking). In: Rekenschap, 1959 no. 6, 27-
35. 
-"Doorbraak en zuilen". In: Socialisme en Democratie, 1959, 174-180. 
-De bekrompenheid van "Christelijk Nederland" *(brochure). Utrecht, Humanistische Luisterkring "Het 
Woord van de Week", 1959. 
-"Humanisme sinds de oudheid". In: Eerste Nederlandse Systematisch Ingerichte Encyclopaedie. 
Amsterdam, Wetenschappelijke Uitgeverij,1959, 14-17. 
-"Inleiding". In: F.H. Landsman, J.P. van Praag, A.D.W. Tilanus et al. Vraagstukken subsidiëring 
maatschappelijk werk. Verslag studieconferentie van de Nationale raad voor maatschappelijk werk 
over het rapport van de commissie vraagstukken subsidiëring maatschappelijk werk. Oosterbeek, na-
tionale raad voor maatschappelijk werk, 1959, 87-99. 
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-"Beantwoording" In: Vraagstukken subsidiëring, 127-139. 
-De dag ligt nog voor ons. Schets van een humanistisch wereldbeeld (brochure). Utrecht, H.V. 1959, 
1965. 
 
 
1960 
-"Praktische arbeid en humanistische overtuiging II". In: Mens en Wereld, 1960 no. 1, 6-7. 
-"Nihilisme"  *. In: Rekenschap, 1960 no.1, 14-20. 
-"Praktische arbeid en humanistische overtuiging III". In: Mens en Wereld, 1960, no. 3, 6. 
-"Praktische arbeid en humanistische overtuiging IV". In: Mens en Wereld, 1960 no. 4, 3. 
-en B.J. Max. "Humanistische Verbond: Veroordeel Zuidafrikaanse rassenpolitiek". In: Mens en 
Wereld, 1960 no. 8, 1. 
-"Gedachtenwereld van het moderne humanisme" (bespreking). In: Mens en Wereld, 1960 no. 18, 5. 
-"Actieve verantwoordelijkheid: humanisme als grondslag voor cultureel en maatschap-pelijk werk. In: 
Rekenschap, 1960 no. 3, 125-134. 
-"Na de volkstelling 1960 I". In: Mens en Wereld, 1960 no. 22, 3. 
-"Na de volkstellig 1960 II". In: Mens en Wereld, 1960 no. 23, 3. 
-"Particulier initiatief en overheden in het maatschappelijk werk". In:  P.C. van Loon, A.H. Salden et al. 
Maatschappelijk Werk, maatschappelijke zorg en overheidsverantwoordelijkheid. Den Haag, Vereni-
ging Nederlandse Gemeenten, 1960, 81-87. 
-"Het Gesprek". In: J.P. van Praag, A.A. van Ruler et al. Het Gesprek. N.G.C.-brochure. Kampen, 
Kok, 1960, 2-17. 
-Praktische arbeid en humanistische overtuiging *(brochure). Utrecht, H.V. 1960. 
-De geestelijke achtergrond van het maatschappelijk werk. Utrecht, H.V. z.j. [1960?] 
 
 
1961 
-"Nihilisme. Principieel/Sociaal". In: Mens en Wereld, 1961 no. 2, 5. 
-"Ellen Roy +". In: Mens en Wereld, 1961 no.3, 4. 
-"Taak en toekomst". In: Mens en Wereld, 1961 no. 4, 3. 
-"Volkstelling 1960. Een rechtzetting en een aanvulling". In: Mens en Wereld, 1961 no.5, 4. 
-"Taak en toekomst van het moderne humanisme". In: Mens en Wereld, 1961 no. 8, 1, 4. 
-"Zelfverzekerd wanbegrip" (bespreking). In: Mens en Wereld, 1961, no. 8, 7. 
-"Sierksma en de theologie I". In: Mens en Wereld, 1961 no. 17, 3. 
-Sierksma en de theologie II". In: Mens en Wereld, 1961 no. 18, 3. 
-"Humanistisch Wereldcongres". In: Mens en Wereld, 1961 no. 25, 8. 
-"De humanist bij de kerstboom". In: Fase,  kerstnummer 1961, 143-147. 
-...., W. Couturier, B.M.I. Delfgaauw et al. Huidige mensbeschouwing. N.G.C.-brochure. Kampen, 
Kok, 1961. 
-"Humanistisch Mensbeeld". In: W. Banning, H. Bonger et al. Modern, niet-godsdienstig hu-manisme. 
Nijmegen, Dekker en van de Vegt, 1961, 38-55. 
-...., B.A.M. Barendse, A.M. Donner et al. De Vrijheid. N.G.C.-brochure .Kampen/Utrecht/ Antwerpen, 
Kok en Het Spectrum, 1961. 
 
 
1962 
-"De hervormde synode, het humanisme en de school". In: Mens en Wereld, 1962 no. 5, 1. 
-[anoniem] 'De moderne mens en zijn toekomst". In: Mens en Wereld, 1962 no. 5, 4. 
-[anoniem] "Belangstelling is er genoeg". In: In en Om, 1962 no. 3, 1. 
-"Opening of the congress". In: Proceedings of the 3rd congress. Utrecht, I.H.E.U., 1962, 8-10. 
-"Les fondements de l'éducation morale et civique". In: Bulletin d' Information Internationale, 1962 no. 
7, 8-17. 
-"The Tower of Babylon. A problem of International Humanism". In: International Humanism, 1962, 
july, 10-11. 
-"Verklaring over de Wereldpolitiek". In: Mens en Wereld, 1962 no. 14, 8-9. 
-Wat is eigenlijk humanisme? (brochure) Utrecht, Humanistisch Verbond, 1962. 
-Oorlog en vrede (brochure)*. Utrecht, H.V., z.j. [1962?]. 
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1963 
-"Oorlog en Vrede I". In: Mens en Wereld, 1963 no. 2, 3. 
-"Oorlog en Vrede II". In: Mens en Wereld, 1963 no. 3, 3. 
-"Het hardnekkige sprookje". In: Mens en Wereld, 1963 no. 3, 6. 
-"Oorlog en Vrede III". In: Mens en Wereld, 1963 no. 4, 3. 
-"Oorlog en Vrede IV". In: Mens en Wereld, 1963 no. 5, 3. 
-"Oorlog en Vrede. Slot". In: Mens en Wereld, 1963 no. 5  
-"J. Goudsblom. Nihilisme en cultuur" (bespreking). In: Rekenschap, 1963 no. 1, 19-25. 
-"Dutch Humanism". In: International Humanism. 1963, april, 2-3. 
-"Oslo en onze verantwoordelijkheid". In: Mens en Wereld, 1963 no. 11, 5. 
-"Humanisme en sexualiteit I". In: Mens en Wereld, 1963 no. 12, 3. 
-"Onderschrift" bij: Recht op de zaak af. In: Mens en Wereld, 1963 no. 12, 6, 7. 
-"Humanisme en sexualiteit II". In: Mens en Wereld, 1963 no. 13, 3. 
-"Humanisme en sexualiteit III". In: Mens en Wereld, 1963 no. 13, 3. 
-"Humanisme en sexualiteit IV". In: Mens en Wereld, 1963 no. 15, 3. 
-"Onderschrift" bij “Motie van wantrouwen”. In: Mens en Wereld, 1963 no. 15, 15. 
-"Het geval Brunia". In: Mens en Wereld, 1963 no. 16, 1, 11. 
-"Humanisme en sexualiteit V". In: Mens en Wereld, 1963 no. 16, 3. 
-"Humanisme en sexualiteit VI". In: Mens en Wereld 1963 no. 17, 3, 6. 
-"Humanisme en sexualiteit VII". In: Mens en Wereld, 1963 no. 18, 3. 
-"Humanisme en sexualiteit VIII". In: Mens en Wereld, 1963 no. 19, 3. 
-"Afscheid van In 't Veld". In: Mens en Wereld, 1963 no. 20, 6. 
-"Mevrouw Polak 70 jaar". In: Mens en Wereld, 1963 no. 20, 7. 
-"Het avontuur van de menswording". In: Ruimte, 1963 no. 20, 20-30. 
-"A.R. Stem over Humanistisch Verbond". In: Mens en Wereld, 1963 no. 20, 4. 
-"Humanisme en sexualiteit IX". In: Mens en Wereld 1963 no. 20, 3. 
-"Humanisme en sexualiteit. Slot". In: Mens en Wereld, 1963 no. 21, 3. 
-"De taak van het centrum". In: Colpa, Van Gelder en Van Praag. Humanistisch Vormings-onderwijs 
(brochure) Utrecht, H.V. z.j. [1963], 18 v.v. 
-"Humanistische kinderbescherming". In: H. Knap, J. in 't Veld et al. 10 jaar Kinderhuis Ellinchem 
(brochure). Amsterdam, Humanitas, 1963, 7-9. 
-[studiecommissie doelstelling algemene school] Het openbaar en daarmee gelijk te stellen onderwijs 
(brochure). Purmerend, Muusses, 1963, 1965. 
-"Inleiding" In: H. Roethof et al. De humanist tussen de wereldmachten (brochure). Utrecht, H.V., 
1963, 3-8. 
-"Slotwoord" In: De humanist tussen de wereldmachten, 36. 
-"Modern Humanisme". In: Reflector van het hedendaagse wereldgebeuren voor leerlingen van het 
voortgezet onderwijs. Amsterdam/Antwerpen, Keesing, 1963 no. 9, 123-124. 
 
 
1964 
-"Zo was het ook nog een keer". In: Mens en Wereld, 1964 no. 1, 1,4. 
-"De verborgen atoombom". In: Mens en Wereld, 1964 no. 1, 4. 
-"Een katholiek op de troon van Oranje?" In: Mens en Wereld, 1964 no. 4, 1. 
-"Naschrift" bij reactie op “Een katholiek op de troon van Oranje”. In: Mens en Wereld, 1964 no. 6, 7. 
-"Na tien jaar". In: Mens en Wereld, 1964 no. 21, 1,5. 
-"Verklaring". In: Verslag conferentie geestelijke raadslieden voor de inrichtingen van justitie 
(brochure). Utrecht, H.V., z.j. [1964], 10-17. 
-"Mens-worden met mede-mensen". In: W. Banning, Ad den Besten et al. Mens-worden met of zonder 
God? Nijmegen/Utrecht, Dekker en Van de Vegt, 1964, 32-33. 
 
 
1965 
-"Wat is nu dat humanisme toch?" In: Mens en Wereld, 1965 no. 7, 3. 
-"The humanist Response to the Problems and Aspirations of Men. The Humanist Outlook". In: 
International Humanism, 1965, april, 5-10. 
-"Internationales Cooperatives Jahr (J.C.J.)". In: International Humanism 1965, april, 18-20. 
-"1965: Jaar van internationale samenwerking". In: Mens en Wereld, 1965 no.14, 3. 
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-"De waardigheid der bisschoppen en de menselijke waardigheid". In: Mens en Wereld, 1965 no. 17, 
1-3. 
-"H.J. Kraemer. Een groot Nederlander". In: Mens en Wereld, 1965 no. 22, 3. 
-"Versterking Verenigde Naties juist nù nodig". In: Mens en Wereld, 1965 no. 23, 1, 3. 
-Humanisme en sexualiteit (brochure). * Utrecht, H.V., 1965. 
-"Inleiding". In: H.J. Heering, H. Lips et al. Humanistisch Credo. Amsterdam, Arbeiders Pers, 1965, 6-
8. 
-"Nicolaus von Cues". In: Kwee Swan Liat, P. Spigt et al. Invloedrijken. Utrecht, H.V., 1965, 29. 
-"Inleiding". In: H. Bonger J.P. Mazure et al. Het humanisme in de moderne wereld (brochu-re). 
Utrecht, H.V., 1965, 1-3. 
-Wat is humanistiek? Rede, uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in 
de humanistiek en de anthropologie van het humanisme aan de rijksuniversiteit te Leiden op 21 mei 
1965 (brochure). Groningen, Wolters, 1965. 
 
 
1966 
-"Humanisme: uitdaging en antwoord". In: Mens en Wereld, 1966 no. 4, 3, 8. 
-"Humanistische Antropologie". In: Rekenschap, 1966 no. 2, 85-92. 
-"Een professor gaat heen". In: Mens en Wereld, 1966 no. 21, 3. 
-"Een teken aan de wand". In: Mens en Wereld, 1966 no. 13, 1. 
-"Socrates en Oedipus". In: Drupelsteen, nov. 1966. 
-"Opening Address” In: Proceedings of the 4th I.H.E.U.-congress. Utrecht, I.H.E.U., 1966, 9 v.v. 
-"Main Paper". In: Proceedings , 40-45.  
-"Final contributions". In: Proceedings, 77-78. 
-"Nu begint het pas". In: J.C. Brandt Corstius, J.P. van Praag en H. Roethof. Uitdaging en antwoord 
(brochure). Utrecht, H.V., 1966, 11-16. 
 
 
1967 
-"Samenleven of ondergaan". In: Mens en Wereld, 1967 no. 2, 5. 
-"H.V. en Vietnam en opheldering". In: Drupelsteen, jan. 1967 no. 3. 
-"De Heer Reddingius en het interview". In: Drupelsteen, febr. 1967 no. 4. 
-"Radikaal humanisme". In: Mens en Wereld, 1967 no. 4, 1, 5. 
-Naschrift bij "Humanisme en politiek". In: Mens en Wereld, 1967 no. 4, 7. 
-Naschrift bij "Amerika en Vietnam". In: Mens en Wereld, 1967 no. 5, 7. 
-"God en gebod". In: Mens en Wereld, 1967 no. 7, 1, 4. 
-Commentaar op "Problemen omtrent het al of niet bestaan van God". In: Mens en Wereld, 1967 no. 
8, 6, 7. 
-Onderschrift bij "Mysterie blijft mysterie". In: Mens en Wereld, 1967 no. 11, 7. 
-"Staakt het vuren". In: Mens en Wereld, 1967 no. 13, 1. 
-Commentaar op reactie op "Staakt het vuren". In: Mens en Wereld, 1967 no. 16, 7. 
-"Is de humanist bereid zich een "afmensbeeld" te scheppen?" In: Mens en Wereld, 1967 no. 22, 7. 
-"Farewell to an editor". In: International Humanism. 1967, autumn, 1. 
-"The voice of humanism". In: International Humanism, 1967, autumn, 2-3. 
-"Het moderne humanisme". In: H. Lips. J.P. van Praag et al. Het Humanistisch Verbond. Utrecht, 
H.V., 1967, 35-45. 
 
 
1968 
-"Ten afscheid" en "Welkom". In: Mens en Wereld, 1968 no. 1, 4. 
-"Het kiezen van de keuze. Jean-Paul Sartre: Tussentijdse balans". In: Rekenschap, 1968 no. 1, 3-18 
(eveneens verschenen in: Blackham et.al. De dag ligt nog voor ons. Den Haag, Stockum, 1969, 112-
127). 
-"Year of Dialogues". In: International Humanism. 1968 no. I, 17. 
-"Jaar van Dialogen". In: Mens en Wereld, 1968 no. 10, 5. 
-"Changing world". In: International Humanism, 1968 no. II, 19. 
-"Onredelijk en gevaarlijk". In: Mens en Wereld, 1968 no. 16, 1. 
-"3000 filosofen in Wenen bijeen". In: Mens en Wereld, 1968 no. 19, 4. 
-"Humanisme, doel of middel?" In: Mens en Wereld, 1968 no. 22, 6. 
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-"New Man in a New World". In: International Humanism, 1968 no. III and IV, 39-42 (in Franse 
vertaling verschenen als "L'homme moderne dans un temps revolutionaire". Paris, Cercle parisien de 
la Ligue française de l'enseignement, 1970). 
 .-"Welcoming Address". In: Proceedings of the 2nd European conference, Hannover. Utrecht, 
I.H.E.U., 1968, 10. 
-"Een mens van grote betekenis". In: De Heraut, 1968 no. 2/3, 73-75. 
 
 
1969 
-"The humanist Outlook". In: International Humanism, 1969 no. I, 13-16. 
-"Een dier zonder weerga: een polemiek". In: Rekenschap, 1969 no. 1, 58-62. 
-"Bekrompen besluit". In: Mens en Wereld, 1969 no. 9, 5. 
-"A voice from Eastern Europe". In: International Humanism, 1969 no. IV, 1-5. 
-"Gerhard von Frankenberg und Ludwigsdorf". In: International Humanism, 1969 no. IV, 7. 
-"Eastern Europe". In: International Humanism, 1969 no. IV, 11. 
-"Naschrift" bij “Heet, koud en het graduele denken”. In: Rekenschap, 1969 no. 4, 206. 
-"Humanistische geestelijke verzorging. Wat is het?-Wat heeft men eraan?” In: H. Lips en J.P. van 
Praag. Geestelijke verzorging van militairen (brochure). Nunspeet, Humanistisch Vormingscentrum 
voor militairen, 1969, 5-11. 
 
 
1970 
..., N. Bellu, P. Kurtz et al. "Participation, Bureacracy and the Limits of tolerance". In: International 
Humanism, 1970 no. I, 2-8. 
-"Vervreemding in de moderne technische maatschappij: oorzaken en oplossingen". In: Re-kenschap, 
1970 no.2, 55-66. 
-"IHEU congress". In: International Humanism, 1970 no. I, 13. 
-"The Pope's message". In: International Humanism, 1970 no. II/III (congress issue), 45. 
-"Ruimtelijke ordening en maatschappelijk welzijn". In: Maatschappelijk Welzijn, 1970 no. 1, 12-13. 
-"Mensen zonder God". In: Syllabus Stichting Studium Generale Technische Hogeschool 1970 no. 13, 
129-131. 
-"Kerstfeest". In: Schakel. Personeelsorgaan van Helders van de Wal. Arnhem, Rotterdam, 1970 no. 
9, 10. 
-"Causes of alienation in modern technical society and their elimination". In: P. Kurtz en S. Stojanovic 
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