Voor menselijkheid of tegen godsdienst?
Humanisme in Nederland, 1850-1960

Redactie PETER DERKX, ULLAJANSZ, CORRIE
en CARLA VAN BAALEN

Hilversum
V rloren
1998

MOLENBERG

Inhoud

Inleiding
Het woord 'humanisme'; opkomst en betekenis

7
10

PETER DERKX

De invloed van het natuurwetenschappelijk denken op de vroege arbeidersbeweging in de stad Groningen

34

]ANNES HOUKES

Het allerheiligst ongeloof. Allard Pierson russen moderne theologie en
humanisme

51

CORRIE MOLENBERG

Als een priester en zijn preekstoel
Multatuli en het tijdschrift De Dageraad

69

Nop MAAS
Sociale zekerheid in eigen kring
Het Nederlandsch Vrijdenkersfonds, De Weezenkas en Aurora (1888-1996)
PIET HOEKMAN en JANNES HOUKES
Het religieus-humanistisch antimilitarisme van Bart de Ligt

R4

101

HERMAN NOORD 'GRI\AF

De vernieuwing in de SDAP en het vrouwenvraagstuk
Humanisme, socialisme en democratie in het interbellum

116

ULLA]ANSZ

Het humanisme van H.J. Pos
Metafysica tegen nationaal-socialisme en kapitalisme

132

PETER DERKX

Humanisten russen doorbraak en verzuiling
Over de oprichting van het I lumanistisch Verbond (1946)
CARLA VAN BAALEN

147

6

Voor menselijkheid of tegen godsdIenst?

De eerste jaren van het humani~tisch geestelijk raadswerk, 1946-1956

164

CARLA VAN BA.\LEN

Humanisme in het moderne Nederland
Selectieve bibliografie

190

PETER DERKX

Namenregister
Over de auteurs

r
195
199

Bij het feest ter gelegenheid
Verbond in 1986 sprak de tl
christelijke en humanistische
later, bij de algemene beschot
1998, had zijn partijgenoot,
over de christelijk-humanisti
gen. Verwijzen naar het chris
vaak, vooral bij plechtige gele
ter niet zeggen dat duidelijk i~
plexe, samengestelde traditie
ziet de verhouding tussen hel
derlandse geschiedenis eruit (
Als men spreekt over de h
naar het Renaissance-hunun'
ga, Banger, Rummei en Naue
ken, I het historische debat 0
Dit boek gaat over een mind
nistische traditie in ederlan
bij valt op dat het Renaissar
humanisme uit de doeken w
negentiende-eeuwse humani:
uitdrukkelijk handelt over at
ne humanism is in die visie c
me Va)l de vrijdenkersbewegi
In verschillende kringen he
manisme naar de achtergron,
name die van Hoekman en 1humanisme als ongodsdiens
Molenberg, van Derkx over
geestelijk raadswerk) komt e.
dom aan de orde. Kortom, d
vaak tegen het christendom a
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