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ID.JHáNISTISCHl/ERBOND

Wat willen de IIuIDanisten met de 0 enbare school?- Dr. Tilanus contra Huma-
nistisch Verbond - (De Amersfoortse Courant

Dr. H.W. Tilanus , voorzitter van de Vereniging Chri st el ijk Volksonder-
'wijs, heeft gemeend een wan.rschuwend geluid te moeten laten horen tegen de
bedoelingen van het Humanistisch Verbond met het openbare onderwijs. Hij deed
dat op een algemene vergadering van de Vereniging voor Christelijk Volkson-
derwijs " De Amerfoortsc Courant van 1 november j .1. had er het volgende vcr·-
slagje van: " .

ti. Dr. H.1'l. Ti Lanus , voorzi tter van de Vereniging voor Christe-
lijk VoLksondorwijs , heeft gisteren bi] de opening van de algemene
vergaderin~ van deze organisatie in Utrecht een waa.rschuwend ge-
luid laten horon teGen het sterk opdringen van het humanisme, ook
op het göbied van het onderwijs.

'In dit verband noemde Dr. Tilanus artikel 47 van het wetsontwerp
. op het voortgezet onderwijs dat door de Tweede Kamer is aangenomen.
In di t' artikel wordt de moge Lijkhe i d geschapen op openbare scholen
humanistisch vo rmi ngs ondc rwijs te geven, dat ook van. overheidswege
.ku.n worden gesubsidieerd.

Het humaniame drin[;t zich thans met grote felheid in.het volks-
leven in, aldus Dr. Tilanus, die herinnerde .l11111 de oprichting vl:\.n
het'Centrum voor Humanistis«hû Vorming deze mal:\.nd. De voorzitter van
het Humanistisch Vcrb ond , Dr. J.P. van Pz-ao.g,liet er bij die gelegen-
-ho id , volgens hem, geen tdjfel aan bestaan, dat de humanisten ook in
de toekomst positief en constructief aan de verdere bloei van de
openbare scho len wi I10n bijdragoJ? • ,

Dr. Tilanus meent, dc.t men or teveel van uitgaat, dat allebu'i-
ten-kerkelijken als humani s bon kunnen worden aangemerkt. Men wil op
deze manier van de openbare school a~s het ware een hum<;J,nistische
zuilenschool maken, zo zei hij, maar ik geloof dat de voo r-stande r s
van de openbare school or ernstig oyer moeten nadenken, of zij de
openbare school hiermee wel. dienen. Dr. Tilanu~ acht het de pLicIrt
van de christelijke onderwijzersorganisaties waakzaam, te zijn en zich
de uitspra~k v~n Luther voor te houden: Als in. een school Gods woord
niet regeert, rL'.ad ik niemand dat hij zijn k ind daarheen zendt.'!

~ Op een kud er-conf er-e nt i.e van het J:um~nisti sch Verbond, GohoUtlen op 3
november l.I., heeft de voorzitter, Dr. J.P. 'van Praag, n~mens het d~geli~s
bestuur een verklaring afgelegd n~~r a~nleiding va~ de uitl~tinGen v~n Dr.
Tilanus, die door vele dagbladen is overGenomen en wa~rin h~,zegt:

" Dr. Tilanus heeft daar (op de jaarvcrg~derinG van de VeréniGing
voor Christelijk VoLkaondc rwijs ) , vo Lgons het be t re f f ondo bericht in
de dagbladen, de mening ui tgosprolwn dat de humanisten van tie open-
bare school een humanistische zuilenschool zouden willen rao.lco n ; .zu.Ik s
nua.r ua.nLo i.ding van de moge Lijkhe i d die in art. 47 van d.o Mc.r.unoetwet op
de openbare scholen voor 'Vool'tgezet onderwijs gcopen<l is cn het ge-
bruik dat <le hum~nisten dq.~rvn.n willen gaan maken.

"Moet dn.t nu zo?" vroeg Dr. Van pruag zich af, daarbij een gevleu-
geld woord van Dr. Tila:nus aanhc Londo , Bij herinnerde' or aan dat reeds
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42 j~n.r ln.nr;op de opcnb a r-o scholen eodsd.ienstcnderwijs ge[;evcn
kn.n worden en det n[1., de tweede wereldoorlog de leus vn.n de kerste-
n ing van de oponb a.r-o school ~elanceercl word , De al.c.rmkrect vu.n Dr.
Tilanus nu naast eodsdicnstonc.lcrwijsoolc human Lst i sch vorninesonder-
wijs raoge Lijlczal worden, k Ionk Dr. Van Praag dun ook in de oron aLn
het "houdt de dief" VG,n de inbreker, die dreiGt Gesnapt te wo r-d en ,

Het huriandamo heeft eeon behoefte aan hunc.m stdschc bijzondere
scholen, tenzij de openb[!,reschool tot een christelijke zuilenschool
zou verworden. Het Ifumc.n i at i sch Verbond heeft st.eod s Gepleit voor
de openbare algemene school, de school wan.r de ontDooting der le-
vensovertuiGingen plaats knn vinden, en heeft over de grondslagen
VUil die algemene school diepgn.and overlee; gevoerd net andere groe-
pen van voorstanders vn.n de openbare school, ook met dezulken van
chri atelijke huize.

Het HUIDn.nistischVerbond wil niet anders d~n de ouders die
dc.ar-van gediend zijnde no go Lijkhci d goven hun kinderen die een open-
bare schoo 1 bezoeken human i at i sch vorningsonderwijs te Irrt.on volgen,
zoals de kerkelijke ouders reeds zo Larig de geleGenheid hebben hun
kinderen eodsdienstonG.ernjjs te laten vo Lgon op die school. Het staat
er op, d~t die school de school voor leerlincen uit n.llerlei kringen
b Lijft en daardoor aLs waa rLijk aLgomo ne school een bo Lvor-k tegen de
verzuiling."

• Op deze kaderconferentie werd voorts gesproken over het onlangs
.opgerichte Centrum voot ilumanistische Vorming, dat allen wil verenigen,
ouders en leerkrachten, die belang stellen in dit humanistische vormings-
onderwijs in schoolverband, en zich o.a. zal bezighouden met de opleiding
van docenten hiervoor, en met het organiseren van p Laa.t.seLijke comité' s
voor voorlichting over en stimulering van de praktische uitvoering.

Centrun voor Humani stis citoVor:r.1Ïn,g;.

De aanmelding van belU;n~stellenden voor het Centrum begint op gang te
komen. Na rondzending van Cc Îolder aan leden, sympathisanten,. abonné's
op Het Woord van de Week en led.en van de Luisterkring is deze folder ook
inge Legd in het blad van het N.O. V. en het Nijverheidsonderwijs. Onderhande-
lingen zijn gaande om ook in andere onderwijskringen en verenigingen van
ouders hiervoor belangstelling te wekken.

Het ligt in het voorncmen begin volgend jaar cen blad van het Centrum
uit té geven en met de opleidir~ van docenten te beginnen.

Topkaderconferentie in Utrecht.

Met de besturon van de gewesten, federaties en grootste gemeenschap-
pen heeft het da.geLijks bestuur op 3 november in hot Er-c.smu shu i s te Utrecht
een kaderconferentie gehouden over de betekenis en de opbouw Van het Cen-
trum voor Humanistische Vorming.

Conferentie van groepsges~rcksleiders.

Ruim 30 pLu.a't soLijkc leiders van gespreksgroepen zijn gedurende het
weekeinde van 20 en 21 oIrtobe r in "De Ark" te Iluns pc et bijeengeweest voor
e2n training in hot lei~en van gespreksgroepen. De conferentie stond on-
der leiding van de Commissie Groepsgesprek.
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Functionaris voor het Haasmondgebied.

Het dagelijlts bestuur heeft een functionaris benoemd voor het gebied
van Rotterdam en omgeving, die in' het bijzonder de organisatie van de gees-
telijke verzorging in deze streek tot taak heeft.'

"Werkgroepen.

Gedurende de maand november zal ~otracht worden tot oprichting van
werkgroepen te komen in Epe, Franeker en Purmerend. Do hier wonende alge-
mene loden wil\en gaarne wat moer onde r Li ng contact hebben en zien mogelijk-
heden voor verdere uitbreiding. De groep in Purmerend is inniddels go s t.a.r-t ,
Op het programma staat ook de vorming van oen groep in Zierilczee. '

-0-

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR1:lh..ATSCHAPPEIJJK l'JERlC

"HUMJ.l tI I T J~ S"

In het septembernummor van dit orgaan deelden wij reeds mede, dat
Humuni tas nu over de gehele linie als voogdijinstelling is aanvaard. Het is
met die aanvaarding overigens een vreemde geschiedenis geweest. Het oktober-
nummer van "Van Mens tot Mens", het Lodonor-gau.n van IIuml'vllitas, geeft van
de gang van zaken eed ovcriicht:

Eindelijk is dun de IcogeI door de kerk!

Vanaf 1956 heeft IIUlac.nitas pogingen gedaan om, behalve in ..ûmster-
l:<'.n, Utrecht en Rotter<lan, ook in een aantal andere plaatsen tot de
opbouw van gezi.nsvoogdijwerkte komen. Dat kan evenwel niet zonder
daartoe door de minister van -Ju s t i tie te zijn aanvaard. En al die tijd
bleef die mini steriële gocdkcur Lng uit.' Meerma Lon hebben wij, ook in
de kolommen van dit blad'; van ons misnoégën daarover doen bLijken ,

Het wa.s een vreemde zaak. Terwijl reeds een drietal onzer afdelingen
in 1956 wèl voor dit werk door'de minister waren o'c.nvncrd,kwan er tot
ieders grote verrassing voor oen aantal - zich intussen eveneens voor
di t werk be r-eLdve rk Irrre ndo afdelingen - oen onve r'k Iu.a rdo offic iële
werkstop • Van jo.o.r opjo.ar hebben wij in de vaste overtuiging goLoof d ,
dat. die werkstop spoedig zou worden opgehcven~ lIet was toch 0.1 te gek,
dat onz.o vereniging de toegang tot een vf ta.al stuk kinderbcschertdngs-
worlc , dat moeilijk van de ando re Humll.nit,n.s-wcrk7.:'u~î.mhcrlûn kn.n worden 108-
gedacht, van overheidswege was ontzegd. Het is en blijft een onvertoer-
ba.n.r' brok, dat zu Llcs, nota. bcne zeS j a ron lang, heeft kunnen
gebeuren. En dut no g wol, te-rwijl er ovcr a I in don lande oon aanhoudend
tekort aan gezinsvoogclcn( -c s ocn ) bLoak to bo s t.aan eh - dat wa.s bekend -
onze vereniging over een potentieel aan goede gezinsYodgdij-nedewerk(st)
ers ue beschikking hGd. Principieel en pr~k~isch wns het afzijdig hou-
den van Humarri tas een cnho udbn.r-e zaak , " ,

En nu is die u.n.nvaurd i ng er dun eindelijk. Nog niet voor alle
plaatsen, maar dat is een zuiver prn.ltiische an.ncelegonhei~. Bchn.lve in
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de n.rrondissenenten llnsterd:1Ll,Rotterd:1lTIen Utrecht zn.l th11ns het
gezinsvoogdijwerk door Humarrita,s ook in de n.rrondissenenten Leeuwarden,
Gz-on.ingcn , 's-Grn.venh:1geen Dordrecht kunnen wo rûon ua t.gcvo er-d, Bin-
nenkort zullen d11n.rde n.rrondissenenten Arnhen, Zutphen, II:1n.rlernen
Alknn.n.rno g bijkomen.

Hiermee is dan wederon een stuk worsteline; van onze vereniging
voor de hn.n.rtoekomende pla,:1tsin de Nederl:1ndse sn.uelllevingtot een
goed einde gekomen. lich, tleklok kn.n iJ:lDcrsniet worden teruegezet.
De integrn.tie vn.n Hun:1nit11sin de sa.nenlevine is een zekere Z:1a,k.
Hu.:1reigen pLaa.t.s wordt neer en neer herkend en oolc erkend. Wij feli-
citeren de betrokken a,ftlelingenen gewesten, die :1ls nieuwe uitvoe-
r-ings or-gánon voor gezinsvoogdij en vrij pat r-ono.ge aan de reeds be staande
zijn toegevoeed, net de m.irristcriöle ac.nvu.ord.ing van hun bereidverkln.-
ring voor dit werk. Wij wensen hun sterkte en voorspoed bij de aanpak
v an deze be La.ng rijko 'tauk ,

De subsidieweigering in Geleen.

Wij dn.chten dn.t de vroede va.deren va.n Gele~n, n:1 het bijeenroepen vnn
het Concilie in Rone, ook zouden tra.chten hun blik iets te verruinen, en
de subsidie-strijdbijl zouden bo gr-avon , Wij ve rucne n hier en dc.ar ook dat
zelfs in R.li.B.kringen wa.t nillder sta.r geda.cht werd over liun:1nita.s.M:1:1r
nu La zen wij ineens weer in "Ilet Vrije Volk" van 31 oktober jl •.het volgende
bericht:

Voor HUD~nitn.s no~ steeds geen subsidie?
De neerderheid V:1n hot college V:1n B. en W. te Geleen is - noe

steeds - van mening d:1t de afdeling Geleen v~n HUD:1nit:1sgeen sub-
sidie uit de geraeent.eLijlce leas dient te krijgen. Da t bLijkt uit het
verslag van de nfdelingsverg:1dering, wn.a,rinde beg~oting1963 werd
behnndeld.

Verscheidene leden wa,ren van oordeel, aldus het versine, "dn.t in
ons deno crut i sch bestel ook Hunan i 'to.svoor subsidiëring in c.annork i.ng
kont, ook al waren zijhet riot do richting van Huno.ni tns niet eens."

Het collego heeft daar nu op gea,ntwoord da,t "de noerderheid de
gedu.ch t.evan subsidiëring op principiële gronden afwijst.
De subsidiestrop vnn onze afdeling Geleen over 1960 is 0PGovc.ngen door

een groot annta.l giften en adoptie door de a,fdeling Rotterdan. \1ij hndden
nooi t gedacht dat wij oclcvoor 1961 weer een beroep op synpa'thi sant.en zou-
den noeton doen on de strop vn.n het wegvn.llen va,n de geneente-subsidie nog
woer eens goed te nn.ken.

Het riorkwau rdLge van dezo subsidieweiGcringsgeschieuenis is, d.at; de
Minister van Maa t.ache.ppeLijk Wcrlr deze afdoLing norria.o.Isubsidieert, het-
geen betekent da t de n i rrist er de be paLing , dat slechts daa.r wa o.r-de geraeerr-
te subsidieert, ook Rijkssubsidie kan warden verkregen, uit overwegingen
van billijkheid dus terzijde heeft nouten schuiven. Ook dnt na.g de vroede
vaderen bLijkb aaz- niet hinderen. l'1enis bij Bunan.it-as zeer benieuwd naar
het verloop van de konende raadsverga,dering in Geleen.
Eon ,iubileur:;.bij Huna.nitn.s.

Dnt de vereniging IIuna.nitaszo langza,nerha,ndna,ar neerderja,righeid
tooeroei t, wordt geïllus treord door het feit dat voor de eerste ria.aI het
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jubileur.l van één der racdewe rke r s is gevierd,. In novenbcr van dit jaar
was nejuffrouw M. Dijkstra, de -tegenwoordige a Igene cn secretaresse van
de vereniging, 12i jn.n.r in dienst van deve'reniging als directrice v an
het Centrn.al Bureau.

Bn.ll-point-n.ctie.

Door of narrans de verenigûlG .riullanitn.s worden bu Ll =poLrrt e verkocht,
net opdruk "Hunanitn.s" in gouden lettertjes, voor f.1.25 per stuk , Een
be Langr-ijk deel van de opbrengst kont op deze wijze ten bate van de vereni-,
g Lng skas •

B~jeenlronst gezinsverzorging.

Op 22 novenber l.I. werd de ha.Lf j aa.r-Lijkae leidstersconta.ctda.g ge-
houden va.n de gezinsverzorging va.n Hunanitas in Huize "Rû.ndenbroek" to
.lt.nersfoort. Gediscussieerd werd over de drie belangrijkste' contacten, te
weten: het conta.ct leidster-bestuur, het contact leidster-gezinnen en het
contact leidster-gezinsverzorgsters en -helpsters. In ue niddaguren werden
vr:1gen hierover door een forun beantwoord. .

Nieuwe aanstellingen.

De heer K. Bos werd per 1 septenber 1962 aangesteld als I:!a.atschappe-.
Lijk werker voor het algeneen ran.a't a chappe Lijk werk te Sneek.

Mejuffrouw J. Mn,as tra.d op 8 oktober 1962 in dienst a Ls tweede riaa n-
s cha.ppe Lijk werkster voor het aLgorie cri riaa t s chappe Lijk werk te Arnhen.

Collecte.

De collecte va.n de afdeling lu:1sterda.o van Huoanitas heeft een bedrag
van f. 6.000.-- opgebracht.

Oktobernuooer "Hw!ul.oitas".

Het oktobernunoer "Huoanitas", het lmderorgaan van de ve r eru gLng ,
he,oft de vo Lgendo inhoua:'

Mr.Dr. J. In 't Veld Het IHEU.-congres ip Oslo.

F. de Groot

C.Th. van Schaik, arts

P.E., Hutte

S.S. Strik~Djocwito

H.J. Beuke

Ir. A. Kalff

Sociale gedragsvorning, vorning bedrijfsjeugd.

Zedendelinquen~ en sanonleving.
, .

Forunbespreking Dv~r zedendelinqupntie.

Van Indonesië' nau.r Nedc r Larid ;:

De rri euwo fina.nciële regeling inrichtings-
opvoeding.

.Bejaar~en in Hengelo.

Bo okb es pr clri.ngen ,

-0-
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STlJDENTEN VERE~aGING OP I-IU1.L',NISTISClIE GROi::JSL'iG

fiS 0 C R j T E sn

Koninkl~ike goedkeurinr;.

De ve r en.ig i ng kreeg op 8 o.ugus t.us J 1. de Icorri nlcLiiko Goedkeuring op
haa r s t.a t.u t en , zoda t zij tb.n.ns clus een r-ech t.s po r s oon.Lijkhc id boz i ttende vere-
niging is.

-0-

.HU1\.U'.NISTISCH TI-IG"I:=:F3.0NT

Collecten.

Tot nu toe is de opbrengst van de collecten die in 36 geDeenten zijn
gehouden bekend. Deze opbrengst bedrn.agt bruto f. 27.000.--.

Nieuw gebouw.

liet rri Li tair tehuis I t Euvel te, b ij L.e Lcg orp Le.o.ts Steenwijkerwold,
krijgt een nieuw Gebouw·. Het t.o gonwoo r d igc tehuis is gevestigd in een oude
burak. De bouwpln.nnen voor het nieuwe tehuis zUn kln.n.r, de grond is ge-
lco ch t en de bo uwo.anv'rc.c.g is bij het Ministerie v o.n Vo Llcohu i.s vc s t.Lng in[>;e-
diend.

-0-

J<cC!.TVcrslag.

Een dezer dn.gen is het j[1.o,rverslo,g vn.n de H.V.G. verschenen, dn.t be-
trekking heeft op hot tijdv11k 1 oktober 1961 - 30 s op t.oobo r 1962. Wij ünt- ~
lenen n.11ndit verslag het volgende~

Het overlijden v an het H.B .-lid de heer 1i.G. \Ju,rffe!:lius, eon der op-
r-i c lrto r s van de H.U.G., wor d t. een f;root verlies gonoond; z ijn e t.cri had in
het bestuur veel Gczn.g.

Ilet bestuur v an de li.r".G. word t gcvo riad door : Dz , G. Stûllinc;~, voor-
zi tter; H. van Woudenborg , secretn.ris; Drs. J. ZwalrhaLs , penningneester ;
do darre s R. ter Hoogc cnU.v.d. Meer en de heren J. Enc;els, Hr. H.B. Engc La-.
rian , M.W. v o.n Engers, II.J. Jc.nsen, E. Moos t.e r , 1'1. Ile n s i nk , Ir. P.K. van
Meurs, Dr. J.P. van Pran.g, K. TiDD~rDn.n en Drs. ~.R. VerDeer.

In zijn v cr gadc r i ng on hield het hoofdbestuur zich O.D. bezie; nc t Je bc-
h arid e Li ng van de Marmoc two t , de s ubs i di o lccrkc bouw , de hulp aan de jonge
Land en en het echtscllei<lingsvra..:ir;stul~.

Pog i ngc n OD in Het Vr-ije ·Voll~ re[elnc.tic hunan i s t i s cho bijè.ragen te zien
opgcnonen, werè.e& net succes bekroond. De heer Dr. IT. Donger bleek bereid,
deze rubriek te verzorGen.
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Een tweetal LandoLijko bije enkomste n word [;eor[;n.niseerd, mat als onder-
werp: "Soliuuriteit in de internationale sn,r.J.enlevin[;".

Inleiders waren: Prof. Dr. W. Brand en Ir. H. Vos.

Het a.anta I afdelingen van de ILW.G. bcdr aagf thn.ns 39, het aantal
leden steeg tot 6.459, wan,ronder 765 verspreide leden, wonende in pln.atsen
waar nog geen afdeling gevestigd is.

In afdelin[;sbijoenkomsten werd O.D. behandeld: het godsdienstonderwijs
op de openbare school, de geestelijke zorg voor cilitn.iren, eed of gelofte
en de zin van het politieke leven.

Inlichtingen over de H.W.G. werdon in toenonende nate aangevraagd door
studerenden, !;ulks ten behoeve van scripties.

"Vernieuwing".

In het oktobcr-novenbernur:n::ler van "VernieuwinG" is O.D. een artikel
opgenomen van de redacteur K. Tiranernan over de noodzn.kelijkhoid van betere
selectie voor ons Universitair onderwijs, wau.r-b ij mo.a t.a ohe.ppe Lijko barrières
verdwenen zullen zijn.

In een k Lei n s t.uk j o over de nri s s t and en bij het orrt.gro encn worden ver-
antwoordelijken voor clvz;o n i s s te.nde n gekwa Li.f i c oe rd a Ls : vlegels.

Er is een artikel van Henri Sandberg over Len.utn.ud en een stuk van
d e z e Lf d.e schrijver ovor het onbekend ldrika (hot vierde in deze reeks).

Verder is er nog oen artikel van Hunphrey Eva.ns over de onmondi ge ar-
beiders van Rood-Chinn,.

-0-

ffi)1.L\NISTISC:S:INSTIT1JUTVOORSOCI"~.,lLONDERZOEK

Mcdewerld ng van het Ins ti tuut ::-.anrcupport ovor be.i an.rdon.

Het HISO heoft oeegewerkt au.u een rn.pport, dat onlangs in Amsterdao
is verschenen onder de titel: "Bejaard-zijn".

De geoeente heeft voor het nake n van deze' studie de verschi 11ende le-
vensbeschouvelijke instituten voor sociaal onderzoek ui tgenodigd~ waaronder
ook het HISO. Hot illSO heeft hierbij dus sarae ngowo rk't net de Stichting Gere-
forneerd Sociologisch Instituut, het Sociologisch Instituut va.n de Ne d.e r-Le.nd s
Hervornde Ke rk en het Katholiok So c Lau L Ko rk e Lijlr Instituut.
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Rl.DIOLEZINGEN

Leziuhen in de nn.n.nd decenber voor de V.A.U.A.

2 decenber Dr. J.P. vun Prn.ag

9 deceober Dr. Kwee Swn.n Lint

16 decenber Prof. Dr. G. Stuiveling

23 deconbor . P.N. Kr uys wijk.

"Sd n t.erk Laaa en het Humani smev ,

"Leven in de luwte".

"Uit hunn.nistisch oogpunt".

: "Feost vn.n hot waken".

-0-
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INTEI'..N~\TION./,.LL NIEUWS

Bel g ihë.

Het Vrije Woord over het Softenon-proces en over euthanasie.

liet So f tenon=p.r-o ces hou(~t ~e 'Gcnoeueren in Belc;ië hef tiL; bcz i g ; ook
in hunan.i st i eohe krin:.;. ~Iet Vr ije Woord van 1 novcnbo r- 1962 noLd t , dat de
afdeling Linburg van het Belgisch Hunnnistisch VerbonU het seizoen,onder
grote belangstelling uit onderwijs-, nedi soho- en rechterlijke kringen, be-
gonnen is oet/cen lezing vn.u Dr. Ueu. G. Weytjens over euthal1asio~

Volgens het verslag in Hut Vrije Wooru bohando Ido de spreker eerst het
begrip euthanasie, vo rvo Ig ons {ja! hij een historisch overzicht e n Oen over-
zicht van de wetgeving van vorschi 11en<1.0landen. :Iet vers lruG gaa,t dan als
volgt ve rû er r

"Hoe s t.n.at de Roous -Ea tho Lfolce ko r k t~'~'(movor het nr ob Locn?. . .) '.l. ,

,"\

In principe wordt ne.t.uur Lijk onvo rb Ldde Lijk vas t.gohoudon aun het
"Gij zult n'i et doden". !.Ic,n.rook de ko rk voorziet ui t.z.ondo r Lnge.n op
dit "non occiclês": <le beul, de wettige zelfverdediGinG eri de'recht-
vaardige (sic) oorlog.

Veel be Iu ngr ijlcor i s echter dnt de kerk ó ok vac co or d [f,n.n.tnet de
pijnvordovende of therapeutische eu tho.nos Le , IIierb:ij wordt Ï1:n:ICrs,
door het toedienen van verdovende rri ddo Lcn , do do oris t.r-ijd vo r-zu.ch't
nau.r' tevens hot o f s to r-vo n verhaast. De dokter Logd o or do nadruk op
dat deze vorD vo.n euthanasie thn.ns 'algeneen, ook in de katholieke. zie-
kenhuizen, door ka t.h oLi oke artson wordt toegepast.

Daa.rnc werL.on <lo prdrtisclw.toepo.ssingsDo.[';clijl;:h6dcn in ogenschouw
genoDen. De ae.npa s s i ng van de rechtspraak net de instelling van .ean ne-
disch-juric,li sch bcvo ogdc corarzis s i e , die o Ik [jûvn.l indi v i duco I onder-
zoekt 1 is een eer s te Grote s'tap. Deze conrûco i e zou dan do a[l,nirrj,r;en
onde r aoeken ui tgn.a,ndo van de stervende zelf (bovrjjllendc eutlmno.sie)
of de no.astbestaanüe (filantropische eutha:nü.sio). Voor lle eugenetische
eu thann s i e tia ak t e Dr. 1leytjeris een onde r s cho Ld- tussen de zwakz inn i ge

. Ld i.ot.en - wn.n.rvoor hij de af zond er-Lng voo r ot.ond - en de nons t.er geboo r-.
ton'- wo.arvoor euthanü.sie in de eerstci ~~geri;nn. de geboorte di~nt toe-
gep~st. '

De conclusie v~n spreker wn.s, dat euthn.nasie onder bcpc,alde voor-
waarden èn in b epao.Ldo ons tand i ghedcn niet rie or weg te' cijferen is. In
0.110 toekonstige toepassinesgevallen noet 66n axd orra bdnd cnd zijn:
e u t h 0. n n. a i e n 0 e tin d i v i d u e e 1 blij ven.

In een nabe s ch ouwi ng ontleedde spr eko r ~la,n tIc arrt i these tus sen de
Rooris -Ka tho l.Lekc en (te Vrijzinnil.,;-Huua,nistischc opvc t t.Lng aang aandc dit
pr cb Lo om ,

Sancnvu t tond - ö n door de be Lcng st e Ll.Lrrg èn door de kwa Li te i f van
de s pr eke r - e en scldtteren<.le s tc.r t voor hot JI.Y. Linburc;.

Nogrraa Ls onze opr-e ch to danlt c.an dokter 1'leytjens voor de knappe en
ruin godocunenteerdc s pr ookbour-f ••• en voor de rrocd ori :11s arts in het
ko.,tholicke Id nbur g een' clürceliJlr onderwerp vo or oen àO!EOliJl:e. vereniging
te konen be hunde Ie n ••• "
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. De discussieclub "Din.l:cctién":te Gent hócft in hetzelfde nunne r vun
Het Vrije Woord een aan'tn.I sUGGcs'tîes gddn.n.nVoor de be oor'doLi ng van geval-
len n.ls die van het Softenon-proces; die nader in studieriroepen zouden
Doeten worden besproken. De tbe Langr ijks t.a ' is "Tel; dat os: !:J.isschien een coo-
mssie zou noeten kODen die zou 600ten adv1seren over 'hèt '6.1 of niet in
lev~n' Ln te n vn.nzeer ern~tig rri svo rmd geboren 'ki'ndcren;De bes1i~sin,; zou
dan o.ari de oüd er s v ge La'be n moó't.on ,·torden,wn;6.rbij hun vo r-c.n'two or-deLijkhe Ld
voor de s t r af wet echterniei uitGes lÓ'tcnz'ou noc bon worden 'voor het geval,
dat de corrnf s s î e lieen 'reden zouz:len om het 'loven vn.ne~n bepaald kind te
ver n.iet.Lg on , Ter veiinijding van rmsvë r st.urid "rijzen 'wij er op , da t het hier be-
treft een suggestie die ter nn.dere bestudering wordt ~oorgel~gd, niet een
udt sp ruak van liet ,IfurJ.n.nisti sch Verbond.' .

. ." . '.

J
n

In hetzelfde nuuno r van Het, Vrije l'IooJ;d koot con incezonden stuk voor
van ioon.nd die ondertekent oet: Een der velen, nisschien in na.n.n vn.n velen.
De schrijver is zolf geha.ndic['"pt. Het st.uk is te Lang om in zijn geheel over
te ncraen ; wij lnten de: tweede helft hier voor u vo Lgo nr

11 De gehe.ndLcn p't c hoort dus in de wereld. Ren rror oLd die wel arti-
kelen wi1 schrijven over de moed, het ui thoudingsveroogen onz •. van de
gebrekkiGen, zola.ng zij niet gesteld wordt voor de gevolgtrek~in~~n
hiervan.

Het is Lndo i-daad juist dat hot .leven van gohand Lcoptcn (nog)voe,l
,poei lijk or' is' dan dat van anderen. Het is juist d"1t een handd cap 0118

dwi ngt tot een haz-do levenstrn.ining. Hot is (eü'lukki[d, juist ·un.t ,,(on-
dunks het onbe gr t p en dè vernederingen die wij van niet-r;.,.::handicn..pte.n
moet on ondervinden) velen van ons zich. door het Lovo n tsLaun en vn..n het
leven naken wet or vrm te nalccn is. '. ~., . .

.GoLukk i g hebben .voLen genoeg woer-st.cnduvc rraogon <?n iede.re dng op-
nieuw te geloven in zichzelf, zonder daa r orr te ,v:erstilclf:en in hoogmoed.

GeLukki g Luk t Iiot velen yrm ons O!:J.zich te doen oo.rbi edLgen en,
ondanks,n.lles, zich te <.loen :1n.nvn.arden (of is het slechts. dUlden?).
Want Lnder daud hoeveel '\'lerIq~evûr8 willen bij oon bono orri ng of een be-
vordering, als Laa t.s t,c c.rguDent het di pLoria luien spelen? Want 'de
vraag is niet alleen: wut zouclt u G,oen r:,ls uw kind "zo" geboren werd.
Het leven is moor dari geboren worden, het is ook leven in gcracens chap ,
Moeen wij u dua rorr vr agon 1';atu zoud tz doen ia Ls oon gehandicapte, die
zich in de on.atschappij een behoorlijke pLau't.s heeft veroverd, u zou
v rugc n Lcve ns ge zeLl.en te worden? " , . "

'Wn.tzoudt u doen indien een gehandd cupt.e u de hand van uw (toe-
vallig niet [!ehandicapte) dochter kopt VI';:-"r;en.?,Of. ;indien uw ,ZOOl} u,
vertelt dat hij zich heeft verloofd net een [jehn.ndicapte vrouw?

~'lij-vro.gen u niet uw nntwocrûen op de zo vr6gen in de krn.nt.en te
publiceren. Vele gehc.ndicc.pten kennen, uit eigen ervn.rin~ dit ant-'
woor d, Manr oor,enwij Th vr<l.[;cnoI3 dit antwoord not uw eigen woorden,
en niet met do woorden uiteen of ando r :devotieboekje, 'tenradnsbe voor
u zelf eer Lijlc te Eo rrru I e r en ,

Misschien kunt u dan.rnc. prr:,ten over wat te Luik isgeheurd. Mis-
schien praat u er dan liever niet neer over. lIc.<l.rLnd icn u er over
wenst te praten, hebt uun oor s t de nocd u· te, ontdoen vun het na.ske r
ebt wij hut che Lccbtd g : ,geloof en liefde noonen ,

Nog velen stellen Christus de vrn.n.g die eens de apostelen stelden
bij het zien vun e en bLindc ; "Rabbi, wie heeft er gezon{liC;d, hij of zijn
ouders, dat hij blind geboren werd?" (Joh. IX.2), rraar zeer weinic;en
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brengen het gedulJ op om te luisteren naar het ant~oord. En hoe-
velen willen over dit antwoord nadenken? .

Ik moet (gelukldg) niet oordelen over de moeder te Luik. Vol-
gens de ~esterse nor~en hoeft z6 gedood, maar misschien heeft ze
als moeder het hoogste offer gebr[~cht. riant r.ris s ch.ion is het con lef
zelfbedrog te geloven, dat men een heldin is als men een gehandicap-

.te dwingt te leven in een ma at schu.ppij die (misschien ui t egoïsme
of uit lafheid) het lichaam niet durft te doden, maar die de minder
valide levcnsiang ~n iedere dag opnieuw noree] doodt, door hem te
blijven benaderen als een ding dat men voor niets kan gebruiken dan
om zijndierlijk gevoel van "compassie" op bot te vieren.

Indien men mij vraagt of ik gedood had willen vorCen bij de ziekte
die mijn handicap tot gevolg had, nu bijna veertig j;~ar geleden, dan
zeg ik zeer bewust en zonder passie: ja."

-0-

Ver .e n i g cl Kon i n k rijk.
Conferentie.

De Rationalist Pr-o ss .à ssoci at i on en de E'th i cuI Union hebben in septem-
ber in Engeland een confer{;ntie gehouden met als onderwerp: "Jeugd in Op-
stand". Niettegenstaande het niet zo gunstige tijt:.stip(in andere jaren
wordt Ceze conferentio in augustus gehouden, maar in verband met het in-
t.e rnat i ona.Le congres in Oslo werd zijvoor dit jaar een maand later gehou-
den, hetgeen betekende Cat vooral veel onderwijzend personeel dc conferen-
tie niet kon bezoeken) wuren cr 140 deelnemers. Er verschenen uitstekende
verslagen van de c onf'c r-cn t i.ein een groot aantal l:agbladcn, waaronder de
Times en de Guardian ...

Op het congres lewani ook Iic t So f t.cnon-al rama ter sprake, hetgeen leidde
tot de resolutie dat onderbreking van zwangerschap om psychologische of
sociale redenen mogelijk moet zijn.

-0-

Vl\N ALLE KA,NTEN

Vcrsl~gen, reportages enz. (De Emmer Courant)

Drs. J. Rietbûr~ over Humanisme.

Voor de Ned. Christen Vrouwenbond te Emmen heeft Drs. J. Rietveld,
leraar aan de Chri stoLijk o Kweekschool aLdau.r , gesprokon over het Humanisme.
Na een historisch ovo r zi ch t zei Drs. Ri ot.bor-g , v oLgens ue,Emmer Courant
van 18 oktober het vol~ende:

" De Lc.o.t.sto per i odo van 1900 tot hcdon 11OI'utgclwnmerkt door
"vier verschijnselen, aldus de heer Ri.etbo r-g ,
" De twee wereldoorloGen hebben wel bowezen, ~at or allo reuen
"is om te ork onnoru ue mön s is geneigd tot aLlo lcwau.d ; het huma-
"nistisch pessimisme. Een ander verschijnsel is do psychologie
"van Er-e ud , die de psychoc-u.na Ly so prcd ik t als t:c weg tot heil.
"Verder noemde Drs. Ric tberg het ex i st.errtd aLf.smc en het IIunanis-
"tisch Verbond, dat in 1946 is opgericht en dat cen internationale
"groepering V[LIl humanisten omvat.
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" Als grondslag wordt heschouwd, het geloof in de menselijke
"krachten en waarden en gevoel. Bewustwordi ng van no r'men , En do
"wetten zijn: med e-cnc nse Lijkhe id , bu.rmhar-td ghei d , orde en wijsheid.
"Het IIumanistisch Verbond stelt zich tot doel vooral buitenkerke-
"lijken te bereiken. Al vuna f 1950 strijdt het om erkenning, met
"a Ls doel humanistische ge cs t.oLijlce verzorgors naus t ac.Imo c zun'i c r-s
"en predikanten in het leger.
" De overheid willigde deze eis tot nu toe nog niet in.
" Voor de Christen, zo bes loot de heor Rietborg , is hétmoeilijl{
"te begrijpen wo.t oon' humands td sch geestelijk verzorger de mens in
"nood heeft to bieden."

":'0-

De Nieuwe Dag over telefonische hulpdienst.

in ons vorige nummer plo.atsten,wc een versl<1gje uit De Typhoon, wao.r-
uit bleok, dat de Zaundamso wethouder M.J. Hi Ll e k.ri 'ti ok had i op het niet
opnemen van de Humanisten in de tolefonische hulpdienst. De Typhoon vo.n
17 oktober neemt een st.uk j o over uit De Nieuwe Da.g , dat con r-ou.c ti e is op
de opmerkingen vo.n de hoer Hillc. Hior volgt het o.rtikeltjo uit Do Ty-
phoon:

" De rodo.cti~ van De Nieuwe Do.g (1'. k.) Lo'v.rr t het, vo 1gende com-
"merrtua r op. de IcLac lrt van de Z.G.voorzi tter do ho or E.J. lIillc
"dOot hum ~ nis ten tiitgesloten worden bij do Telefonische
"Hulpdi ens t.

" Zelf hebbon wij Lnd or bijd onze spijt ui tgc~:rukt', dat b i; di t ~e-
"zamen Lijko ini tda t.t o f' de human'i s t.en uitgesloten werden van de.
"hulpverlening aan het 'toos toL, hoewel zij werden toegelq,ton als
"uud i teurs tijdens de voo r-bcap rokd nge n , ,
" Men heeft een ba s is formule gesteld, waarbij de &ne' Hoer, &én
"doop en één verlossing, centraal werden geplaatst. Dezo formule
'IS luit eon ieder, die und c r-s denkt, uit, 0.1tho.ns b ij dit initiatief.
"Dat is j ammer , '
" Het motLef . echter" dat de voorzitter van do Z.G. no.o.1'voren
"brengt om de humands ton bij dit ini tia.tief te bc trc lrlcou, is naar
"onze mening niet juist. De hoer Uille go.at vo.n "het get~l" uit.
"Woordeljjk zei de webhoudo r r

11 "Er moet r-eke n.ing gehouden worden met alle levcns- on wereld-
"beschouwingen. Daartoe behoort ook het humo.nisme. De 1o.n.tstc
"vo lh:stelling heeft immers uitgewezen do.t in Zaandam niet mind.er
"d an 49,8 pct bui t.enlcoz-ke Lijken waren."
"Waarna de uitlating van de "dwao.sheid der uitsluiting" volgde.
" Het is Q. i •bepua Ldc1ijle o'nj ui st om te s t.e l1en: 49,8 ,pct van de
"burgerij is onke r lreLijk en DUS humanistisch. De humanisten hebben
"ook hun denominatie: het Iluma.nds t.Lsch Verbond, do.·t is bokc nd , telt
"nog geen 10 procent Lodcn van al die on- on bui tenl:erl~eli;jl~en.
"Bui t.onke rko Lijk en huiaarri s t is bes list niet synoniem.
" Het komt ons voor, dat do humanisten ten onrechte oen vollcdi-
"ge claim leggen op alles wat on- of buitenkerkelijk is. Het is om
"het zeer onsympo.thieke woord maar te gebruiken, "jachtterroil111
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"voor een ieder, die ~~n proselitisme wenst te doen, bron v~n veel
"n~righeid en ellende. Uitlo.tingen ~ls v~n de voorzitter v~n do
"Z.G. zijn d aa r om onvo or zi ch t.Lg; zo wckko n "woos t.andon op en misver-
"s tund , "

-0-

Forumgespreklccn.

Hum~nistisch Verbond in Hi1versun over de B~jbel. (De Gooi en EeraLa.ndor ]

Do gomoorrscha.p HiLvors um vo.n het Humorrist i s oh Verbond hoeft een serie
bijeenkoosten georganiseerd met a I.s ondo rwe r p : "De bijbel". De cerGt bijocn-
konist was gewijd aan eon forum. Do Gooi en Eeml~nder van 18 olrt.obc r gaf er
het volgende versl~g v~n:

ft Gistcr~vond opende Prof. Dr. G. Stuiveling in "Ons Gebouw" de
"eerste van een serie bijc enlcomst.en die het Humani s td uc h-Vor-bcad
"deze winter over de bijbel gai:\,t houd on ,
ft Een heterogeen forum, waur-i n een ka po Laan , een pr-odi kan t en een
"humanist zi tting hadd cn , kwam tot een levendige gedachtenwissoling
"over De bijbel en de westerse cultuur.
" .Alle forumleden wezen in een inleidende bes chouwing op do L~rote
"invloed die het Christendom, naa s t vooral de klas s ieke beschaving,
"op onze surien Levtng heeft ui teeoefend en - hoewel in e.f'nerno ndo mate -
"nog steeds uitoefent • Ilo t erote verschil in opvatting vn.n kn.peLaun
"Th. v , Linden en de pr odLkc.nt Dr. J. Blc-uw aan de ene Icc.n't en de
"human i s t, Drs. D.J. vun Djjl: aun. de andc r-o was geleGen in het wc-~rde-
"begrip da t men an.n de bijbel toekende. 'I'o r wij l beide chri s t.c l ijko
"s pr ek or s de bijbel a I.s een Geopenbo.o.rde wao.rhe i d o.c.nvcc.rd en , k ari de
"he.or- Van Djjk cr niet D.é6r in zien do.n een belangrijk en ticris oLijlc zeer
"ao.ngr ijpond cultuurhistorisch do cuncn t .
" De v r ago n die het leven ons stelt, k an een humarrî st dan ook a.l-
"leen maar be arrtwo or dc n a l s D,utonOO1."1raens , terwijl de christenen de
"arrtwo or de n op hun diepste Lovonav r a.gen in de bijbel zoolren , Hierbij
"be s taa t een tendens om de bijbel minder s t r ak te Lnt-erp r oto r on dan
"vroeger Ln het a.Lgemeen de gewoon te was .• De n.i.et-churaano oxo gc s c vrin
"de bijbel wordt naar de achtergrond gedrongen.
" Na de pauze beo.ntwoorclde het forum vragen van do ne~st uiteen-
"lopende soort v an een geboeid en to.lrijlç pub Li ek , Y1o.~;.rbijdu i dcLijlc
"b Loek , dat liberalen, Ica tho Lî cke n , protestanten en humarri s ton het
"op velerlei [;ebied met oIlrn.o.r ooris kunnen worden."

-0-

liet Nederlo.ndse Gesprek Centrun over het wonder. (Do Rot.t.e r-do.nnor )

Do RottordaI:1L.wr van 22 oktober Gaf een versla.g van een f or-ungce pr ok
V::1l1.het Nederlo.nds Gesprek Centrun over het wonder. In dit foruu wo.s ook
een Humani s f opgenomen (Dr. I .. Vijlbrief) • Tiij ncmen een s tul; vc.n het ver-
s lo.G V,'1nDe Rot.t.e r-darmo r hier voor u over:

" Voor het Node r In.nds Gcs:.;l'olc Centrun kwar: (:'it cnc.or-wer p niet zo
"rra.a.r-ui t de lucht va l Len , Een corarris s Le had r-oods oen jc-n.r ILtng
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"het ondorwcrp van a Ll c kan t.on bekck on , In ei. ozo comrai s ai c had non
"ook eon poging onuernonen oe tot oen zekere ordening te konen.
"l.lon ondcr-s chei dde drie soorten wonderen, narro Lijk in de eerste
"pLo.at s de wondoren van het pr ovi dorrt i ooI gebeuren, een rre ns eLijk
"Lot.gova I van bijzondore an r-d , waar i n de betrokkene een goddelijke
"be s ch i.lcking orv au r't , In de twoede pLa.at s de wonderen die van een
"hogere nn,cht getuigen, dus de doorbreking van ue gewone orde, het
"rair ako L, En in de derde pLaat s het onui tsprelcelijke nysterie, of de
"wor IcoLijkhci d zelf, zoaLs zij het begrip vc,n de tio na one ind i g te
"boven gan.t.
11 Voor 'èl'evrijzinnige pr odi.Icanf Ds. P. Siuoons uit Wierden was
lier geen pLaa't s voor het rri r-ako L, en ovonrri n voor de rector van
"oon Lyc cun uit Dordrecht, Dr. I. Vijlbrief • Ergens kon de gerefor-
"no or do pr odi lcarrt van Alknan.r, Ds. G. van Locnon - j e.ronLarig voor-
"zitter van j. en o , - da t n i r-ako I neg wel pLaut s on , en de roor.lS-
"ka tho Lîolc had dua r nog rri nder Doei te no e ,

Geen doorbreldng wetten

" ûpner'ko Lijlr was da t a Ll o vier do apr olcor o , dus ook de rooD.S-
"ka tholielce hooglern.nr Prof. Dr. P. Scho ononbo r-g va n Nijnogon , in
"geen gove.I een doorbreking van de ec.usu Li tei t ac.nva.az-ddo n , "God
"vult geen Lolckcn!' , zei deze hoogLer co.r . "Hij grijpt niet in de
"scheppinr; in, en sprin[;t niet tussen de oorzn.lcen nn,n.r is de trn.ns-
"c endcn tc oor zauk van o.Llos v " II:ij or Icondo dat or r;ecn groot ver-
11 schi 1 was tussen do and e rc spr olcor s en hen. Het grote vor schi 1
"echter wcs het u i t.gang epurrt , lIij wi Ldo ui t.gac.n vn.n het God.sgeloof.
IIDe zelfnod.e<101ing vn.n God in Christus functioneert in het wonder.
"Jui st daa r on ::;eloofue hij in het zogcnuand o rri.r-alco L, Het opnerke-
"Lijk o van hot rri ruk oI is dut het te constateren is. De wetten wor-
"den niet opgohove n , mc.ar' func ti onor on op oen bijzondere wijze. Er

•"is echter s t.ooda een sa.::wn!w,nr;net de pr odi k ing ,
" D!J. P. Sinoons vri Ldc Lang niet zo ver ga an , Hij legde er sterk
"de nad.rulc op un.t het wonder van kn.rak t.or vo r ando r-t nan.r- de tiju en
"plan.ts waar het wonder gebeurt. In Tibet zegt het wondor iets van
"de nens, in de n.ninistische wereld nn.nifcsteren ue doden zich,
"in het christendon is het wonder verheven tot reduin~. In de
"kruistochten zn.[S "ieclereenH kruisen e.a.n (:e herie L, naa r wat in cle
"niddöleeuwen geloofd werd is nu volsln.gen ongeloofwn,n.rdi::;. Dn.n.r-
"om kwan dozo vr ijzi.nn i go pr-od Lkan t tot dc s t.eLl i ng : "In wn.t voor

'wonder rro n ge looft harig t af vn.n vrat voor geloof mon heeft." De
"conclusie van Ds. Sinoons was unt nontleren neer en neer de wereld
"uit[;n.n.n, D[l,n.rde verwondering, de verering niet.

"

" Alles een wonder

u De laatste spreker was Dr. I. Vijlbrief uit Dordrecht. Hij sprak
"als huncrri s t , Hij ging terue; in de cultuuron toonde aa.n da t ter-
"wijl de nona nu geleid. worüt door do rede, hij vroeger geleid werd
"door het versto.nu. De nythen vc,n vroee;er eeuwen wr:rktcn op het
"gevoelsleven. Eif,enlijk zijn er in onze e;cd.cccntrn.liseorde wer eLd
"e;cen wondor on meer , riau r het opno rko Lijko is, dat we zo techaolo-
"gisch zijn geworden da t de behoefte aan het wo'nder weer schijnt toe
"te nenen.
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" In het denlcen van Dr. Vijlbrief was voor het rri r cke I ~cen plaats
"en ook niet voor hot zog enaandc providentieel Gebeuren. "Ik beleef
'''het wonuer", zei hij, "in het leven zelf en ben niet in staat uan.r-
"over te spr-o kon , Het hele leven is een nys t.or Lo, Hoe ver de weten-
"schap .ook zal kouon , zij z aI nf nne r zo vcr korren dn.t de gehele schep-
"ping binnen het rn.n.u van het Logis ch ve r s t.and te vatten is, rre erid e
"hij. Danz-on was zijn conc Lusi e r "Niets is een wcndo r of alles is een
"wonder."

" Voor hen had. nor; do ger cf orrree rdo prod.ilmnt Ds. G.; van Loerion
"ge spr olcen, Hij spr-ak als zijn ne ni ng uit dat het wondor niet eendui'-
"dig is •• Het is echter principieel niet definieerbaar.De Nieuwtes-
"tanentische woor de n zag hij vooral· als de' creu.entiebrievcn van
."Christus •..De hedondaug s e 1"011(1I::rongeschieden 'rollen in een religieuze
"context. In·het evangelie lezen we ook dat Jezus een keer geen won-
"deren kon doen vanwege hun onr;eloof. Erno.et ge loof aanwez Lg zijn."

-0-

Bevrijdend Den!{en ovor Centrun voo;r aunanistische Vorninl1.
~.

Bevr~j<.lendDenken van 3 november- 1962 beveelt het Centrun voor Hunani s-
tische Vorninr; in debeln.llgstellirig· van zijn lezers aan. De schrijver van het
artikel, waarin dit gebeurt, zer;t onder neer:

" Er kan verschil v an menáng o-v-er bos tc an of di t vorningsonderwijs
"wens eLijk is. Een bui tenlcerkelijke.ontlcrwijsnan, di e ik hierover
"sprak, vond van niet, ondaf rren door uit onderwijs iets in de vp Lauba

""van <le z.i.o-v-crbodic;e Godsdienst stelt en dn.~rdoor de behoefte aan
"een surrogaat ervoor n.ls het ware accentueert. Bovendien geven 60n-
"nrige bui t.enke rke Lijke leraren, met nano di o in de Gcschiedenis, sons
"in hun lesson vervlochten veel van dc stof, die uit voruingsondor-

. "richt zou mo ot en cnvc t.tc n , Lk geloof ,dat dozo bezwaren niet in
«verhouding staan tot het voordeel, dat door dit onuerricht ~e in-
"v l oed vn.n het godsuienstonderwijs op Locr Lfngon uit bu.i tenkerl-::elijlw
"gezinnen, die hiorn.n.n zouden worden uitGeleverd als 9r geen andere
"keuze was, kan worden ü.fgercnd en vo orkoracn , Ook :::.1OC1Ülè.tUt' het
"niet wensoLijk vind, dat verscheidene instellinGen mo t ellmnclor op
"dit gebied gaan concurreren, wil ik het :Iunanistisch Vornin[;scen-
"trun bij onze lezers aanbevelen. ~

-0-

Dr. Van Royen in "Mens en I~osoos" over HunanisDe en 1.Iysti elc •.

In "Mens en Koanos " (soptenber-oldobornunw2r 1962) kont oen artikel
voor van Dr. P.D. van Rayen over "Human'i srre en 1.Iysti ok " • Dr. van Royen
vertelt iets over zijn eiGen rays td eke ervaringen en iets o,ver de nys t i.ek
in het a Lgeraeen , Wijne nan de lcer n van zijn artilwl het best weer te geven
door de volgenue pas sago OVep te nenen:

" Het agno s td sche parrthe î ane beseft do onkcnbca rhc i d vcnGods
"wezen. God is s lochts kenbaar aan de goddo Lijlce ui tingsvornen. On
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"Iief ne t een be eLdspr o.alc te v crduf.de Lijlco n: de na tuu r is het levende
"kleed der Goelheid (Goethe), nn.~r de Drn.ger vn.n het kleed onttrekt
"zich aan onze wan.rnerri ng , Zo Ls het agnos tLscho pn.ntheïsue heel wat
"bescheidener dan do identi tei 't srrys td ck en drm de theïstische con-
"t,:,ctnystielr, die net het onkcnba.ro en onaun r-aukbaz-o Zelf in ~n.nrn.-
"kint.; vernenon te kunnen konen.
" .Als na tuu rmys td ok en a Ls Licfûo suys t.Lek is rrystd clr reëel, aLs
"Godsrayat.aok is my s t.i ek een ha.Ll.uoi no-ti e • .Al het bc s t.o.a.ndo is ui tint.;s-
"vorra vn.n het godd.eLijke Hysterie (de grondsln.['; van de na t.uur-riyat i ok )
"en binnen het bas t a.and..o is l"!.C rrcns eLijke ziel de hoogsbe levensvorn
(voozover'ons bekend). Zo is ~e liefdcsnystiek een specifiek u e n -
"s o 1 ij 1::e J":lyotiel\:, terwijl de na tuu rrays t i ek een Ir 0 S I:l i s c h 0

"uy st i ek is. lIet. goddelijke riarri f os t.ee r-t zich in het rrynt.i olro corrt.ac t
"tussen do zielen vn.n t~ee gelieven op de, voor de uens, inniGst en
"edelst no geLijke wijze.• 1:1o:ore racni f'e s t.at i es van het Go('!.tlelijlre zijn voor
"do nens niet weggelegd. l1n.nneer de nens r ec ht.s t r cclcs uet het e;odtle-
-lijke in contact neunt te kunnen kouen, vergist hij zich. "

Dr. P.D. van Royen is Himani st en Li.d va.n het Vor bond . Hij is vroec;er
Vrijzi nn i g Protestn.nts dorri ne o c;eweest. Over zijn overc;anc; nua r het Ilunc.ni.srae
heeft hij op 17 juni voor de rn.dio gesproken in het klmrtiertjc Geestelijk
Leven op zondn.gnorc;en. De titel van zijn t.oesp r o.ak luidde: ".Al is nijn [';1:1.n.s-
"je klein.. .". Op deze toespra.:1.1r kwaraen 726 bos t.oLl ingon , plus een
stroon van brieven. Een aantal nn.bcstcllingcn d<1t liGt tussen de 100 en
400 i G voor de z.ondc.guor-gorrt oospr ckon norrm.a L,
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