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HUMANISTISCH VERBOND

Tengevolge V<1n de vac<1ntics hebben niet alle or~anis<1ties nieuws
kunnen inzenden. Dit nummer is d au.r do o r niet geheel compleet. Wij hopen
in .olrt cb e r weer met een compleet nummer uitte komen.

-0-

hlJliAHIG'i'I::JCTIESTICJTING SOCRATES

Versl<1g Zomerschool 1962.

Ongeveer 30 personen hobben de cursus bezocht V<1n de Zomerschool,
die dit ja<1r gehouden werd V<1n vrijd<1g20 juli tbt zond<1g 22 juli.
Het onderwerp was: "Mensbeschouwing".

Prof. Dr. T.T. ten Have sprak over; "MensbeschouwinG in de psychologie"
en Dr. Kwee Swan Li a.t over: IIDemens in het Oosterse dcnkonv ,

De <1lgemene leiding berustte bijDrs. J.H.P. Colp<1.
Er is veel gedebatteerd en ook veel geu<1ndeld in de mooie omgeving

van het conferentie-oord "Woudschoten", wa<1r de conferentie ditm<1al gehou-
den werd in afwijking V<1n andere j<1ren, toen de Zomor~chool gehuisves~ was
in de In te rna t.Loua Le School voor Wïjsbegeerte. . : ,. , ,

Er was een goed onderling cont<1ct, de inleidingen werden bijzonder
gew<1ardeerd en,het geheel mag een zeer gosl<1agde conferentie worden genoemd.

-0-

NEDERLANDSE VERE.t'JIGINGVOOR 1fAATSCHAPPELLll(WlillE:

• I "H V 1>1A N I T A Su

Erkenning <1ls'voógd\jyereniging.

Humani tas ontving op 17. juli 19G2 V<1n de mini s t or van Justitie de
erkenning al~ gezins~oogdij~ereniging, ten behoeve V<1n de gewesten Fries-
land en Groningen en dé<1fdelingen Den H<1<1gen Dordrecht, voorts de her-
nieuwde a.arrva.a rd i ng als gezinsvoogdijvereniging ten be ho e ve vvan het gewest
Utrecht en de afdelingen Ams to rd am en Rotterdam. .

Omtrent de aanvragen V<1n de gewesten Noord-,Holla.nd en Gelderland moet
nog worden beslist.

Kaderblad "Hum<1nitas".

Het augu s t.usnumme r V<1n het k ad c r b La.d 11 Humani tn.sti heeft de vo Lgcnd e

inhoud:
Drs. E.C. Vervoort Gedr<1gszeterhoid, centrale behoefte V<1n

hu id i ge j cu gd ?
'hit is ,cen <1rtikel in de serie: Soci<1le
vorming.

de

gedr<1gs-

P.s. • Bak ke r

n.' Rijz

W. den Baas

.' Verzuiling en Mau t s c ha.ppe Lijk Werk.
Casework met kinderen.
Gnd ar-dak ,
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Ch. Ottow-Loen Sociale structuur van de Europese bevolkings-
groep in Indonesië.

Boekbesprekingen.

Gevarieerde stof.

-0-

HUHAtJISTISCllE JEUGDBEWEGING

Zomerkampen.

De a.J.n. heeft deze zomer drie zomerkampen georGaniseor~, twee zeil-
kampen in Langweer en &én kamp op Texel.'

Er bestond veel belangstelling voor deze kampen. Alle drie zijn zeer
goed geslaagd.

-:0-

H01UNIS7ICjCII TlIUISFRON'1'

Moeilijkheden met P.I.T.

De moeilijkheden met het Pl'otestants En t er ke r-keLijl: 7nuisfront, die Zich
verleden jaar in Den Haag hebben voorgedaan, komeh'ookin andere plaatsen
voor, getuige' een artikeltje in Het Vrije Volk, Hilversumse edi t.i.e , van 24
augustus 1962. Wij laton het grootste gedeelte van het artikel hieronder voor
u volgen:

ti Ondanks de mooi Lijlchcdon die het Humanistisch Thuisfront, comité
Hilversum" de .Luut.s t,e j11ren hc ef t vo nd ervo.nden.; kon dc v.c r-ke nn i ng voor
zijn werk niet ui tblijvcn. lIot i s de erkenning van vo Lwa.a rd i ghe i d bij
de geestelijke verzorging en vorming van de bui t.onkc r lco L'jlco dienst-
plichtigen in Nederland.

Reeds vroegtijdig had de vo or zi t.t.e rrvan hótcollii.tó nilvel's,urn,': r>,
de heer J.B. Kooij, di t jaar een onderhoud met de Hilversumse Soci a Lc
Raad , het ovork oepc lend orgaan van alle v er en i gi.nge n in tril versum,
die maa 'tsc ha.ppeLijk werk ve r r i chten •. Het re su l t.a at ."ras ge lijkgerèch-
tigdheid voor het Humanistisch Thuisfront met hot Katholieke Thtiis-
front en het Protestants Interkerkelijk Thuisfront.

Hier vloei t ui i; voort, dat het Humanistisch 'I'hu.i s f i-o rrt de kome n-
de week.iv an maandag tot en met vrijdag weer oen iluis-n.n.n-huis-collecte
kan houden; de laatste dn.g, zaterdag 1 september, volCt nOG con
straatcollecte in Hilversum. Het PIT ool Loct.cor-t dit jv..['~rvo Lgcris
wederzijdse afspraak in oktober als de La.nd oLijko colloctcweek wor dt.
gehouden.

Overigens heeft de heer Kooij weor getracht tot nauwe saccnwerking
met het PIT te komen. Maar het rIT bleek ook nu niet bereid gezamen-
lijkte .collecteren. ZowoI .hot voorstel om de gemeente HiLver sum te
spli 't sen in "be wer-kings t er r ci ne n" als de mogoLijlcho id om een verde-
lingsformule op te stellen bij gezamenlijke collecte wor d afgewimpeld.

Over de data voor de collectes werd echter \'lel overeenstemming
bereikt met ingang van het volgend jaar. 1...1s het Humanistisch Thuis-
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front dan in de officiHle landelijke collecteweok meedoet, zal het
PIT zijn collecte in het voorjaar houden. Dit zal bij toerbeurt ge-
schieden.tI

-0-

Hmll\NISTISCHE WEnIWE1:IEENSC.HAP IN DE PARTIJ VAN DE J.IWEID

"Vernieuwing".

Het augus t.usnummor van "Vernieuwing", het maanrlb Lad van de i'lerkge-
meenschap , bo'va t o vm .• het t.wocde artikel in een serie u rt i kc len over Het
onbekende Afrika, va~ de hand van Ifunri Sandberg, oon artikel over F~ans
Hals, van Piet Begcqr, en de r-ad î ot.oeps ra.ak , die Drs. Anno Vermoer op 4
april voor de VllRli-;-microfoonhield over het onderwerp: l1at is het we zen
van de openbare school.

-0-

HUULiNISTISCHE STIC1ITING VOOR IIDISVESTUJG VAN BEJJ1ARDEN

Een beja~rdentehuis in Den Haag.

De Coornhert Stichtin~ in Den Haag, aangeslqtcn bij de H.S.H.B.,
vordert goed met haar plannen een bejaardentehuis in Den IIn.agte stich-
ten. Er is reeds een architekt a an get rolck en , ~1ecrond is toegewezen en
thans wordt gewerkt aan een schetsontwerp.

Het tehuis zal waarschijnlijk ongeveer 250 bewoners kunnen bevatten.
Verder zal hat tehuis nog ecn aantal flats bevatten voor zclistandige

bewoning.

-0-

RADIO EN TELEVISIE

Radio Iezin:?:cnin de maanuen se,)tembcr en ol:tobel' voor de V .11.R.1l..

23 september
30 septûmber

W. Holtland
H. Beuke

"rie t voorbeeld".
"10 j u.a r Ilumun i sti s ch l:in(lel'hui s
Ellinchcllltl•

7 o k t o b o r Dr. J.P. van Praag "Humanisme in de wereldff •

. l1ereldomroep.

Het Humanistisch Verbond verzorgt op iedere vijfde zond ag van de maand
(dat is v i orma aI per jaar) een humanistisch kwa rt i.ert.je voor de Wereld-
omroep. Op 29 juli had weer ~otn uitzending plaats. Ditmaal was het kwar-
tier geho eI gewijd aan het Co rrg ros-van de HlEU te Oslo.

Prof. Dr. J.C. Brandt Corstius hield een beschouwing naar aanleiding
van dit congres.

Het korte nieuwspraatje, dat ook n.ltijdin dit kwartier is opgenomen,
verschafte f ei t eLijk e bijzonderheden over de IIlEU en het cong.ros ,
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Televisie ..

De Ned er La.nd ae televi sie g:1f I ndr ulrken van het lEEU-conGres te Oslo.

-0-

INTERN/I TI OKi.AL NIEUWS

Het congres vn.n de lEEU te Oslo.

De International Hunanist and
tus han.r congr,es gehouden in Oslo.
liteiten wn.ren dn.ar aartwezig.

. . NA een' korte begroeting v an de Voorzi ttervn.n de HIEU, Dr. J.P. v an
Prn.n.g,o~ deniddn.g van de 2de n.u~ustus, h:1d Je offici~lc openinG pln.n.is
dec avond s om 7 uur, met een rede v an de Vo orzi tter van het cong res , de
Noor Prof. Dr. G. Larig f eLd t , met aI.sonderwerp: "Persoonlijlcovern.ntlvoorde-
Lijkhc i d in een onrustige wereld".

Na de rede vn.n Prof. Langfeldt vond een zeer uitgebreide en feestelijke
ontvn.ngst door het Gemeentebostuur van Oslo plaats in het Sta.dhuis vn.n Oslo.

Prof. Langf eLd t had in zijn openingsrede n.lgepreludeerd 'op de beide
onderwerpen van het congres: "Naa.r oen rijpe pe rsoonLijlrhe i.d" en "Naa r vrij-
heid in een georganiseerde wereld".

Over beide onderwerpen waren va.n te voren reeds ra.pporten verschenen,
drie over elk onderwerp. Het con;::;roswerd verdeeld in vier secties. Deze
soctic s .v erga.derden op vrijdag, de derde augu stus over hatonderwerp: "Naar
een rijpe persoonlijkheid" :Op zat.ordo.gwo rd dit .ond erwerp in pLcna i rc .zitt i ng
beha.ndeld.

Zn.terdn.gnidda.ghad een. ontvangst pl11.atsdoor de Minister voor Kerk en
0vvoèding, Uelge S~vert13en.

Zn.terda.gn.vondverenigden de
waar het woord werd gevoerd door
kenbarg.

Zondn.gochtond sprak
bond, Dr. K. Cuypers, op
soon lijk leven.

Zondn.gnidda.ghn.d eon oxcursie ~ln.ats.
Ma.<1~l<l,agvlcrdvcrgnderd in secties over het'önüèrwerp: "Nc.a.rvrijhoi d

in een georganiseerde wereld"en dinsdn.gmorgen vond de plenn.irezitting over
hetzelfde onderwer~ plan.ts.

Ethicn.l Union heeft vn.n 2 tot 7 augus-
OnGeveer 400'deelnemers v~n 24 nationa-

deelneners zich aari een f eost.eLijk diner,
de heer P. Ln.mn.rqueen Prof. G. von Fran-

de Voorzitter vn.n het Belgisch lfuon.nistischVor-
een openbare bijoenkoraab over Human i srre in het per-

VerklQ,ri~rrWereldpolitiek.
De di nada.gni ddn g was de tijd van bc ap rcki ng v an aLgcmcrie onderwerpen.

De Ra ad ván Bestuur bood het cóng ros .:;,lsbn.sisvö or vc rdore st.udi o een ver-
lcLa.r i ng Q,n.11over uo wereldpoli 't i ek , war.r in wegen worden e.anbcvoIon , die
naar Ilurae.ni st i nch inzicht zouden moeten wo rden bewa ndo Ld 00 tot 'ori't spann.ing
in de internn.tionn.le situn.tie te komen. De verklaring wn.s geen resolutie,
zijwn.s uitsluitend b~ddeld als een bn.~is voor verdere bezinniriG~ Op de zit-
ting werJen nogenig~ ~ijzi~ingen voorgo~ield. De Ra~d·yn.riBestuur ~al ,zi~h
ria.dor beraden ovor''de'vr11.agho c dozc wijzi gLngo.n in de verklaring verwerkt
zullen worden. Da.a~nn,~n,ide horziene veikln.ring an.n de~rgn.nisaties worden
toege zonden ter verdere bespreking. Deze werkwijze sloot -,~ocd aan bij hot
voortdurend human i st i seh appè 1 op do persoonlijke ve rantwo ordo Lijkhc i d en de
pLîc ht van ledere humarrist .zi ch op do ho ogte te stellen vo.n wn.t.zich werke-
lijk in do -wereLdpo H t i clcaf speoIt. Di t appèl werd ook tijdens het 'congros'
herha.Q,ldel~k·vernomen.
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Resoluties.
Er. werden twee resoluties aan~enomen. Ten oerstû oen resolutiowaarin

goedkeuring werd gehecht aan het besluit van de Raad van Bestuur van de
lHEU, dat inhoudt het vc rLcn cn van steun aan de Pr-o odom f rom Hung cr actie,
zoals die is opgezet door deVocdsel en Landbouworganisaties van de Verenig~
de Naties. De lodenorganisaties va n de IHEU verklaren in de resolutie, dat
zijde Anti-hongor Campagne in hun proGramma!s van actie voorrang zullen ver-
lenen. "Wijbegroeten het initiatief van do·F.A.O, als oon kenraerl.ond voor-
beeld van human i st.ioche activi toi tOl1!!,zo wordt in de r-o soLu t i c gezegd, "eu
wij hopen, dat de organisatioG on porsönen, die binnen ~et l=ade1'van deze
campagne werkzaam zijn, de nadr-uk zullen leggen op het noodzalco Lijk verband
tussen anti-hol1lgcrci.1mpagneen bevolkingsregolinglf•

In ~en tweedeiesolutic wordt de Raad van Bestuur verzocht ecn plan te
bestuderCi1, dat is opgesteld door de Hadici.11Humanist }.1oveoentvo,n India,
dat hulp wil brengen aan een bopaaLd gebied in Lndi a dat G2.000 inwoners
omvat. Nagegaan dient te worden of dit plan zich. leent voor do,i.1duerkclijke
hulp van de aanges loten or-gun i saties bij de IHEU.
Verldarinr.:.

Tenslotte werd een vurklaring aangonomen, welke wij in vertaling hier-
onder afdrukke n :

ti De boschaving gaat hodcn ten dage meer in de richting van het
samengaan van nationale gemeenschappen dan in die·van toenencnde
afscheiding. De grote humanistische traditie van verdral1gzaamheid
is nooit alleen maar een middel tot het bereiken van een doel ge-
weest. Verdra11gzaamheid houdt cerbied in voor de rechten van ande-
ren en tevèns een opdracht, eon verplichting, om te ijveren voor
overeenstemming. Tot op ~rote hoogte zijn de problenen waarmede ie-
der volk te maken heeft, de problemen vnn de gehele menuheid en de

.hUidige behoefte aan wederzijdse verdraagzaamheid, ui tgedruJi:tin aan-
vaarding van beperkin~cn en in sacenwerking, wordt in brede kringen
onderschreven.

Geen. enkele economische of politieke f'o rmu Lc ring is of zal ooit
algemeen toepasselijk zijn.AnJril;:['.,ansedemocratie is niet hot.zolf de
als Engelse democr['.,tie.De behoefte aan ontwikteling van plannen
ligt voor India anders dan voor Fr~nkrijk. Maar, voor zover het ga11t
om waar 1ijledemo crat i ache po gi ng cn , is het doel overaL hetzelfde,
namelijk een streven naar hot, tot stand brengen v a.nrio cr rochtvaardig
en meer doeltreffend ingerichte gemeenschappen.

De methode van verovbring is verouderd en zelfs de grote wereld-
machten beginnen dit in te zien. Doch in hoeverre mon ook voorotn.n-
der mag zijnvan zo spocd.ig mo gcLijkc volledige orrtwapon.ing , het kan
niet worden ontkend, dat dit alleen een uiteindcl~[ te bereiken doel
k:1n zijndat nl1gestreefd moet worden door economische en politieke
drang tot verbetering.

Andere regeringen te slim af te zijn is altijd geacht CCD gerecht-
vaardigd streven te zijn.Dit streven voldoet aan mo nseLijkc behoeften
maar is tegelijkertijdeen bewijs van innerlijke onzekerheid. Ifutuit-
gangspunt dat voordelen a-l Loon bereikt kunrie n worden door nadelen
voor anderen dient echter verV11ngen te worden; in feite is dit reeds
ten dele het geval. E'l.ke me nsoLijlr e hand eLi ng , st.of f oLijk of zod.eLijlc ,
dient gericht te zijn op voordDel voor alle betrokkenen en er di~nt
naar gestreefd te worden dit nieuwe uitgangspunt tot eon a,lc;emeen
aanVl1arde toetssteen te maken ..
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In de komendo 10 ja.ar zullen waarschijnlijkde z-u inrt.eLijlr e t.ochn i eken
in internationale verhoudingen de overhand hebben. De dr~n~ 00 elka.a.r
te slim af te zijn zal niet.verdvijnon, maar zal mogelijk gematigd worden.
Er is tegenwoordig een kra.chticenei~ing om de mensheid te verheffen
boven enge politieke, econoJ1lis~heen religieuze do~ma's. Ook zal het
gn.an ri n de richting van bevordering van vertrouwen in de mo n s'o Lijkhc i d
die de mensheid eigen is. Deze nei~ing moet versterkt worden ten eind~
deze nieuwe benadering gelegenheid te bieden om hn,a.rei~en wa~rde te
bewijzen, omda.t kortzichtige methoden in discrediet zijn ~eraa.kt. .

De Humanistische bewe~ing doet een beroep op alle ma.nnen en vrouwen
die oog hebben voor de worlcc Lijkho i d en voor de behoeften van deze tijd,
om zich i~ te zetten voor de voorlichting en voor devrUnaking die.de
geestelijke voorwaa.rden zijnvoor e6n wereldorde zonder welke de mensheid
niet kan bloeien en wellicht zelfs niet zou blijven,bostaa.n."

StUdiegroepen.
Go lijktijdig met de zittingon iri secties, op de vrijdag en do ma.a.ndagdus,

ha.d do zitting plaats van v{or kleine studiegroepen die zich wijdden aan een
bep~a.ld onderwerp. De leden van die groepen waren spccia.listen op het ter-'
rein waa.rop de groep zich bewoog. Deze vier groepen hadden res~ectievelijk i

tot onderwerp:
Public rela.tions.
ZcdoLijk e vorming.
Geestelijke verzorging.
Gr-o c pswe r k •

De groepen heb~en ieder e~n rapport ingediend over hetgeen ze besproken
hadden. Deze rapporten zullen aan de ledcnorga.nisaties worden toeGestuurd.
Persen Televisie over he~ Congres.

In de Neder-Larid so pers is veel an.ndaclrt aan het Congros besteed. Wijver-
wijzen w hiervoor naa.r de rubriek V~n Alle Kant~n.

O~ zondag 12 augustus werd voor de Nederlandse Ra.dio in,de rub~iek Gees-
telijke Leven vu.n de V.A.R.A. verslag gcda.an va.n het Con~res.

De Humanistische r'ubri ck van do l1ereldomroep van zonda.g 29 juli was even- f""j

een~ aan het Cöngres gewijd.
"De Noorse radio beste edde eveneens au.ndachf aan het Congres.
De Noorse, Nederlandse en Belgisrihe televisie brachten reporiages.

Bij de IIffiUaangesloten orgarii~u.ties.
Bij de Internationale en Ethische Unie (IlffiU)zijn de vol~cndcor~anisaties

en groepen aangesloten:.
In de Verenigde staten:The Amo ri can Ethicn,lUnion en The Ame ri can

Humanist Associu.tion.
In Europa: Hei Humanistisch Vo rbond , Nederland; het iiumuni.rrti sch Verbond,

België; Humani tas, Nederland; T~1eBri 't i sh Humanist Assocation en de national-
ist Press Association in Groot-BrittaniH; de Bund FreiieligiBser Gemeinden
Deutschlands.en de Freigeisti~e Aktion i~ Wesi-Duitsland; de Ligue Française
de 1 "Ens oi gneraent en de Fódbru.tion ilumani st.oEran ç ai.so in Ero.nkrijkr:het Hu-
manistisk Forbund in Denemarken; het Humu.n-Etisk Forbund i Horge in Noorwegen;
en de GeseLl sè haf t, für Ethische Ku Lt.ur in Oostenrijk.

. In ,Azië: de Lnd i an Rad i caI Humanist Moveme nt en de Ilumari i st Un i ö n , bei-
den in India; de Ko rean Humani st As soci ct i on in Korea; de Jr..:)anescIfumc.n i st
Society in Ju.pu.nen het Spinozeum in Israël.
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In jfrika: de Nigerian ifuDanist Association in Niaoria.
In Austr<1lië: ne Now South \1c.losHuman i st Socioty en do Huw1nist Socie-

ty of Victoria.
Er bestaan verder contacton mot oen groot aantal individuele ltden in

a Ll o delen van de woreLd , 0.:1. in La ti~ns Amerika.

-0-

VJUJ 1.\ LLE .IG1NTEN

Het lHEU-congr6s in de Pers.
Ovorzicht van.bladon die vcrBla~on hebbon Bepubliceord.

De NederlunJso Pers hoeft veol aundacht besteed uun hot ConGres vun do
lHEU.te Oslo.

Verschillcmdo grot.o dn.gbl:1denhadden zich voorzien vc n con speciale
corrospondent. Deze bln.dcn waren:

(gepubliceord in do edities v~n 28 juli en 4,6
en 9 n.uljustus).

(Gepubliceord
(i:;e:lubliceorcl
(ge;.-mblicoerd

Het Vr;~e Volk

Do N .R. ct.
Het ALgcme en Hande lsblc.d
Het Vaderland
Het Parool

Do NiCuwe Pers

.(go~)ublicoord
.au!!,ustus).

in 1e editie v 2., 11 14 c..ugustus).
in de oditie vun 11 c.uGustuo).
in do ed i ti o vn.n ~ en 9 aUGustus).
in do editios vn.n 26 juli en 8

(gepublicoerd in do edi t i.eVC,!l 2G ju~i).
Hot Jdgemcon Nederlands Ro rsbu roau ho of t een .inLe i dp nd bericht v6ór

het ConGres op de telex gezot en na hot Congres oen. verslag •.
Verschillende k~einorebln.don hebbon deze borichtenovörgcnomen.
Ook do Katholieke .Pens heeft voel aandacht .aan het Couc;rösbesteed.

De dagbladcombinatie De Geldorlunderpors hud eon speci~~l corrosportdont
op het Congres, evenals De Linie.

Citaten uit De Linie en DeGélde~lander. (DeL{nie)

De Linie publiceerde twee l:1nge nrtit~len dp 4 en 18 augustus van de
hand van Pater W. Engelen, die het·Concresbezoclit'had. 1Jjj neme n het laat-
ste stuk van het artikel van 18 ~uGustus uit Do Linie hier voor u ~ver:

" Zeer sterk is op dit congr cs een a.ppè I goda.an op het persoon-
"Lijke zendingsbewustzijn v a.n iedere individuele humanist in zijn ei-
"gen omgeving. Bijzondere nadruk werd ook ge Le gdjop rwe rki ng in 10-_'
"kL',lokring. De internationn.lo unie zelf heeft zich zelf noc; te
"weinig geconsolideerd on vboschi k't over te wo ini g ma tori ê Le: midde-
"len om zelf projecten 1,0r hand te nellicn.Henmoet dit congres dan
"0 ok ni et zien 11Is oen werkv crtsuucring wa ar een concre ot ~)rogrammr,
"werd ontwikl:eld, mau r in do eerste pLa at s als een aobeurtcinisWl1ur
"human i et.en van allerlei ri cht ing zich door eLka.a r hobb cn .La t.cn in-
"spireren en waar overigens con crote sta.p is gezet naur oon hechtere
11 samenwerking tU::;OOl1do v orsch i Ll endo na.'t i ona Lo human i st i sche orgc.ni-
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"s at i e s , Overziet men h:et geproduceerde materiaal, clan vcI t aan
"een indruk van vaaJheid in de formulerin~ van de doeistellin~en
"niet te ontkomen. Eni~e ontevredenheid over die va~~heid onder
"vers.cheidene c ong r eagan gc r s was dan ook wc I te constateren. Niet-
"temin zou rae n zich .e.an een ~rove onderschatting van de wo r kc Lijko
"be telce ni s van deze b ewoging s chu Ld i g maken, indien men uitslui-
"tend op de formele resultaten vr..n deze conferentie zou afgaan.
"De vertegenwoordigers van het n i ot-cch r i s toLijke human i smo , die
"hier in Os10 bijeen zijn geweest, vormen een werkelijke geestelijl~e
"macht. Zij zijn zich van die ~acht terdege bewust. Zij schuilt niet
"in de eerste plaats in de politieke of mau.t s chapp eLijlce invloed
"van de lHEU, ofschoon deze in verscheidene organen vr..n de Verenig-
"de Na t i cs een niet onbo La.ng r ijko invloed heeft; zij schuift Ln de
"eerste pLa at s in de gedachten die zij vertegenwoordigt. Wel1ich.t.
"mag de Nederlandse si tuatie hier als voorbeeld dienen: ni emand
"kan immers nog serieus volhouden, dat het Humanistisch Verbond met
"zijn twaalfdui zend leden alleen maar zich ze lf vo r t.ogonwoor di gt-,
"Het zwaartepunt vaD de lHEU li~t thu.ns nog in de verschillende
"nationale organisatios, met onderling zeer verschillend karakter;
"er is echter een onmiskenbare ontwikkeling naar wedorzijdse inte-
"gratie, en een congres als dit is uitermate geschikt ~eblelwn
"om die integratie in versneld tempo te doen voortgaan.
11. Wij menen, dat er voor ons ka.bho Ld eke n alle reden is om ons ter-
"dege op dit b e t.r-e kk e Lijlc nieuwe verschijnsel te bezinnen. Da t wil

:"i~ de ~drste pi~~ts zeggen, dat wij een open ~og moeten hebben
"voor het feit van de zich: o r gn.ni-s er end e bui ten-christelijke wereld
"als zodan i g , De stem v an dit human i sme wordt gehoord, of wij het
"wi Ll en of niet, in Nederln.nd; in Europa, maar ook in Afrikr.en
"Azië. In de tweede pln.ats betekent dn.t, dat vroe~ of ln.at het
"christendom dit humanisme zn.lontmoeten en dat het slagen Vfi.n die
"o n tmoet i ng 001'.: voor het christendom vc n ve r-st.r eklco nd e bc tolre n i s
"zal zijn. Hier en dc a r is die confrontatie al in volle gang, maa r
"zij zal, wellicht binne.n .ko r t.or o tijd d ari wij nu durven do nlco n , van
"mondiale botekenis zijn. En tenslotte de vra~g: zijn er geen alefilen-
"ten in di t humani sme , die o olc voor de ch r i s.t.en inspirerend kunnen
"we r ke n? Wie geeft ons de gn.rantie, dat al het goed o in de mensheid
"alleen in het christendom volledig tot ontplooiin~ gekomen is?
"Na dit congres, waar men ernstig getrn.cht heeft inhoud te geven
"ac.n de idee v an de broederschap vn..n a l l e mensen, zijn wij er eens
"tc meer van overtuigd, dat ·bij· n.lle verschil van inzicht, hoe fun-
"d.ame nt.e e I ook, de wereld behoefte heeft aa.n w or ko Lijko s oLidar i tei t
,"van o.lle constructieve ~rn.chten, die zij op dit moment in zich

, "bergt."

-0-

De Gelderlander Pers.

De Gelrlorln.nderPers is verschenen met drie artikelen over het Congres,
eveneens vaD de hand van Pn.ter.V. Engelen.

Aangezien wij van dezelfde schrijver reeds uitvoerig geciteerd hebben
~it De Linie, zullen wijwo Ls taan met cnh:elekorte grepen uit de artikelen
uit de Gelderlander Purs. De artikelen verschenen o.m. in het Dagbln.d De
Gelderlander van 14, 20 ,en 22. au~ustus.
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Uit de Gelderlan~er van 14 au~ustus:

" Om zi ch dat go cd te r ea Li s c r cn , moot men, menen wij, ervan ui t-
"gaan, dat oen groot deol Yi1l1de wereld, en dat niet alleen in
"Azië en Afrika, bui ten hot Chri stendom staat. Het .i o d o.o.r-b ij bij-
"zonder Icor-t z t cht i g alleen maa r te willen denk on (zoals s ornni gc
"christenen doen) aan de anti these tussen comnun i smo en Clll:ist.endom.
"In de wereld van vandaag on:tniI;:l;:ol t zich fei t.o Lijk en dc.adwc rlco Lijk
"oen "derde macht", dio van God- en godsdienstlozo mcnsolijkhoid(of
"h oo men da t verder no cmcn wil). Eigenlijk is zij, met name in Europa,
"altijd aanwezig geweest maar met de enorme toename van do on t.Ir or s t.o >

"ning in het westen en met het ineenstorten vun vole religieuze
"truditie's bij de jongere genoratie in de lJfrilu1anse en ilziutische
"landen, is c r voor miljoenen men.scn als het war o oon lovonsboschou-
"we Lijk v a cuiim, dat alleen al ma.at s oha.ppo Lijk gezien grote k an sc n
"biedt a an iodore geost.e s s t.r oming , die dit telwn des tijds v or s t.a a t
"en a2,n weet te knopen ,::,o,nde alom levC:llc1e behoefte aan eon nieuwe,
"voordozo tijd aunvau rdbn.r o "religie".
11 Hier liggen de mogo Lijlchod on voor het communisme en voor het
"Chr i s t.e ndom , maar ook en .voor oI voor hot human i omo, Do mon s en , die
"zich t.ha.ns verenigen in de I.H.E.U. hebben da't tGnvollo b ogr epc n
"en zij grijpen die kans a an , Bowu.st en doelgericht Lat.c n zij de stom
"van het humanisme k l Lnlcen , en offeren zij tijd, [;old on dos lcund i g-
"heid aan de doorwerkin[; v~m do humanistische gedi1chto juist da.ar
"wo,ar dozo haar groto kn.noen heoft.
" Uitdrukkelijk wordt gesteld, cln.t iedere human i s t persoonlijk een
"zending heeft, niet om golovige ch r i s t.ono n tot het human i smo te
"bekoren", man.r om <10I];e110ndie da.e.r-a an behoefte hebben, I:J.Ot do hu-
"man i s ti s che .i de a Len beleend t.o rrake n v "

Uit do Gelderl:1nder van 20 augustus:

" Zoals wij r eeds eerder hobbon modo gc d oe Ld , is hot vrG.ac;stuk van
"de ond or on twi kko Ldo Land on op het I. H.E. U. =c ongr c s zoor ui tvoori I];
"aan do orde geweest. Men W[1S er diep van ovurtuil];cl, d.::.t het huma-
"n i smo hier oen bo ods chap te bro·ngen had, en ook, da t di e bood-
"schap da a r raé é r k an s en heeft dan het christelijk ovc.ngo Li o , Het Wo,S
"een tegenslag voor het congres, da.t de verwa.cllte Koroac..nsodele-
"gD.tie op het Laat s t.c unomo n t. had moeten Lat en n.fwot.cn , omdut er
"p a sp oor tmo ei Lijkhe don gewe est waren.
" Afrika, Indic.., Ji1pan on enige lQ,nclen vn.nZuid-AmerikQ, WD.ren
"wö I aunwo z i g, zij hot s oms riot niet meer dan ó é n ve r t.c gonwoor d.i gc r .
" Inza.ke de onderontwikkelde gebieden heeft het con:ros twee ro-
"soluties aun genomen . In de coyote wordt vo Ll.cd i go steun beloofd
"aan de woreldvoedselorganisatie in ho,ar campo,gnc toGon LlC honger,
"en wordt tevens het vorle:,ngen uitgesproken, d~t degenen dio aan
''''dit du i do l.ijke voorbeeld VD,n human i oti s chc a ct i.o rio ewer lrc n , het
""onvc;rbreke lijk" verband zullen bc nad.r ukk en t.us s en vrij-zijn van
"honger en geboorteregeling. In Gen c..ndere resolutie wordt cen spc-
"c i aa l project van de iiumani sb i.o chc ·bew8ginl]; van Tndi a a an de d<i<.),d-
"werk e Lijko o.and o.ch't va n -do I .H.E. U. aanbevolen.
11 ;Op hot congres b Look c;rote t.c Lour s t.c Ll i ng OVGr het fei t, da t.
«in diverse organisatios van de Verenigde N.::.tics, die zich mot de
"onderontwikkelde l:1nèl.on bezig houden, telkens voorstellen die de
"bevolkingsgroei beogen af to rODT.J.en, onder de tiaf o I r-ak cn , Naar
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"hier en da ar gezegd word, door toedoen van ka th oLt ckc zijdo,
" De I .H.E-U. wil t.hans , in hc.a.r positie van erkende internatio-
"n aLe or gnni sa tie met raadgevende bevoegdheid bij de V.N., opnieuw
"druk gaan uitoefenen om de honGor in de wereld 66k (en vODral)
"door geb oor t.e cont r ö Le te bo s t.r ijdon ;" ..

Uit de Gelderla.nder va.n 22 augustus:

n Deze Duitsers, om taa.l-teclmische redenen in één va.n UO vier
"discussiegroepen geconcentreerd, bezorgden het con3r06 eon s16chte
"start. Het moet uw verslaggever vun het hart, dat hij het werkelijk
"niet voor; mogelijk had gehouden, dat er in di t Lnt.c r ne.td ona Lo mo-
"d or n=huracrri s t i sche gezoLs che.p mog zulke nc gcn t.i ende ocuws o anti-
"roomse vechtjassen zouden zitten. Het leek wel, ofcleze betreldce-
"lijk grote Duitse or gan i sa td o (op cen na grootste lid. van de I.II.E.U.)
"geon andere bcst.::;.n.nsreden kende dGn de antithese-op-loven-on-dood
"tegen de Kat.ho Li cke Kerk. Eén brol, on-humanistische onvo rû r aug zo.am-
"heid! Voor ons een troost en voor het congres een geluk Dchter,
"dat deze Duitse fiolen van o en welhaast z i oke Lijk ne gati v i orac met
"nèt iets te weinig intelligentie worden ui te;estrooid om werkelijk
"effect op het eindresultaat van het congres te krijgen ."

-0-

Het Nieuwsblad van het Noorden over IC:~tholielc en Humn.nist.

Het Nieuwsblad va.n het Noorden vc.n 25 n.ugustus citeert onder deze I~op
eon stukje ui t De Bczu i n . Wij laten het stukje hieronder geheel volgen. Het
Nieuwsblc.d vc.n het Noorden levert verder geen commentan.r op het stukje:

" De humanist eist voor zich' on voor ieder deruiote op om vol-
"op zijn gaven te ontplooien, om onverkort en onve r-vaLst zi.c hz oLf te
"zijn. Het Ilumani s t i s oh Verbond i s niet voor niets vlak na. de ter-
"reur van de bezettingstijd opgericht. ~utonomie, vrijheid, vrije zelf-
"bopa l i ng zijn woorden, die men in do human i s ti uc he lectuur ho r hua I>-
"de Lijk 't egenlcorat , Het humc.ni sme wil leven en wereld v or s Larvn mot
"een beroep op louter menselijke v orraogens , Zijn regel tot hc.ndo Len
"wordt bepua Ld door datgene, W2..techt-menselijk is. De huiaan i st be-
"roept zich gruu g op een e euwen-corrva t t.cnd e t r ad i tic, d i o het war e ,
"edele en schone hoog in c r e houdt en die kunst en weten scha.p
"steeds met Icruc ht he eft bevo rderd. De ge Lovi go kan do hunun i s t dan
"o ok niet mcer grieven clan door hem toe te voegen, de.t zijn zuiver-
"raens e Lijk Ldooa.I een onvo Lkoraen soort wezens moet opleveren. In
"pla.ats da.ar van zou men eerder kunrio n vo or s po Ll en , tla.t dit bcgin-
"selvaste streven nn.o.r ruicte en ontplooiing wel eens tot in lengte
"van dagen een noodzakelijk cor-r oct.i.c f kan blijleen op do c;ecstelijh:e
"onvolgroeidheid van heel wat. geLovi gon . Wat menig gelovigeont-
"breekt is, dat hij in bovc noms chr evon zin niet genoeg humc.ni st is,
"om christen te kunnen zijn.
" Wij kunnen ons met -d e huma.n.ist i s ch e beginselen a I s vo r-t.r ckpun t
"en 0.1 s vo orwauz-de voor het ch r i s t.ondora accoord ve rk Laro n (wan.roee
"tevens gezegd is, da t wij ze ontoereikend. achten als ln.:1tste zin-
"geving o.o.n ons bestl1o.n). De oens is nn.l1r katholieke opvatting in-
"derdaad de koning binnen de kosoos en al ontleent hij zUn bestaan



129

"en zijn vrije wilsbeschikking aan het besta~n van de Absolute,
"daardoor is hij niet m ind or de La at st aanspralce Lijkc voor de op-
"bouw van zijnpersoonl:ijl:een voor zijn definitieve ja of neen. 11

-0-

Humanistische rubriek (De Go Ldc rLande r Pers) .
De Geluerlander Pers verscheen op 30 juli weer eet de bekende rubriek

over het bui t~nkerke lijk huriani sme .
De rubriek wijdt veel n.andacht aan de radiolezinG, die onlangs is ~e-

houden door de voorcali~e predikant Dr. A.P. van Roijen, waarin deze zijn
overgang van het P'rot.est.arrti smc naar het Humanisme vo rantwo or-dt .

Verder wordt cedeeedeeld., da,t het nieuwe jonGercnblatl va,n het Huma-
nistisch Thuisfront "Ego" ook in <le gelederen vn.n de humanisten kritisch
is on t.vn.ng on ; de rubriek wijdt Iuerc.an no gaI \Tat noorden.

Het geraoen scha.pshu'ls in Brunssun wordt v orracLc' on het tweede kinder-
tehuis va,n Hunanitas in Ellekon.

Tens lotte wordt de instc lling van con synpa thi sant.enor-gu.ni sa-t ie van
het Humanistisch Verbond verneld.

Ook deelt de rubriok nec, dat de Loopold Schnarz stichting in hot
leven is geroepen.

===========================
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