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illJMi'.lNISTISCiIVERBOND

Lanudag Driebern:en!Doorn.

Do door het gewest Utrecht/Het Gooi georgt::niiseerde Landdag op 31 Dei
in "Het Grote Bos" te Drieberr,;en/Doorn werd, ond anlcs het vrij slechte weer,
door ruim 350 Densen bijgewoond. Er werd Don aantal interessnnte excursies
gehoué1on, terwijl het ru.dda gpr ogr amnc bestond uit zang van "Vox Huraana " uit
Amsterdam, voordrû.cht vÛ.n mevrouw H. de Goede-Baljet uit Utrecht en een toe-
spraak door prof. dr. B.-IJ. Schaper, lid van het hoofdbestuur.

Sympathi san. ten.'

De a.a.nrael.di n g hi er vo or verloopt r e ge bwtic; cn is niet oribe vr-e d i.ge nd ,
Eirid Dei waren reeds ruiD 1100 personen ingeschreven. Door het Centraa.l
Bureau werd hen in mei een geschrift toegezonden, da.t o.a. een verkort over-
zicht gnf van de werkzaaoheden va.n het Verbond in 1961.

Nieuwe raadslieden.

Het hoofdbestuur benoemde in zijn vergadering van 26 mei mej. M.E. ter
Heege te Amst.er-dum tot raadsvrouw voor de emi gr an t.en en de heren A. Burger-
jon te Lei dc r do r-p , J. Drijver te Hoorn, N. de neer te Den Haag, F. Smidt te
Dalfsen en J.D. Wiersma te Den Ha~g tot raadslieden bij de Inrichtingen van
Justitie.

Raad van Advies.

De Raad van Advies, wel lce enkele malen per jaar door het dagelijlts bestuur
van het Verbond voor raad~leging wordt bijeengeroepen, vef~aderde op 25 mei in
Den Haa.g , te zamen met de leden van het D.n. Gesproken werd o , a. over de moge-
lijkheden om grotere groepen van de buitenkerkelijken voor het humanisme te inte-
resseren.

Eigen huis in Brunsswm.

De opening van dit huis, dat voor het werk van het Verbond in Limburg van
grote betekenis kan worden, werd op 23 juni j.l. verricht door de voorzitter
van het U.V., dr. J.P. van Praag.

Contact met Duitse geestverwanten.

Het bestuur van het gewest Limburg heeft net enkele bestuursleden v an de
FreireligiBGe Landesgemeinde Nordrhein-Westfalen een ontmoeting gehad, waarbij
o , a. de moc;elijkheid is bekeken, in de naaste t.oekcms t enke le gemeenschappe Lijlee
bijeenkomsten te beleggen. Een lid van het gewestbestuur zal een conferentie bij-
wonen, waar het vraagstuk van de stijl in bije enkoms t.en ter sprake zal Iconen.

Herdrukken.

Het geschrift "Begin se I en Doel van het Humanistisch Verbond", dat een
toelichting behelst op het b egi n s e Lp r og'r-anuna , is ui tverl~ocht en wordt herdrukt.

Ook h~t rapport over het Rassenprobleem wordt opnieuw aangemaakt, om~at
hiervoor nog steeds belangstelling bestaat en de voorraad uitgeput is.
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V~jf.iarig bestaan Erasmushuis.--

Op 27 april bestond het Erasmushuis 5 jaar. In'v~Eband, I!l~t het .:.ov er «

lijden van de secretaresse van het bestuur van de stichting Erasmushuis,
Mevrouw I. Houtga s t, .enk e I.e dagen voor het jubileum, werd dit feit pas op
27 ~ei gevierd door een hijeegkqIDst in intieme kring van bestuursleden en
oud-bestuursleden.

" ':,

HUM.ANISTISCHE STICll'I'ING SOCRATES
I

Zomerschool 1962.

Dit jaar zal de Zomer s cho oI VD,n de Ihinun i s td oehe stichting Socrates
·op ee~;andere plaats~worden gehouden dan vori~e ,jaren, n.l. in het conferen'
tiecent:rum "Woudscho·tèn" ~ Wou(ienbcrt~seweg 54, Austcr Li t.z (post Zeist).

om 11.00 uur en eindigt zon-Zij vangt aan op vrijdag 20 juli, 's morgens
dag 22 juli, 's middags om 17.00 uur.

Het onderwe r-p is: "Mensbeschouwing".
zullen ve:rBchillende aspecten betreffende
. ..': . De' sp r eke r s zijn ; ', .. ,', .

Onder leidi~g'.a~~d~~. J~~~~. Colpa
d~t onderwerp worden, behan(cld.

Drs. J •.H.P. Colpa

De mensbeschouwing in'de psychologie.

De'~ens in het Obstors denkên;

Humanistische mensbeschouwing.

Vrijd:ag

Zato:L'dag

Zondag

Prof •. Dr. T·.T'. ten. aave

'Dr. Kwee S1~ari Liat

-0-

NÊDÈRLANDSE-'vERENIGING VOORlIAATSCHAPPfJLIJK YJERK

"H U 11 A N I TAS" .",',

Nieuwe aanstelling.

Bij de afdeling Leeuwarden is aangesteld mevrouw B. Bearda-Lcyns als
mau.t.schappe Lijk'we r hs t.é r veor het a l gemoen maatschappelijk werk (uitbreiding) •

. .
Afdelingen.

De afdelingen Middelburg en Vl i s s Lngcnvhebben beslot.en tC.fuseren .Ui t
de samenvoeging van deze twee afdelingen is nu de nieuwe afè.clinr: Walcheren
gevormd , <, ,

.,1 '. -0-
;1.

HillIANISTI3CHE JONG3REN GEMEENSCHAP

Biizondere Algemene Ledenverga,dering ..
; .

Op 13 mei 1962 werd in het uE:ru.smufJhuis" te Utrecht een Bij~ond.ereAlge-
mene .Le<lenvergadering 'gehou~\en door de iI.J .G.,

Aanwozi g waren de heren Ma.x en Van dor Vliet, als afgevan.rdigden van het
en een groot aantal H.J.G.-ers uit alle afdelingen.H.V.
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Het doel van de vo rgud orLng was om te besluiten of de :iJ.,T .G. als
Land oLijke organisatie moest blijven bestaan. Dit besluit moest worden ge-
nomen omdat er sedert enige tijdmo oi Lijkhcde n wa ren gerezen omtrent het
continueren van het Hoofdbestuur van de =I.J.G., waardoor enige leden de
waarde van het bestaan van de H.J .G. als landelijke organisatie in twijfel
trokken.

De vergadering was georganiseerd door een voorbereidingscoTIillissie.
Rob de Grood werd vergaderingsleider.

Uit het vèrloop van de vergadering bleek al sriel dat eon overgrote
meerderheid v66r de voortzettincwas, te meer da~r er zich negen personen
bereid verklaard hadden een bostuursfunctie te vervullen. Vier van hen
stelden zich candidaat voor de functie van voorzitter, en 1\'81:

Shair Dam r i uit Utrecht.r: Peter K(111)S uit Hongelo.
René Muys uit Rotterdam.
'l'onv. Zijl uit Amsterdam.

Peter Kemps werd tenslotte als voorzitter getozen en hij steld6 het
volgende door ~e vergadering goedgekeurde bestuur samen:

Ton van Zijl
Hans de Jong

voorzitter.
Becretaris.
secretaresse, Heomske r-k st.raat 88-b,

RottQrdam.
Telefoon: 010-44349.

penningmeester.
propaganda.

Peter Kemps
Pedro van Meurs

l1ej.NelVroomman

Verder werd op de vergadering def Lni tief besloten om het zomc rkamp
niet meer door te laten gaan, maar dat 'er nog voor hetein<l van het jaar
twee weeken<ls georganiseerd zullen worden.

Tenslotte wenste <le hoer Max het ho~fdbestuut geluk en ~estigde in
een korte toespraak de au.nd acht op e n i ge tpurrt.en die voor de ïI.J .G. belang-r rijk zijn.

-0-

STUDENTEN VERENIGING OP IrJl\.fANISTISCHE GRONDSLAG

"S 0 eRA T E S"

Zeilkamp.

Op 5 en 6 mei hield de S.V,ILG. "Sccrabe s " een zeilkamp op de ICaar;.
Dank zijde goede organisatie door do o.fdeLin g Leiden werel het ecn Groot
succes. Sterke wind, grote hoeveelheden buiswater en doornatte kleren kon-
elen de stemming niet drukken, intcgencleel! Het.ekachels en dampende lwffie-
potten weTden dan ook slechts in noodgevallen opgezocht.

-0-
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Interna.tionu,l Humu,nist and Ethical Union.

ConGres te Oslo.

Voor het congres in Oslo zijn reeds meer dan 400 aanmeldincen binnen-
gekomen. Er komen veel Amerikanen, Nedorlu,ndcrs, Engelsen, mu,ardok Frnn-
Qen, Duitsers, Belgen; verde'r ~ensen uit India, Australiä, I~ra~l, Itali~,
de Phi lippijnen, Korea en wa.a.rschijnIijlr Polen.

Er zijn nu 21 o.rgan i sat i es aangesloten. Een tweede groep u.it Australië
heeft zich vobr het lidmaatschap aangemeld.

Congres van de Unesco.

De lHEU heeft deelgenomen .a.an oen c on gro s van de z ogeria amde Non
Govcrnmental Oz-gan i zabi ons v an d e Unesco. ilo t congres werd G;ohouc:.envan
14 tot 18 mei te Pariji.

De lEEU is bevorderd vu,n groep c nu,ar groep b bij de Unesco. In groep
c b~horen de organisaties,die op de hoogte gehouden worden van de activi-
t.c i ten v an de Unesco en aan wie, a Ls dat voor mocht lcomcn , om me dewe r'king
kan word.en gevraagd. In groep b b8horon i.lo orgu,nisaties, die zelf ook in-
lichtingen kunnen verstrekken en u,an wie om advies word.t gevraagd. Groap c
wordt u,angoduid u,ls: mutual informu,tion rclu,tionship en groep b wordt aan-
geduid als: information u,nd consultu,tive relu,tions.

België.

Jubileum-ui tgave "Het Vrj.ieWoord".

"Het Vrije noord", het tijdfJchrift vu.n het Be Lgisch Human-ist i sch Verbond,
heeft zi.jnjuni-nummer geheel gewijd aarr de v i eri.ng v an het iO-jarig bostaan
van dit Verbond op 12 en 13 mei j.l. Alle rede~oeringenJ van de voorzitter,
Prof. Dr. IC. Cuype.ra , v a.n.P'r oL, Dr.J. Br-oeckx , lid van de Ra ad van Beheer, "\
van Dr. J.P. v an Praag, a Ls voorzitter van de IHETJ en van Ur. L.- Craeybeckx,
burgemeester van Antwerpen, zijn in di t numrao r in extenso af gedruk't,

-0-

VAN A LLE KANTEN

VerslaGen, reportages enz. (VrijNederland).

Vrij N0derlv,nd hu,u,1t kiens en i;rereldaan in lmestie Couzy.

Vrij Nedcrlu,~1dv an 2 j urri ha.alt Mens en 'ilereldaan, waar het schrijft
over ~~_kwestic Couzy en or z~n u,fkeuring over uitspre~kt, du,t De Groene en
Vrij Nederland voor de militairen praktisch geweerd worden.

-0-
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De Volkskrant over de kwestie Sierksma.·

De Volkskrant van 25 mei schrijft:

"Niet-christenen in de theologie.

" De voorzitter van hetliunanist.isch Verbond, dr •. J.::::. van Praag,
"heeft in "Mens en Wereld" de vraaggest.eld of CT eve n'buooI ook voor
"niet-chri stenen .een plaats is aan de thco logi sc he facul tei ten. Hij
"doet dat ri~ar aanl~idinG van het feit dat dr. F. Sicrkèma,~en over-
"rtu i gd humanist, die voeI uanda.c ht heeft ge t ro klren door zijn boek
"over de ~Religieuze Projectieff, een paar jaar docent is ge~ce9t te
"Leiden in de godsdienstpsychologie en de geschiedenis van de gods-
"diensten, maar in het gevoel dat er teveel kritiek op zijn optreden

."bestond zijnleeropdra.cht weor heeft neergelegd •
." De vraag' is natuurlijk wellce taak men toedenkt aan do theologische
"faculteiten van de rijksuniversiteiten. Feitelijk dienen zij hoofdzake-
" 1ijl! -om toekomstige pr edi karrt.on op te .Te Lden ; dau.r om ook zijn er "ker-
"IceLijke hoogleraren" in 'deze facul tei ten· aanwezig. Officieel is. de
"toestand echter anders, en 'wel al sinda decennia. En nu kan men na-
"tuurlijk de vraag gaan s t.eLl en of deze theologische faculteiten, die
"toch eigenlijk facul tei ten v ari godsd.ienstwete.nsch,ap zijn en waaraan
"in, ieder geval zeer vrijzinnige opvattingen kunnen word cn vcrlwndigd,
"alleen moeten worden bemand door hoogleraren die zich in ieder ge-
"val uitdrukkelijk christénen noemen, welke betekenis zij dcaraan ver-
"der ook geven. Moeten do zo f a.cuLt.ei ten ook niet het bu i t onke t-ke Lijke
"deel van onze bevo Llsing dienen?' Het is ongetwijfeld een vraag waarover
"nagedacht moet worden, vooral omdat wij tegenwoordig toch ook bezig
"zijn met het problöem van eon eventuele oecumenische faculteit van
"theologie. "

-0-

Ds. Langman over humani sti sch vormingsonderwijs op cle openbare school. (De
Typhoon)

'Het Dagblad voor de Zaans t.r eek , De Typhoon, gceftcle iaen ing weer van
de Amsterdamse dominee dr. rI.J. Langman over de briof van de Hervormde.Sy-
node over deze kwestie. De Typhoon schrijft:

" De hoofdstede Lijlee hervormde predikant dr. H.J •. La.ngman i G het
"met deze beslissing van de Synode in het geheel niet eens. Toleran-
fftie, zegt hij, is met name voorde Kerk de r Her-vorming een [!;root goed,
"maar er zijn aan die to~erantie grenzen en deze zijn hier overschreden,
"meent hij. Wat toch 'is het geval?
" Het Humanistisch Verbond, stelt dr. Langman , ,vil (~at è.c'el van het
"Nederlandse volk, dat zijn godsdienst verloren heeft of nooi t heeft
"gehad, toch een Leve nsbes chouweLijke ondergrond geven. Het ,vi 1 het
"bewa r en voor het zede Lijk negativisme, voor nihilisme, voor morele
"anarchie. Het wil, en da;t is het eigenaardige van hot wéstcrs huma-
"nisme, de mens bewaren bij <le nabloei van de christelijke beschaving.
" De vraag is maar, of da t kan en hoe lang dat lcan ; of zedeLijkhei d
"en godsdienst niet zo nauw met elkaar zijn verbonden, dat do zedelijk-
~heid in moet storten als de godsdienstige b~dem eraan ontvalt.
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11 Naast deze positieve karrt .i s e r o o lt de negatieve. ~ij(:e en die is
"d a t het Humanistisch Verbond atheïstisch van aard -is; Dat,. in .he.f .'
lIuitgangspunt, dat beleefd kan worden op louter aanvaardcncle, maar
"o olc op wervende strijdbare wijze. Het laatste is het meest wc.a r s chijn-
"lijk, want evenals het geloof hoof' t o ol: het ongeloof een expansieve
IInatuur.
11 Het zal f un damen t ee I nio oton en willen zijn en dus uiteen moeten
"zetten waar om het niet. godsdi ens'tig k an zijn; d vw , z , het zal moeten
11geven b oat.rjd i.ng val). het ch r i st oLijk geloof, überhaupt v o.n. alle c;e-
1I100f in God.,
I' Kan, mng aan zulk onderwijs con ~ettelijkc sanctie worden gegeven,
"vraagt dz , Lc.ngmau dan , '.In.nt zie, zogt hij: hot gaat hier niotQill
IItoelating door de o~erheid. Dat is het goval als het betreft cursus-
"sen, die door het rtum1'.nistiseh Verbond geheel op eigen initiatief
"bui ten alle ovcl'heidsbemóéienis om worden ge geven , Het gaat hier om
Illessen waarvoor in de wet een plaats is ingeruimd en dio, dn.ar komt
"ho t op neer, doo:::,d~ ov sr h ai d zullen wor den gesubsidieerd. De over-
"ho i d speelt hierin dus een o.ct.i.e vc rol.
" Dit kan de Kerk niet gc edkou r cn , Ili cr auri kanen mag zij geen di-
IIrccte of indirecte - dit gebeurt in :le brief vn.n ,de Rn.ad. voorde
11zaken v an kerk en school! - modcwor-k i ng verlenen. Ln t.e gcndo e I ~ de
I1Kerk h6eft hioT wn.n.rschuwend de vingor op te heffen en de overheid
liaan haar roeping te herinneren. En clie 'roeping is •.. de kerk kan en
"miig het nooit anders zien - dat zij c;ehooTzaam za I zijn aari <le Iloor
"d~r he~en en de Koning der koningen. Do.t zij zoekt in Zijn weg te
"g aa.n en ~:Iemeer en hu I de bewijst. :0,1,1; zij na La.a t a Ll e s wat Zijn gezn.g
"ond e rmijnt en vwa.t.het geloof in llem' onclergran.ft.
" De Ker k ko.nün,n, ook .ncoi t Ln st ennnen met een volstrekte ncutro.li-
"teit vo.n :le overheid. De toler::1ntie kt::.n zo ver gao.n - dat moet ze
"ook - dat ze de vrijheid e rlcen t om niet te geloven.Zelfs .de vrijheid
"om dat ongeloof te verdedigen en dus tG propageren. Ma.ar t~at is dun
"oolc de uiterste grens. Die grens i s overschreden a.Ls de overheid in
"hau r ei gen organen wette Lijk e ruimte cchc pt voor deze vo rd od i ging en
"propago.nda vn,h het ongeloof. En niet o.lleen ruimte sçhept,.mo.ar deze
"ook op a ct i ev c wijze door f i no.nci é Le steun bevordert. Alshót toch
"geb cu r t , dan kan de Kerk zich due.r a Ll e on , onder e rn s t Lg protost bij
"de overheid, bij neerleggen."

Verslo. en over beho.ndelin wetsontwern Subsidie ICerkenboUlv - S::1Jncnvn.ttinr.:
in Trouw. De Nieuwe Drentschc Courn.nt)

Ilot inmiddels in de Tweede Kamer 2un.nc:enomenwet.s ont.wer p over .do sub-
sidie voor de korkenbouw is in de po.rlementn.irc verslagen druk bosproken.
Uit ~e koppen kan men de go.ng vn.n zo.ken al afleion:

'1.11'. Beor n i nk wil geen sub s i di a-mo goLijkhcc.en voor het Humn.ni s t i s ch
Vcrbond,schrijft De Nieuwe D'rerrt scho Cour un t vc.n 10 mei j.l.

Het Jllgemcen lhndelsblad.

Meningen in de Tweede Krime:::,over premieregeling kerkenbouwzijn ver-
deeld, schrijft )Jet l\lgemee'ri lhnclelsbl1'.d v an 23 mei.

Trouw.

Trouw van 23 mei deelt mee: Confessionele partijen willen: Kerken en
bezinningscentra niet in ~'n wet.
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Het Vrije VolIc.

Het Vrije VuIl>: vn,n,23 mei heeft als ko p i Schc:)s betoogt in de Tweede
Kamer: Ker ken en centra zonder onderscheid sub s id iê r-en,

SO:in€:nvattinr.; in Trouw.

De aflo~p is overzichtelijk vermeld in Trouw van 6 juni. Dit blad
schrijft:

HSubsidie kerkbouw.

11 Vn.nuit de lezerskring komt tot ons de vrn.ae; nog eens kort samen
IIte vatten hoe het wetsontwerp subsidie lu~rl(bouw er ui t is gaan zien
"n a de 'beliantleling in d e Tweede Kamer.
11 1,'T5.j voldoen gu.a.rn e aan di t verzoek, al zeg~cn we er" direct bij dat
"de opzet van het ontwerp weinig ve run de r ing heef-t':oadergaan.
11 Het eriige belangrijke amendement wn.s dat van de heer Lu6as,als
"gcvole; wr..arvan het subsidiebedrag is verhoogd van ,25 tot 30'procent
"d or b ouwkos ten.
11 De wet zal e;elden voor een periode van tien jaar. Zij draagt dus
"een tijdelijk ku.r ak t er , Er wordt van uitgegaan, d.2.t over tien jan.r de
I1huidige acute nood wel tot het verleden zal behoren.
11 Pastorieën vallen niet onder .de r cge Li ng en van terugwerkende
"k r ac ht zal - ondanks de aund r an g daartoe van de, kerken uit - a I even-
timinspin.ke zijn.
" Gemeenten en provincies lmnnen voor eenzelfde doel niet nog eens
I1subsidiären. '

" De protestn.nts-christclijk8 Kume r f r a.ct.i.e s stonden c.unvanke l ijk niet
110nwclYliliend tegenover het ontwerp. Dut <le A.R.-fractie en eën groot
"doel van de CHU-fractie toch t ege r, het ontwerp hebben gestemd was een
"gevolg van een a.mendement-Scheps, inhou~ende dl1t humanis~i9che bezin-
"ningscentra voor dezelfc.'.e subsidie in aanme r-ki ng zouden komen.
" l~anvo.nkelijk was voorgesteld dat di t subsidie bij algemene ma.at.r ege I
"van bestuur ao.n die centra zou worden verleend.
" Ho t amendement heeft tot Gevolg go had dat het Nederlands :Iumo.nis-
"tisch Verbond nu in de wet f ormoaI op één Lijn met de kerken is ge-
"steld. Dl1t is principieel onjuist.
" Het go.at hier er niet om te discriminç,ren.
" Vo.nuit de prot.-chr. f:.co.cties is betoogd, dat do kerk niet een der
"velen is uit de rij van culturele .in s t eLl ingen , Zij is stem del;' Open-
"baring en middelpunt V2.n de eredienst. Zij st.r o.al t het Licht der Werel<l
"ui t wau r ando r cn nau.r dat L'ic ht nog 0i1 zoek zijn.
" Het i s te betreuren dat hc t bij de b eho.nc.o ling in de 'I'we ede Kamer
"zo gelopen is en dn.t ook een poging vo.n het Ké1morlid Diepenhorst (CH)
"misliep on het essentieel verschil tussen kerken en be zinn i ngs ccn t-r c
"in do wot te v er-du id olijken.
" Onder do gegeven omstandigheden kon het niet anders of de prot.-
"chr. Earaor f r-act i e s moesten hun stem au.n het ontwerp onthouden."

-0-

Bevrijdend Denken over lIumani sti s eh Verbond, rl1tiolll'11i sme en irra tionr..lisme •

Bevrijdend Denken Vl1n 2 juni is een serie ~rtikelen be~onnen van C. vn.n
Tricht, onder de Icop : Humani s t i sc h Verbond wo.c.rhe en?

Het eerste n.rtikel opent als volgt:
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" In het artikel "Wil men ons doodzwijgenî " van Raus ch in Bevrijdend
"Denken van 2'4'maart 1962: worden enkele uitlatingen geciteerd die ms I ,
"om een antwooid vre~en, In de eerste plaats pater Van Engelen, die
""De Vrije Gedachte" "een ietwat veroud.erde rationalistische denkappa-
"ratuur" aanwrijft. Prof, Bann Lng gebruikt de dis cr i.mdner-end bedoelde
"benaming "Du.geru.ad a-ea the î st.e n!", terwijl VQ,l1 rationalisme wordt gespro-
"ken a Ls "s oms geborneerd'" en "d ogmatd s ch" (sinds wanneer s taan theo-
"loGon boven dogmatisme?), en in het gunstigste geval als "schraal",
En tenslotte Dr. H. Bonger, lid van het hoofclbestuur ven het Hunanis-
"tisch Verbond, die in het door Rausch genoemde boekje IIModeTll,niet
"godsdienstig humarri sme" zegt: "De vrijdcnkeTsbcwee;ing",;;:ltijc1 een be-
"trekkelijl~ kleine groep, ve r Leor :nog van .-ha a.r' spankracht omdat zij de
"rationnliÏ.stischc bestrijding van kó rk en' 'geloof volhield'; onvoldoende
"op <lehoogte met de existentialistische orrtwi kke Lt ng in wijsbegeerte
"en theologie. !belichaamd in "De Dageraad", .
" Dat i de theologie Le-t t.e r Lijk v.o.Ll.c s weet in te' lijven, wisten we a I
"oen poosje. De inlijving van het cxistentin.lisme ,zullen we dan.rom bij
"deze gelcg~nheid laten voor wat zij is. "
" Het was bekend da t het Humarii stds ch Verbond minder lui tisch ten
"opzichte vun het irrationalisme str..at dan "Do Vrije Gedachte". :'iaarOl)
"ui t kan u.i tI open blijkt wel ui t hei. o.anvan.rû en van het axi a ton td a l.Lsme ,
"We,nt van de uitlating van Dr. Bonger :'~oct wol, wor-den te.f geLei d dat aan
"de irrn.tionn.listische filosofie, die existentialisme wordt genoemd,
"veel wan.rdo wordt ~ehecht, ja in dit v~rband gebruikt; moet he~ wel
"wor d.en begrepen aLs een r e comraandut i,e v an de 'n.n.ngev/czerï ·thcrn.:;'1ï'e te-
"gen "de ru t.i.ona l i.s td sche bestrijding van kerk en geloof" I.
" Dn.t is dn.n een b~treure~~w~n.rdige ontwikk~ling inhei'mo~crne
"humanistische denken. Maar cl:p.r..~ovorstreks." ', '

Dti schrijv6r zet dan vcrder'u{l~cn dn.t hij in de st~ijd ~n.nxatiQtialisme
cont.r a ,irrationulisme aun de: lr,uht van het rn.td ona Hsme . stn.á't~

~o-
"

Nn.gekomen mededeling.

L~opold Schwarz Stichting.

Op 23 mei j.l. werd opgericht de Leopold:Sch~n.rz Stichti~g.'
Doel der Stichting is: de Humani s t i sc he gedachtenwerclu .en lev~,ns-

praktijk te bevorderen. " . . , .
De Stichting trn.cht haa r doel te ber é i.keri onder neer door het verstrek-

ken van geldelijke bijdragen en/of r errt.e dz-a.gende Le'ning en 'an.ngcéÏsteliJ1{e, cul-
turele en sociale instellingen.

Voorzitster

Tweede Voorzitter

Secretn.ris

Penningmeester

, Mevrouw H. Po Lak-Bc hwaa-z,

Dr. J.P. vn.n Pran.g.

J. Bijl cve Ld ,

Notaris E.Bcnnink Bolt. ~;
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