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HUMANISTISCHVERBOND

i5-jarig bestaan;

De! viering van het 15-jarig bestaan van het Humanistisch Verbond
vindt resp. plaats op 17 februari in Amsterdam, Arnhem, Heerlen, ITenge-
10, Rotterdam en Utrecht, op 18 februari in Den Haag en op 19 februari
in Groningen.

Alle bijeenkomsten hebben een zeer o.ant.r ekke Lijk programma, terwijl
ddor ·ledenvan het hoofdbestuur het woerd gevoerd zal worden.

VeLe vgenïeenac happ en in de ,omgevülg van bovengenoemde plaatsen heb-
ben er v'o or gezorgd , dat hun leden en belangste Llenden ook :aanwezig Irun -
nen zijn.

Persconfere~tie.

De jaarlijkse persconferentie wo~dt in verband met het 15-jarig be-
staan van het Humanistisch Verbond vroeger gehouden dan gebruikeltk is.
De bijeenkomst zal weer in Den Haag plaats vinden, in één der zalen v~n
Hotel Central , Lange Poten 6', en weI op 10 februari a. s .de~ ..naLlü~dags
.om 15.•15 uur.

Raadsliedencursus.

Onder de ti tel: "á sp ec ten der Geos teLijlcc Ver zor-g i ng " wordt in
januari, februari en maart op een viertal zatenlagen een cursus voor
raadslieden en andere medewerkers op het gebied der geestelijke verzor-

. ging gehoude~. .
Door de topraadslieden Pols, Schonk en d'Angremond worden de pro-

b lemen en de methodi ek be sproken van de gee s te lijke ve rzo rgi ng onder
resp. gedeti neerden , in de arbeiderskampen en in en vanuit de plaatse-
1ijke gemeenschappen. De cursus word t besloten op 11 maart, met een forum
onder voorzitterschap van Dr. J.P. van Pr aag , Alle bijeenkomsten vinden
in Utrecht plaats.

Nieuwe raadslieden.

Door het hoofdbestuur werd de benoeming goedgekeu:t<f van: Uevrouw
U.D. Postma-Sinzheimer te Haarlem, de hereh D. Dijkstra te Arnhem en D.
van Hemer t te Maastricht tot plaatselijk geestelijk raadsman(vrouw) in
deze gemeenschappen. Tot gee ste lijk r·aadsman voor de Inrichtingen van
Justitie werden benoemd : de heren D'rs , W.·'van Dooren te Bi 1thoven en
Dr. F.N. Sickenga te Den H~ag.

Topkaderconferentie.

De voorjaarsconferentie van gewestbestuurders met leden van het
hoofd- en dagelijks bestuur, welke op 4 en 5 februari in "De Ark" te
Nuns pe e t plaats vond, was gewijd aan de besproicing van de posi tie van
het Verbond na 15 jaar en de functie van de gewesten. Ook het jaarver-
slag, dat op het congres wordt uitgebracht, kwam in de discussie.
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Raad van Advies.

Op 20 januari kwam in Den Haag de Raad van Advies bijeen ter bespre-
king van het jaarverslag van het Humanistisch Verbond over 1960. Aandacht
werd gewijd aan het vraagstuk van de herintegratie, in het bijzonder in de
nieuwe woongebieden.

Kader.

De redacteur van het orgaan v60~ bestuurders en functionarissen, de
heer W. Coenders, heeft zijn functie om gczondheidsredenen moeten neerleg-
gen. Ond e r zijn Lo id i nrr is di t blad in de afgelopen jaren van een ecnvou-
dit gestencild blaadje uitgegroeid tot zijn tegenwoordige omvang.

-0-

nill,wN1STISCHE STICITTING SOCTIATES

Confeï'cntie over "Overheid en l3ur,'Xcr".

Op zaterdag 11 februari 1961 organiseert de Humanistische Stichting
Socrates een conferentie over het ond.erwerp: "Overheid en Burger".
lnle ide l'S zi~n: Mr. H.B.J. Waslander over "Meerderheid en oinder-

heid in de volksgemeen-
schap".

over "Waarborgen voor de burger
jegens de overheid".

Prof. Dr. I. Samkalden

Vo orzi t:te~~s: Mr. A. Mout.
De conferentie is in de eerste plaats bedoeld voor juristen; hier

zullen de inleidingen dan ook op worden afgestemd. Anderen, die belangstel-
ling voor het onderwerp hebben, zijn echter ook welkom.

De conferentie wordt gehoud.en in bet Erasmushuis, Oudegracht 152 te
Utrecht en begint om 10.45 uur. Einde omstreeks 16.00 uur.

Een verslag over deze conferentie zal in het volgende numme r van do
Documentatiedienst worden opgenomen.

-0-

NEDERLAWDSE VERENIGING VOOR 11LîATSClIilPPELIJK WEnK

"H U NI A N I TAS"

Kaderblad lIumanitas.

Het tweemaandelijks orgaan Humanitas verscheen in december, net te laat
om nog in het vorige nummer van dit blad vermeld te worden.

In dit numme-r kome nto nd en meer voor: "Kl.o i ne dialoog over het case-work
vc.n Uej. E.M. Cox en een discussie tussen Prof. ïl.F. van Hattum, Dr. J. de
'I'cmpeen N .F.A. 'de Graan ove r :''·"Straf, vergelding en reclassering", naar
aanleiding van een reeds eerder door Prof. van liattum geschreven artikel
in llunanitas over dit onderwerp.
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All.nstclling nieuwe functionarissen bijHunani tas.

Voor de provincies Noord-Brabant en Zeeland is bij de vereniging
aangesteld als gewestelijk maatschappelijk werk-adviseur, met als stand-
plaats Breda: de heer W. Post.

Verbonden aan het Centraal Bureau van Hunani tas werd Mc j , Yvv s d ,
Hulst voor de tijd van één jaar, als maa t.achuppo Lijkwerkster voor voogdij-
zaleen•

Afdeling Rotterdam h0eft de dames Benist en Lammers aangesteld tot
maatschappelijk werksters voor algemeen en maatschappelijk werk.

In de afdeling Arnhem- is het bestuur doende, een tweede maatschappe-
Lijkwerkster .aan te stellen, en men 'trach t. oolc zo spoedig mo ge Lijk de be-
schikking te krijgen over een eigen afdelingsbureau. .

Afdelingen en gewesten.

Het nieuwe bu rcu.u van de afdeling Amsterdam aan de Den Texstraat 1
werd op zaterdag 21 januari door de wethouder van Sociale Zaken officieel
geopend,

In het gewest Gelderland werd kort geleden een volledig gewestelijk
bnstuur gevormd; dat als eerste opdracht heeft, ook in deze provinc~e
een gewestelijlccentrum voor maatschappelijk werk van Humani tas te vormen
met een eigen provinciale functionaris.

Conferenties.

De tweede conferentie voor gewo st.cLijke bc st.uursLeden van Humani tas
en hoofdbestuursleden zal .op 27 mei 19§..1, wed o r om in Utrecht, worden ge-
houden. De bespreking van 19 november/over samenwerkingsorganen zal met /1960
een verslagbespreking worden afgesloten, en als tweede onderwerp kont
ter sprak e : "De pLaut s en taak van gewe st cLijke besturen". , .,..

Op 6 D3i zal ee~ conferentie worden belegd voor hoofdbestuursleden,
voorzitters en secretarissen van landelijke secties en stafmedewerkers

rover: "TIet eigene "van Humani tas in het werk-ten-behoeve -van-hulpvragenclen,
met als praktische doelstelling het goven vnn de best mogelijke voorlich-
ting aan overheids-instanties, en met als nlgemeen doel bezinning op de
waarè.c van de bundeling van krachten in een vereniging als Humnnitan.

liet Zuiden en de subsidie.

Het hoofdbastuur van Humanitas heeft in een brief, gericht aan de
Geneenteraad van de gemeente Geleen, met klem'geprotesteerd tegen het in
de Geleenne Gemeenteraad heersende ondemocratische gebruik, om door mid-
del van stemreenmeerderheid aan Humanitas de gemeentesubsidie voor gezins-
verzorging te weigeren, terwijl aan andere gczinsverzorgings-instanties
wel subsidie wordt gegeven.

-0-

HU1IL~NISTISCHE JONGEREN GEt.lliENSCHAP

Werl~groopen .

In de H.J.G. zijn drie werkgroepen OPGericht, t.w.:



20

I . Een groep die de denkbeelden van Dr. Szczesny zal b edi.ecus'si ê ron ,
onder leiding van Ben Hartemink;
-Jongcren in contact met Huma.n i smc , ondcr leiding van 1'!ijnl1nclThoLloes;
gconomische aspecten VRn hongerproblemenen overbe~olking, onder
l~iding van H~nny Reijgers.

11.
lIl.

-0-

Hm.IANISTISCHE JEUGDBE\lEGING

.'Winterweekend •

De rr.J.n. heeft op 7 en 8 januari 1961 haar winterweekend gehouden
in Soest. En het is een stimulerend we okend g eweest..

. ..Ongeveer veertig menscn hebben ~ich intensief bezigg9hou~en met
'k1.eineen grotere organisatorische problemen, en..ook ::netproblemen ·van
mind or pr akt i scho aard. .. . ,

Hot weekend was opgezet als een soort kl1derweekend dat wel voor
alle Lo den "opengesteld" wa s ,en wa.ar alle deelnemers 1 w.o. dus ook toe-
komstige kaderleden, aan 'i discussi~rcn gezet werden. Deze opzet was er
op gericht, om het werk nict op een pan.r, vauk dezelfde ,mensen neer te
laten kOLlen maar ook de leden zelf enthousiast te maken voor het meer
praktische en ze hierin te betrekken.

00 de v erh i tte gemoederen, ontstaan bij de heftige e'fienthou si a.stc
discussies, wat te bedaren ~ijn er een paar enorme wandelingen geoaakt
en er is ,"om niet 'e euw.ig te discussiëren", gezongen tot de ruiten. rin-
kc Lde'n,

Al met al: een weekend, gekenmerkt door een sfeer van eensgezind-
heid, e en weeke~d dat bijzonder goed geslaagd is.

Kampen.

Er zuLl en waarschijnlijkeen Lande 1ijl, Pa.askamp en oen paar .i1egionale
P'ink st.or-lcamp en gehouden worden.

Voor de, zomerkampen worden ovc rwogcn een zei Lkamp en een kamp in de
buurt van Callandsoog.

-0-

STUDENTEN VERENIGING OP HUW\NISTI8CHE GRONDSLJ\G "S0CRATES"

Disputen.

In Ams terdam werd onLa ngs een di spuu t gehouden over het Zen -
Boeddhisme. Spreker was de heer H. van Praag, die in zijnspontane lezing
ook interessante jeugdherinneringen heeft opgehaald. Het w~s een alleszins
geslaagde discussie, waar toch nog vele vragen open bleven, TIat uiteinde-
lijkwijst op eon actieve belangstelling. Deze belangstelling bleek trouwens
ook al door de grote o~komst. DaaroLl is hei bestuur in Lei~en, door uiddel
van een circulaire aan zijn leden, bezig het interess~ voor.dit actuele on-
derwerp te peilen.
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Voorjaarsconferenties en Zoinerkampen.

Er wo r-de nia I weer voorbereidingen getroffen voor de landelijke con-
ferentie, evenals vOor de conferentie Lei~en - Delft, die eind februari
zal plaats vinden.

Ook de Zomerkampcommissie laat, ondanks de huidige kou, al een ac-
tief geluid horen.

-0-

Hml.ANISTI~CHE Vl.ERlWEMEENSClIAPIN DE PAnTIJ VAN DE ARBEID
,

Regionale. u.iscussiebijeenkomsten.
(

Het hoofdbestuur van de Humanistische Werkgemeen~chap heeft vijf regio-
nale bijeenkomsten georganiseerd en wel in Rotterdam (19 januari), Zwolle
(28 januari), Haarlem (28 januari), Amsterdam (11 februari) en Bussum
(20 f ebr-uar'i ) ~ Op deze bijeenkome t.en werden door hoofdbestuursleden inlei-
dingen gehouden, die betrekking hauden op een nota, samengesteld door de
heren J.J.A. Berger en Dr. J.P. van Praag over een nieuwe vormgeving van
de motieven van het socialisme.

Afdeli n[';8nieuws.

De afdcLing Badhoevedorp' kwam 3 januari bij~en om te luisteren naar
een Nieuwjaarstoe;praak van de heerJ. Oostcrhuis en te kijken naar kleu-
rendia's van ital{ä.'· ,

De afde Li ng Leiden voorzag 18 .janua.ri in enige bestuu rsva.c atua-os,
stelde een winterprogramma op en luisterde tenslotte naar een toespraak
van ~e heer Meyer de Vries over de taak vari de H.W.G.

Do afdeling Hilversul!J.luisterde, samen met P.C.W.G.-lcden naar toe-
spraken van Ds. J.J. Buskus en Prof. Dr. G. Stuiv'elïng over "Chri sbendom
en Humanisme".

r:
"Vernieuwing".

In het januari-nummer van "Vernieuwing" komt onder mear een bespre-
king van de hoofdred.acteur voor over de vergadermoeheid (op en ne orgarig
van het socialisme), waaruit blijkt dat de schrijver niet zulke pessimis-
tische conclusies trekt uit dit verschijnsel al~ vele anderen.

Henri Srrndberg schrijft over de problemen in Frankrijk.
De radiolezing van Drs. Anne Vermeer van 1 december jl. in het kwar-

tiertje vc.n <leWerkgemeenschappen is in dit nummo r opgenomen onder de
tiel: "De ~renzen van het confessioneelonderwijs".-

-0-

HUMANISTISCH THUISFRONT

Vormingscentrum.

TIet Humanistische Vormingscentrum voor ~c dienstplichtige militairen )
heeft in 1960 2200 bezoekers gehad. In 1959 waren het er ongeveer 1500.
Dit aantal overtreft de verwachtingen (door de minister werd een maximum
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gesteld van 3000, dat in de loop der jaren mag w~rden bereikt) i Z6als een
weet is het nieuwe gebouw vnn het Vormings6entruID_begin juni 1960 geopend.
Tot die tijdhad het Vormingscentrum gastvrijheid genoten in het conferentie-
oord van het Humuni s ti sch Verbond "De Ar-k" te Nun s pe o t , dat uiteraard nict
voor dit doei was ingericht.

Subsidies.

De Gemeenteraad van Heerlen heeft, na gedurende 5 jaar een soortgelijk
verzoek te hebben geweigerd, thans beslist dat h~t Humanistisch Thuisfront
een subsidie van f.25.-- zal ontvangen. De bedrugen voor de verschillende
thuisfronten heeft men willen vaststellen in overeenstemming met de percen-
tages van ~e verschillende levensbeschouwelijke groeperingen. Zo kreeg het
Katholiek Thuisfront f. 550.-- en de Pr~testant-Christelijken f. 125.--.

-0-

HUMANISTISCHE LITEllATUUR
Verschenen is het de ccmb er c nurame r van "Rekenschap " .

Inhoud:
Een verxlaring van
leGen Prof. Dr. G.
O. Noordenbos
Matthew les Spetter
A.B. Drooglev0r Fortuyn
Nguyen Da ng Thuc

de Redactie met bet rolcki ng tot het aftreden van haar
Stuiveling en Frot. Dr. T.T. ten Ha.e. -

.Johannes van Vloten.
Negers en blanken in Amerika.
De natuu rLijkc do od ;
Dc rol vun het Humanisme bij~e opbbuw
van een nieuw Aziä.

Uit de tijdschriften.
Intcrnutionale kroniek.
Een vreerid vernuul.

-0..,

RADIOLEZINGEN

Lezingen in de maanden februnri en maart voor de VARA

Dr. Ii, Bonger
Dr. G .~}.Huygens
Prof. Dr. Libbe van der Vul

"15 jaar georganiseerd
humanisme".

"Is er veel ver~nderd?".

12 febru2-ri

19 februari
26 febru<:.ri

5 man,rt

12 maart

Prof. Dr. G. Stuiveling

"In het teken vn,n het bock".
"En wat z8gt een humanist
daarvan?" .

" S. Bouma 11 Alledaags Humanisme".

~1ij herinneren onze lezers erau.n , du t Brussel Vlaams iedere woensdag
om 18.00 uur een Humanistische uitzen~ing verzorgt en Brussel Franc alle
zaterdagen om 19.00 uur. )

·-0- .
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INTERNATIONALE LITERATUURliJST

THE RADICAL HillIANIST (INDIA)

Humanism and Contemporary
Socia1 Philosophies
The facts ab out Cuba

Congo and U.N.
Humanism and Oontemporary
Socia1 Phi10sophies
The law1ess law of preventive
detention

The facts about Cuba
Roy on contomporary problems
Emphasize rndical approach to
poli tics
Ellen Ilny Mamo ri a.I Supplement
THE H1JMANIST (USA)

Neurotic ~efe~semechanisms in
eupar natuna I religion
Criminal responsibility and
mental illne8s
The ethics of birth control•In defense of separation

THE HUMANIGT(ENGLAND)

The age of ·~tiper~~itio~
The end rif the World
The problem of mixed marriagos
Buddhismand religious belief
Science and western culture
Te 1evi s i on !indRadi 0

Humanist Questionnaire
Religion and world crisis

THE ETHICAL OUTLOOK
,

Elephants ana: Men
How I came to the Ethical
Society
Camus: Faith for au age of
Anguish

No. 49
December 4 - 1960

No. 50
December 11 - 1960

No. 51
December 18 - 1960

No. 6.
Nov.-Dec. - 1960

No. 2
February 1961

No. 1
Jan.-Febr. - 1961

G.P. Bhattacharya
Samuel Shapiro

G.P. Bhattacharya

M.R. Masani

Samuel Shapiro
G.P. Bhattacharya

Wcston La Barre

llerbert C. Archibald
Thomas S. Szasz
A.H.A. Committee on Church
and State

Pat Sloan
Michael H. Briggs
James Buchanan
Ninian Smart
E.H. Hutten

Archibald Robertson

Edi torial

ITilliam J. Fielding

Matthew I. Spetter
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What is wrong with our schools?
An ethica out of doubt
Friends across the sea
Aims for our children's Sunday
classes
Story: "The Hind1':t:Man-God11

Frances H. Kohan
Dudley E. Brew~r
Letitia Martins

Calvin Valensi

DER FREIUELIGIOSE (DEUTSCHLAND) Eeft 2
Februar - 1961

Die Macht des Zaubers - der
Zauber de r Macht·
Das Problem des Kausalität
Hat der Menscheinen freien
Willen?

Dr. Bonness
Dr. Key ssne r

Dr. Pick

-0-

INTERNATIONAAL NIEU'.IS

De geschiedenis van de Rationalist Press Association.

Het Information Bulletin van de I.H.E.U. van oktober 1960 bevat een
overzicht van de geschiedenis v~n de R~tionalist Press Association.

Charles Watts begon in 1885 Watts's Lj.terary guide uit te geven.
Daarin waren allel.',toentertijd als ketters beschouwde ,boeken aangekondigd
en besproken, welke men zo in het algemeen niet aangekondigd zag. O~k gaf
Watts een AgnosticAnnual uit. Beide bladen bestaan nog, maar hun namen
zijnveranderd in resp. The Humanist en The Ra t i onc I .'.:muiLl.

Ûmz;jn werk meer steun en achtergrond te verlenen richtte Watts een
een comi té op, .genaamd The Rationalist Press Comm i ttee, dat propàganda
maakte voor vrijheid van denl,en, vooral door het stimuleren van àet uitge-
ven en verkopen van boeken op dit terrein, het bevorderenvangeseculari-
seerd onderwijs, een humani s.ti sche.lev.cnsbeschouwing enz. In 1899 werd de
Rationalist Press Association opgeric~t, in het bureau van de Ethical
Union. Men ziet dus dat er vanaf het begin een nauwe samenwerkihg tu~se~
beide organisaties i~ geweest. Watts heeft de uitgave van ~oedkope boeken
zeer bevorderd. Hij was in zekere zin een v oorlopo r v an vde po cke t.bo ek uit-
gevers.

In 1943 werd in het rapport van het Comit6 van de Aartsbr~schoppen
voor het brengen van het Evangelie, het werk van Natts en zijn zoon Fredö-
rick genoend als de belangrijkste hinderp&al voor succes. Langzamerh~nd is
de maatschappij veranderd.

Deze activiteit tot hot brengen van bepaalde boeken op humanistisch
terrein is overgenomen door de g~wone uitgeversmaatschappijen. Een speciale
zorg is niet meer nodig. De ui tg'everij'v'anWatts is opgegaan in een van de
grote connnerci.ë Le uitgeverijen. Maar de R.P.A. is blijven bestaan als een
Humanistische organisatie, die samenwerkt met de Ethical Union en met haar
in de Ilumanie t i.oche Raad zit. Lord Russell is president van de R.P .J,..

)
-0-



25

;... , VAN ALLE KANTEN
.: ,

T

Rubrieken. (De Gelderlander Pers)

In de Gel~erlander Pers verscheen op 24 december 1960 weer de rubriek
Buitenkerkelijk Humanisme.

De samensteller schonk ditmaal veel a~n::acht aan de Bund Er e i re Lfgi ë s er
Gemeinde , die onLang s tot de lHEU is toegetreden. De geschiedenis van de
bo nd werd ui t.vo er i g ge s ch et st v Tenslotte zegt de schrijver:

" Een eerste kennismaking met deze Bund Freireliga~er G~meinG.e
"geeft de indruk van eert strUdorgBnisatiej"die met naar Neder-:
"~ands&cbeg,ippen soms efg primitieve methoden yooral de, Katho~
"Ti ekè Kerk à l s voornaamste, mikpunt van haar bestrijding gelco zen
"heef,t.,1'lij herinneren ons een rede van Proef. Gerha rd v on Franken-

"bing, e r e vp r e s f de rrt van de' "Vo.Iksbund für Geistesfreihei t " op het
"internationale congres: van humani sti sch e ' bewe ging en te Ams,terdam
n:in "1952, waarin de ze een wegdringen van' dè' Kerk uit het openbn r e
"leven, met name uit het, onderwijs en uit, de pers, bepleitte als
\'ee'n :Van'~de vo or na.amst.e actiepunten van (:0 op te' richten human i s>
"'hsch'e Internatio~ale. " "
,,' Op het tweede hu~anistische congr~s te Londen ~~ 1~5~'z'ag:en
"wijverschill~nde boeken ~ir~ulere~, uitgaven van ~~ B~nd,fti~,dc
ilI~atholiekè iCerk tot onderwerp hadden op een' w ijze ,:élf~ deod ~~enl;:en
"aan de pathetische manier WELll:rOpmen soms alarmkreten 'zi,Cjt n.a,nge-
"hev en tegen het sluipend geva~'r van de "vijfde co Lonne " • ''Er w:a,~
"zelfs een, met veel ijver gedocumente,erd"en geill,ust..reerd, "Zwc.rtboek
"van h'et :Vaticaan": bij in een stijf, die men ten. on~é?t a lLe en nog
"ma.ar in het dagblad va n PauI de Groot, kan aan t.r-ef f en ! Dezcagres-
"siviteit ten op zi ch te van de godsdienst is wel' verklaarbaar van-
"1,1it de' hi s tor i s ch e • oorsprong' van de Du.itse ~rij:-re~Ü gi euz o beweging
"maar lijkt: toch moe i l ijk overeen te br eng en niet de "toleran~ieten

'''aanzien van iedere achtbare, go'dsd i.on st i.ge v~r'draagzaamheidsgcdachtelf
. '''die bijvoorbee1d in ons land het iIumanistisch Verbond tracht in prak-

"tijk te brengen. ".,' ,
" Wijst het, binn~ntreden van deze Du i 't s e vrijdenkersbeweging in de
"kr'~ng van het Ln t.e r na'ti onau I geor-gani se er de mod erne huma.ni sme. op
"een verandering van mentali tei t bij onze oosterburen" of zullen wij
"een koerswijziging binnen deze internationale kring te zien krijgen?

'''Het lijkt' 'ons ee~. dubbeI tj e op, zijn kant. ".

In dczelfJe rubriek wo~den cijfcts g6gu~on over hot bûzook aan de oi1i-
taire ~ehuizen van het Humanistisch Thuisfront~ e~ cijfer~ betreffende het
ledental van de Humanistische Werkgemeenschap in de; Partij van de Arbeid.
Er wordt een'uittreksel'gegeven van het artikel van Prof. Dr. Ir. J.P. Ua-
zure over een Humanistische visie op de sporttoto en tenslotte word.t een
artikol "\TanDr. Bonger over de morele herbewapening en een ingezonden stule
in Mens en Wereld over het humanisme tegenover het comraunisme gereleveerd.
De sanensteller van de rubriek wijst erop dat Honger's bezwaar tegen oen
parapf Lot, over MoreleHerbe~vapening is, dat' men van die zijde de klo roLo Her-
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be«apening als enige kracht ter wereld beschouwt, die het gevaar van de 0om-
munistische ideologie kan keren. Maar, zegt rle samensteller van de rubriek,
in het ingezonden stuk van de heer P.D. van Royen stelt deze nu juist, dat
alleen het Humanisme het communisme kan keren. De sa.mensteller meent, dat
de heer van Royen maar eens moet gaan praten mot Dr. Bonger.

-0-

Beschomïingen over humanisme. (De Standaard - Belgi~)

Het Belgi~che dagblad De Standaard van 16 december jl. publiceert het
volGende artikel:

" Humanisme in Vlaanderen
" Voor een vereniging van priesters hield Dr. 11. Van Haegon-
"doren,voorzitter van.de Stichting Lodewijk de Raat, enkele maan-
"don geleden, een zeer doordachte rede over het thema "Verdraag-
"zaamheid in contact met andersdenkend.e ontwikkelden in ons land"
"(de tekst van die voordracht werd gepubliceerd in het tijdschrift
"Sacerdos) .
" Het is onze bedoeling niet deze zeer degelijke en uitvoerige
"toespraak hier s~men te vatten: een dergelijke onderneming zou go-
"vaar lopen de gedachten van do spreker, die bij zulk een delicaat
"onderwerp vanzelfsprekend zeer genuanceerd waren, al te zeer on-
"recht aan te doen. In de toespraak komt echter een bedenking voor
"die wellicht onze bijzondere aandacht verdient en die vn: daarom
"gaarne onder het oog van onze lezers hadden gebracht. Zij luidt
"als volgt:
" Het is +ek er geoorloofd in eon democratische maatschappij een
"anti-godsdienstige propaganda te voeren. Het is echter niet juist
"dat zulks onder het etiket van humani sme of ve r-d ran.gzaamhc i d zou
"geschieden. Sommige human i st,e n in Vlaanderen - zulks in tegenstel-
"ling tot wat in Ne~erland het geval is - geven de indruk anti-gods-
"dienstig te zijn. Zij bewijzen zodoende geen dienst aan do zaak van
"het humanisme, dat ieders eerbiediging verdient. Het wnre humànisme
"heeft niets te maken met anti-godsdienstige actie. Het streeft nn.ar
"het geluk van de mens op deze aarde en naar het welzijn van de aard-
"se maatschappij. Het spreekt zich eenvoudig niet uit over het bestaan
"van het bovennatuurlijke maar ontkent slechts iedere tussenkomst van
"het bovennatuurlijke op de aarde. Het humanisme bestrijd.tde Ke rk niet;
het eist alleen naast de Kerk een plaats op als Lov en sbc schouwe Lijkc
"expressie van het orr-k erke Lijkc bcvo Lki ng sde eL, Zo gezien zijn chris-

·"tendom en humanisme op vele terreinen erop aangewezen als bondge-
"noten op te treden, b rv , togen het nihilisme óp educ at i of en ethisch
"gebied. In Vlaanderen zal zulks maar mogelijk zijn op voorwaarde dat
"de humanisten zich resoluut distanciHren van iedere anti-godsdienstig-
"heid".
" Deze regels kunnen wellicht tot heel wat boschouwin~en aanleiding
"gaven en misschien zou een of andere uitspraak in deze tekst een
"zekere toelichting vergen: aan de bedoeling van de auteur k<1n echter
"niet getwijfeld worden. Dr. Van Hac gend oron ziet het humanisme als
"een bohartiging van het mensûlijke ~eluk in zijn aardse dimensie, als
"een streven naar ontplooiing v an de mens onder na tuu r Lijk opzicht.
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"Een dergelijk streven is verenigban,r -niet verschi llende levensbeschou-
"win~en. In een pluralistisch land als het onze, waarin verschillende
"levensbeschouwingen worden gehtildjgdi heeftebn htimanistisch streven
"slechto kans op slagen ind~en het met deze werkelijkh~id, rek~ning houdt
"en eerbied weet up te brengen voor de eer Lijke overtuiging van' anderen.
"Waar het humanisme 'ver-bondon wordt met. oen anti -godsdienstige 3.Ctie j

niets wanr t.oe ve le (doch ni et alle) humani s ten in VIaunde r en zich la ten
nverleiden, daar wordt aan d~ ~3ak zelf ~an~et humanismö s)cchts
"soh~deberokkend. _
" Er zijn in Vlaanderen v r ijz i nn i ge humarri sten en er zijn clrr i stoLijlco
"humanisten. Zij hebben met elkaar gemeen dat zij; in het licht van hun
"wereldbeschouwing, de ontplooiing en bevordering van allo. menselijke
"waarden nastreven. Ondanks hun yerschil in levensopvattini, noet op
"veLe gebieden tussen hen een vruchtbare samenwerking mo{;clijk zijn in
"het belang zelf van de idealen die zij nastreven.
" Die opvatting lijkt ons volkomen juist. In de praktijk cist zij ech-
"ter een klimaat vart ~~deYzijdse achting en waardering. H~~'is de grote
"vo rda ens t.s vrm Dr .Van Haegendoren, zoals wei.ni gen in V'Lcunder en , voor
"het tot stand komen van een de r ge Lijk k Limaat. te hebben geijverd en in
"dit streven reeds belangrijke resultaten te hebbon bereikt." -

-0-

De llutlanist in Europa (Verenigd Europa).

Onder deze titel v~rscheen in het maandblad van de Europeee Bewcging:
Verenigd Europa een artikel van de hand van de ondervoorzitter van het lluma-
nistisch Verbond, Mr. Dr. H.J. Roethof.

Nadat de schrijver heeft ui teenge zet, dat de ee rbiedi ging van de mense-
lijke persoonlijkheid en de idee van de sociale gerechtigheid typische trekken
zijn van -het Europese geestesleven, gaat hij voort:

r: " 8te'lt'men nu de vrcag ,'rat dit alles' betekent voor de Europcsë
"integratie, dan valt het leggen V3n rechtstreekse verbanden niet
"gûmn.kkelijk • Tussen denken en doen, tussen het ne er s Laan van de
"idee in de mn.terie liggen te veel schakels, die het uitzicht op de
"diverse correlaties belemmeren. Vast sta.at dat ons gevoel voor men-
"selijlce v er bonde nhe id ,_van mens te zijn tussen onze medcmcns en , ook-
"bijdraagt tot de kijk van de genriddo Ldc humanistische mens op de Euro-
"pe se eenwording. Zijn opvattingen over die menselijke vo r bo nde nhe i.d
"immers maken het hem eenvoudiger over de. grenzen heen te zien. In
"stede van zi ch te wi llen afgrendelen t.o.gonove r andere culturen, zal
"hij geneigd zijn er het algemeen menselijke, dat hij er als iets gemeen-
"ach appeLijk s in ondervindt,ui t te' halen. De -staat zal hij graag geven
"voor de wereld, al za I 13.ng'ni ct elIce humanist - en zelrcrtie' onllerge-
"tekende niet - zo ver van nuchterheid en r ea Li tei t' af gi-oeLen , dat hij
"tot een wereldfederalist wo~dt~ ~et hoge doel moet bercikb~c.r z~n:
"wie te hoog boven de horizon kijkt " struikelt in de eerst woorh ande n
"greppe 1. De mense lijke ges-chic dcn i sis er niet. één v.anplotselinge
"revo Luti onaire omwentelingen; zij i s veel meer' een ges ta.:lige evo Iu t i e 1

"bewust gericht op de verdere doorwerking van r ado Lijlchci d en zcdclijk-
"he i d , Geen optimi st i sch negentiende - eeuws voorui t.gn.ngsge Loof kan ons

, )
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"daarbij leiden; wel een weten omtrent de voor het berei~cnvan
"elk doel onmisbare Ln spann i ng , Europa is zo'n b erci lcbu.a r do oL;"

Een eindje verder zegt Dr. Roethof nog:

" Wanneer in~erdaad de eerbiediGinG van de menselijke persoon-
"lijkheid als een essentiële Europese karaktertrek mag worden
"beschouwd, zullen wij niet kunnen tolereren door domme [T,ctals-
"verhoudingen te worden beheerst. Europa zal zijn de gemeenschap
"van de gezamenlijke minderheden of het zal niet zijn. Om de zeLfde
"reden~n mag men misschien hu~anistisch noemen, dat de neigin~en
"in deze kring in me~rdere mate uitGa~n naar politieke en ocono-
"mische, doch veel minder naar culturele integratie. Het zoeten
"naar het algeme~n menselijke in andere culturen betekent niet,
"dat men zichzelf maar moet verliezen. Opgenomen in zijn cultuur
"lconrt Ciemens tot zijnme est wezenlijke zelfontplooiing en ook·
"binnen Europa zelf laten zich geluk.tig t.aLrijke gezichten onder-
"scheiden. D,e staten zijn in de loop van de tijd van bo vena.f tot
"stand gekomen uit de behoefte naar bescherming te~en de buiten-
"wereld en ~~ar efficitinte organisatie in eig~n kring. De naties
"daarentegen ontstonden van binnenuit in de culturen der verschil-
"lende volken en slaan als zodanig hun wortels in een diep ver-
"leden. De heteronome staten kunnen gemist worden als zijhun
"doel niet langer dienen; de autonome naties kunnen niet zonder
"meer tegen een eenheidsarde worden ingewisseld. Op cultureel
"gebied zijdaarom federali sering het paroo 1."

En tenslotte:

" Europa mag dan, zelfs gebundeld, politiek en economisch oen
"afbrokkelende mathtsfactor zijn; hoeft het niet juist uit gees-
"telijk en zedelijk oogpunt de wereld nog heel veel te zog~en?
"Ziehier niet in de laatste plaats een hoogst gewichtig argumcnt
"wa.arom een verenigd Europa een uiterst posi tieve bijdrage tot
"de verdere on'twi kke Ling van de mondiale samenleving kan leveren."

-0-

Een serie artikelen in Bevrijdend Dcclten over radicalisering van het
Humanisme.

In Bevrijdend Denlum van 3 december, 24 december en 31 december is
een serie artikelen opgenomen, die nog niet is afgesloten, en waarin
de heer Jo Scheper zijn gedachten over een radicalisering van het lfuma-
nisme ontwikkelt. ln het nummer .van 21 januari discussieert de schrijver
over hetzelfde ondérwerp met een opponent, de heer Valkenburg, die zijn
be zwa con in het nummer van 7 januari heeft k cnbau r gemaakt. Het is on-
doenlijk hier de gehele gedachtengang van de heer Scheper ui teen te zet-
ten. We geven hierbij, ter kennismaking een ~tukje, overgenomen uit het
art i ko 1 in Bevrijdend Denken van 24 docemb or :j .1.:

" Gzczesny heéft ook bij zijn in ons land gehouden lezingen gepleit
"voor een pluralisme (meervoudigheid): het naast elkaar bestaan en
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"gelijkelijkaanvaard worden van de diverse geestelijke hoofdsiromin-
"gen; voor het Westen met name het christendom en het humanisme.
"Dit streven vinden we tegenwoordig ook in het democratische 80cia-
"lisme (doorbraak!) en in het humanisme zoals dit in het ilumanistioch
"Verbond belichaamd is.
" Toch zie ik dit pluralisme slechts als een overgangsfase, waarbij
"we niet te lang stil moeten staan.
" Al deze factoren (overheidsbeschen:ling, fatsoen, confessioneel
"onderwijs, pluralisme) vertragen namelijk slechts de aanpassing van
"de algemeen gangbare levensvisie aan het in de laatste halve eeuw
"zo snel ge groei de wetenschappelijk inzicht.
" Desondanks beheerst het wetenschappelijk denken al steeds meer de
"inzich ten omtrent were ld, mens en man.tschappij: hoezeer vinden de
"resultaten van astronomie en fysica, psychologie en sociologie
"immers reeds toepassing i n dep rak t ij k - ja, ze zijn daur «

"uit eenvoudig niet weg te denken! - zonder dat daar echter in vol-
"doende mate I e ven s bes c hou w'e I ijk e consequenties
"uit getrokken worden.
" Deze aarzeling van vele nog liet een godsdienstige levensover-
"tui ging behepte wetenschapsmens en en n.nderen, om hun geeste Lijlee ge-
"spletenheid op te geven, is echter psychologisch wel ve rk Lau.rba.a.r.
"Name Lijkui t de algemeen menselijke behoefte aa.n een houvast; a.a.n
"een doelgerichtheid van en een ui t.o i nd oLijke rechtvaardigheid in
"het menselijk bestaan. Bovendien doet geen mens - ook niet de tot
"objee tivering genei gde we t.enscha.psman - gemakke lijk af st and van een
"in zijn jeugd eenmaal in zijnpsych e gegrift geestelijk bezit.
" Ik sprak hierboven echter bewust van ver tra gen, want
"dn.t de opmars van de wetenschap definitief is tegen te houden, neen
"Lk niet aan. En als een evenmin te stuiten daarop voLgende ontwi lc-
"keling zal di t wetenschappelijk denken steeds meer de godsdienstige
"levensvisie terugdringen."

r: -0-

Bevrijdend Denken over Anneke Beekman.

Bevrijdend Denken van 7 januari neemt een groot gedeelte over uit het
artikel over Anneke Beekman, dat onder de titel: "Geschonden recht en ge-
schonden jeugd" is verschenen in Mens en Vereld. De redactie van Bevrijdend
Danten knoopt hieraan vast een opwekking mee te doen aan de petitie aan de
lIinister van Justitie, waarin alsnog een ernstig onderzoek naar de zaak An-
nelre Beekman wordt gevraagd en waarvoor een formulier in hetzelfde numoer
is afgedrukt.
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