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HUMANISTISCH VERBOND

I-'lededeling

Ditmaal ontvangt U de Documentatiedienst uitsluitend met verenigings-
n i euws .

Het meinummer zullen wij wat vroeger dan anders laten verschijnen. Wij
hopen U dan uitvoerig te kunnen inlichten over de persverslagen over het
Congres. Dit meinummer zal geen of nagenoeg geen verenigingsnieuws bevatten.
Het juninumme~ hopen wij dan weer uit beide rubrieken te laten bestaan.

Het Congres

Het
en zondag

Dit
geworden,
waren.

In zijn openingsrede legde voorzitter Dr. J.P. van Praag er de nadruk
op dat het congres bijeenkomt 'in een fase van het bestaan van het Verbond,
die gekenmerkt wordt door het onmiskenbare gezag dat het Humanistisch Verbond
zich in den lande ve rworv.en heeft. Maar ook een fase, waarin het bew.i j zen
moet zijn vele en veeleisende takGn te kunnen vervullen en duurzaam een
centrum van humanistische bezieling te kunnen zijn. Dr. van Praag bracht nog
eens in herinnering dat het de kracht van het Verbond is, dat het humanisten
van allerlei schakeringen verenigt, zowel intellectueel als politiek. Arbei-
ders, middenstanders, intellectuelen, aanhangers van V.V.D., P.v.d.A. de
P.S.P. en politiek daklozen vinden er hun geestelijk tehuis.
Dr. van Praag sprak ook over het vormingsonderwijs. Het gaat hier om een vorm
van onderwijs in humanistische geest, die de leerling in het bijzonder de
bouwstoffen wil verschaffen voor het vormen van een eigen (haar verwachting
humanistische) levensovertuiging. Het gaat er bepaald niet om, van de open~ ~
bare school een humanistische zuilenschool te maken, zoals door Dr. Tilanus
is gesteld. Het humanisme heeft geen behoefte aan humanistische bijzondere
scholen tenzij de openbare school tot een christelijke zuilenschool zou ver-
worden. Het Humanistisch Verbond heeft steeds gepleit voor de openbare al-
gemene school, de school waar de ontmoeting der levensovertuigingen plaats
kan vinden. Het heeft over de grondslagen van die algemene school diepgaand
overleg gevoerd met andere groepen van voorstanders van de openbare school,
ook met dezulken van christelijke huize. Het verslag van die besprekingen
is zo juist verschenen. Aldus Dr. Van Praag.

De afgevaardigden bleken zich goed ingewerkt te hebben in de materie
van de jaurverslagen. Er werd dan ook door vele sprekers uitvoerig over
gesproken.

Naar aanleiding van een van de congresvoorstellen inzake de ontgroe-
ningsexcessen, sprak de voorzitter van het Verbond zijn afkeuring uit over
hetgeen daarbij gebeurd was. Hij verklaarde de mening van het gehele congres
daarbij te vertolken. "Dit soort menselijke omgang is niet meer aanvaard-
baar"; zei de voorzitter.

Het congres verklaarde akkoord te gaan met de inhoud van enkele moties,
die waren aangenomen op het Congres van de I. H. E. U. te Oslo on

tweejaarlijkse congres werd ditmaal gehouden te Utrecht
20 sn 21 april.
zeer goed bezochte congres is
waar met animo gesproken werd

op zaterdag

weer eens een "ouderwets" congres
en de interrupties niet ~an de lucht
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droeg daarbij het 'hoofdbestuur op voorzoveel nodig de uitvoering ervan te
bevorderen.

Deze resoluties betreffen:
A. Bevolkingsregeling en anti-honger campagne
B. Project van de Indinn Radical Humanist Movement (Bestudering van een

actie in het kader van de anti-honger-campagne)
C. Humanisten roepen op tot een nieuw perspectief in de internationale

samenleving
D. Verklaring over de wereldpolitiek en instelling van een Werkgroep Wereld-

veiligheid.
Naar aánleiding van een voorstel van de gemeenschap Dèn Helder inzake

het gebruik van kermlapenen nam het congres de volgende motie aan:

MOTIE VAN ORDE (aangenomen)
Het Congres, enz.
gehoord de discussie over het voorstel Den Helder inzake het gebruik van
kernwapenen,
stelt vast,
dat de veschrikkingen en gevolgen van een kernoorlog de humanist vervullen
met afschuw, terwijl hij in een moderne oorlog minder dan ooit een oplossing
ziet voor internationale tegenstellingen, dat echter de keuze tussen het al
of niet aanvaarden van kernbewapening mede afhankelijk blijkt van het in-
zicht in de meest doeltreffende wijze om een atoomoorlog te voorkomen en
daarom niet rechtstreeks uit de levensovertuiging voortvloeit,
dat de humanist zich, verplicht acht op grond van zijn levensovertuiging
en naar eigen inzicht in de feitelijke verhoudingen te streven naar'vermin-
dering van de internationale spanning en naar verwezenlijking van de wereld-
vrede,
besluit
over te gaan tot de orde van de dag.

Verder nam het congres nog de volg8nde motie aan:

MOTIE
Het Congres, enz.
verwijzend naar de verklaring van 1957 over stopzetting atoombomproeven
dringt er met klem op aan, in het bijzonder bij de regeringen van de
USSR en VS, dat beide regeringen alles in het werk zullen stellen om in
deze tot volledige overeenstemming te komen, nu de standpunten elkaar reeds
zo dicht genaderd zijn.

De openbare bijeenkomst op zondagmorgen stond in het teken van Oslo
en onze verantwoordeljjkheid.
Er waren drie sprekers:

Nr. Dr. H. J. Roethof Recht en macht in een ver-and erx.ndo vlüreld.
Drs. J. Koopman Wereldeconomie en vredeskansen."
Prof.Dr. B.W. Schaper De Humanist tussen de wereldmachten.

Dr. van Praag leidde deze ocptend in met een korte rede waarin hij beklem-
toon~e dat humanisten de plicht hebben steeds weer te wijzen dat wij leven
op de rand van de afgrond.
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De grote vraag is gew0?den~ hoe kunnen wij een oorlog voorkomen.
Sommige humanisten menen door eenzijdige ontwapening, andere door machts-
evenwicht. Dat is geen za~k van betere gewetens of sterkere overtuigingen,
maar van verschillend inzicht, aldus Dr. Van Praag.

Het Hoofdbestuur werd als volgt samengesteld:
Dr. J.P. van Praag Voorzitter Voorburg
Mr.Dr. H.J. Roethof Ondervoorzitter Voorburg
B.J. Max Alg. Secretaris Amersfoort
J. Pasman Penningmeester Voorburg
Dr. H. Bonger Oosterbeek
M~j: Mr. J.J.Th. ten Broecke Hoekstra 's-Gravenhage
Drs. J.H.P. Colpa Assen

IDrs. W. van Dooren Bilthoven
Mevrouw J.K. van Eck Rotterdam
Mevrouw D. Heroma-Meilink Amstelveen
E.T. Hoven Amsterdam
Drs. J. Koopman Voorburg
J. de Leede Waddinxveen
Dr. E. Nordlohne Amsterdam
W.A. van Opijnen Emmen
Hr. M.G. Rood Amsterdam
Prof. Dr. B.it!. Schaper Oegstgeest
Mevrouw ~IT. H. Singer-Dekker Rijswijk
P. Spigt Aflsterdam
Prof.Dr. G. Stuiveling Hilversum
Drs. D. de Vries Enschede
Prof.Dr. L.G. van der 1;lal Delft.
--. J. Bijleveld Bennebroek

Landdag te Rotterdam or 23 mei.

Op 23 mei (Hemelvaartsd~g)zal door de gewesten Zuid-Holland Noord en
Zuid in het Groothandelsgebouw een landdag gehouden worden. Men verwacht
vooral uit de Randstad Holland veel deelnemers. Het programma vermeldt Q.a.
het optreden van Otto Sterman en enkele excursies, waaronder aan het reeds
gereedzijnde eerste Metro-station. Spreker is de algemeen-voorzitter Dr.
J.P. van Praag.

Humanistische Vorming.

Aan de besturen van de gemeenschappen is verzocht personen te zoeken,
die bereid en in staat zijn de cursus voor vormingsleider te volgen welke
in september 1963 begint. Tevens is het wenselijk enkele leerkrachten in
Itvoorraadltte hebben, welke als vormingsleiders buiten schoolverband kunnen
optreden. Zolang de wet nog niet in werking is, kan daarmee aan aanvragen,
die zich in enkele plaatsen al hebben voorgedaan, worden voldaan.

Ledenwerving.

Het Dagelijks Bestuur heeft plannen voor een ledenwerfcampagne, welke
in het najaar zal beginnen en enkele maanden zal duren. De mogelijkheid om
tot het vormen van groepen te komen, die in ruimer mate dan thans het geval
is, belangstellenden over het humanisme en het Verbond informaties kunnen
geven, wordt tevens onderzocht.
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Uitgave over het Openbaar Onderwijs.

Door uitgeverij ~uUSSGsis een rapport in de handel gebracht, waarvan
de inhoud de weergave is van een gesprek tussen vrijzinnig-protestanten,
humanisten en enkele personen uit de kring van het midden-orthodoxe protestan-
tisme. Dit gesprek, begonnen om elkaars mening te peilen over godsdienst-
onderwijs, humanistische vorming en bijbelonderwijs op de openbare school,
heeft in eerste instantie gevoerd tot een gedachtem/issel~ over het gees-
telijke fundament van de openbare school. Belangstellenden kunnen een exem-,plaar o.m. bij het Centraal Bureau van het Humanistisch Verbond bestellen.
De prijs bedraagt f 0,30.

- 0 -

HUMANISTISCHE STICHTING SOCRATES

Landdag.

Op zondag 12 mei houdt de Humanistische Stichting Socrates een land-
dag over het oride rwe rp s "1tJetenschapvan de Oorlog" te Overschie.
Sprekers zijn Prof.Dr. 1". van Heek "De sociologische aspecten van het oor-
logsverschijnsel",en Prof. Dr. B. Landheer: "Bewapening en ontvrapening als
factoren in de huidige wereldsituatie".
Voorzitter Prof.Dr. L.G. van der waL,

- 0 -

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR HAATSCRAPPELIJK ~'JERK

"R U MAN I TAS"

Ziekte Mejuffrouw Dijkstra.

JlIetleedwezen is het Hoofdbestuur van Humanitas genoodzaakt bekend-
heid te geven aan de zeer ernstige ziekte van de algemeen secretaressG '(-,'-'V";.S

directrice van het Centraal Bureau, mejuffrouw M. Dijkstra.
Eind 1962 werd mejuffrouw Dijkstra zeer ernstig ziek, en kortgeleden

is het hoofdbestuur, dat zich reeds enkele maanden grote zorgen maakte over
de gezondheidstoestand van mejuffrouw Dijkstra, tot het inzicht gekomen,
dat menselijkerwijs gesproken nejuffrouw Dijkstra, ook indien zij herstelt,
haar functie niet meer zal kunnen uitoefenen, omdat deze in ieder geval te
zwaar zal zijn.

Installatie gewestelijk bestuur Noord-Brabant.

Op 8 april j.l. werd door het hoofdbestuur
bestuur van Noord-Brabant geïnstalleerd.

De samenstelling van het bestuur is nu
Dr. H.J.G. Mever Aalst. ~
L. van de Does Helmond
Dr. A. Bril Eindhoven
Mevrouw N. Dijbrel-\Viegersma Geldrop
J. van de Berg Jeths Eindhoven

het nieuwe gewestelijk

als volgt:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid
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Door vertrek van de heer Post naar het Centraal Bureau van Humanitas
ZlJn de gewesten Noord-Brabant en··Zeeland zonder gewestelijk maatschappelijk
-werk-adviseur. Wij hopen echter in het volgende mededelingenblad de naam
van de nieuwe functionaris te kunnen opgeven, omdat met aan zekerheid gren-
zende waarschijnlijkheid gezegd kan, word..en dat de .yaqatu.J;'E!sp..oedigvervuld
zal worden. Tot het in dienst treden van de nieuwe functionaris neemt de
heer Post, voor de helft van zijn tijd, het maatschappelijk-werk-adviseur-
schap waa r ,"

Congres van de Nederlandse Federatie voor Bejaardenzorg.

De voorlopige aanmelding voor de deelnemers aan het congres "Bejaar-
den in de Sall]enleving",dat op 12 en 13 september 1963 te scheveningen
zal worden gehouden, is overweldigend. Tot nu toe hebben zich ruim 2.000
personen aangemeld. Het doel van de Nederlandse Federatie voor Bejaardenzorg,
alle werkers in de Bejaardenzorg op het congres vertegenwoordigd te zien,
lijkt verwezenlijkt te worden. Onder Qe voorlopige aanmeldingen bevinden ~
zich talrijke artsen, pri::driki~~nt0n,direct.rices en directeuren van bejaarden-
tehuizen, maar ook wijkverpleegsters, maatschappelijk werksters, leden e~
bestuursleden van verenigingen op maatschappelijk en sociaal gebied. Het
is de bedoeling dat in de loop van de maand0n epriljmei aan hen die zich
voorlopig hebben aangemeld, de definitieve aanmeldingsformulieren worden
toegestuurd. Het Congressecretariaat :B gevestigd: "Bejaarden in de Samenle-
ving",-Burg. de Monchyplein 14, Den Haag, tel. 070-185281, toestel 325.

Cursussen StichtiAg Opleidingen Bejaardenzorg.

De stichting Opleidingen Bejaardenzorg waarin een zestal verenigin-
gen en l:f<.";7 •. JIll:ri~lensamenw6r:j~·':;~"f,~.;aa;roriaerdé· Human ï etï s'che 8tlvn·tlng Huis"';'
vesting Bejaarden en Humanitas, heeft momenteel. een viertal cursussen
bejaardenhelpsters lopen te Amsterdam, Leiden en Den Haag.

In juni zal de eerste groep cursisten van deze tweejarige opleiding
te Amsterdam examen doen voor het behalen van het diploma en insigne bejaar-
denhelpster van de Nederlandse Federatie voor Bejaardenzorg.

In september beginnen nieuwe cursussen in bovengenoemde 3" plaatsen,
terwijl de Stichting ook plannen heeft in Rotterdam. Men hoopt dan tot
totaal 7 cursussen te komen.

Op 18 maart j.l. is in j~sterdam een oriëntatie cursus begonnen, voor~l
voor ID.j,:'e WEl' ksters uit de gezinsverzorging die bij be jaarden thuis werken.
Deze cursus omvat 12 middagen en is de eerste in Nederland, die op basis
van een daartoe opgesteld programma van de Nederlandse Federatie voor Bejaa~-
denzorg wordt uitgevoerd.

- Alle cursussen vinden plaats in Nijverheidscholen.
Inlichtingen over het werk van d3 Stichting verstrekt het secretariaat, dat
gevestigd is: J.W. Brouwe~ traat 16, Amsterdam.

Kaderblad 'Humanitas I

Het aprilnummer van "Humanitas" heeft de volgende inhoud:
J. Maasdam
C. U,.itenbogaard
Prof.Dr. E.V.W.Verkruisse
A. Treurniet
Gedachtenwisseling ov~r
Drs. P. Albarda
Mej.Drs.R.A.E.Zijlman
Boekaankondigingen.

De ziekenverzorgster
Opbouw gezinsvoogdijwerk
Geef de jeugd de ruimte
Veilig onderdak, boekbespreking·

Humanitas "Genootschap" en·reclassering.
De algemene Bijstandwet.
Plaatselijk m3.atschappelijk werk
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STUDENTEN VERENIGING OP HUMANISTISCHE GRONDSLAG
ltS 0 C RAT E S"

Gecombineerde conferentie Leiden-Delft.

Op 23 en 24 maart vond de traditionele gecombineerde conferentie
leiden - Del~t plaats, dit jaar georganiseerd door afdeling Delft. De
conferentie werd gehouden in de nabijheid van Westmaas ongeveer 15 km.
ten zuiden van Rotterdam. Het conferentie-oord lag aan het water. Er waren
roeiboten aanwezig, waarvan druk gebruik werd gemaakt.

Voor het meer einsorge gedeelte van de conferentie werd gezorgd door
twee sprekers;
zaterdagmiddag sprak Mr.Dr. H.J. Roethof over "Levensbeschouwing en Politiek"
en zondag sprak Prof. Dr. W.G.J. Minnaert over "Levensbeschouwing en weten-
schap". Beide lezingen waren zeer interessant en er waren zoveel vragen dat
men in beide gevallen tijd te kort kwam om ze allemaal te beantwoorden.

Rest nog te vermelden, dat iedereen bij het vertrek vond dat zo'n
weekeind veel te gauw om is.

Conferentie van Studentenpastore,smet Socrates.

Verslag vrrn de op 16 ,-<nfT maart gehouden conferentie van de :±udatmp::stcn:s
Rothuizen en Eekhof en hun medewerkers en de Studentenvereniging op Huma-
nistische grondslag "Socrates" afdeling Leiden.

Het thema van de conferentie luidde: "ltlaarligt de grens? Wat aanvaard
ik in het Humanisme; vlatin het Christelijk geloof".

Op zaterdagavond sprak Dr, V.W.D. Schenk over het Christelijk Geloof,
terwi jl Dr. Breebaart op zonè.c.,gmiddrlgzijn standpunt uiteenzette over het
Humanisme.

Een afsluitend forum verzamelde de resultaten van Inter in de middag
gevormde discussiegroepen: de grens bleek over het algemeen te liggen in het
al dan niet aanvaarden van God als werkelijkheid. Dr. Breebaart omschreef
dit voor de niet-gelovige moeilijke begrip als een wisselwerking waarbij de
mens enerzijds zelf kiest en anderzijds overweldigend wordt door de liefde
van God: er vindt een zelfonteigening plaats van de mens door God.

Dr. Schenk, uitgaande van de mens, nu, hier, zelf, 'verkla~rde deze
complete integratie van de persoonlijkheid in de godheid o.a. als een
vorm van het perfectionisti~ch streven van de Westerse mens.

Zowel Dr. Schenk als Dr. Breebaart vonden gemeenschappelijk in Huma-
nisme en Christendom : de erfenis van een Humanistisch Christelijk verleden,
de. erkenning van algemeen menselijke rechten en bewogenheid om het lot van
de mens.

De Christen kent dit laatste als naastenliefde, de Humanist omschrijft
het als medemenselijkheid.

- 0 -
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HUMANISTISCH CENTRUM MENS EN \>iERELD

Functionarissenbijeenkomst.

De bijeenkomst voor bezoldigde functionarissen van de bij het Huma -
nistisch Cent~uIn "Nens en i<lereld"aangesloten instellingen, gehouden op
zaterdag 6 april op "De Ark" te Nunspeet, mag geslaagd genoemd woz-de n , Er
waren ruim 40 aànwezigen.

De nadruk lag geheel op onderlinge kennismaking en ontmoeting, en
kennisnemi~g van elkaars werk. Alle aanwezigen nebben met enige verbazing
geconstateerd, hoezeer do modGwerkerscorpsen van leidinggevende functiona-
rissen van de deelnemende organisaties zijn gegroeid in de afgelopen jaren:
Alleen hiermee is meteen al de noodzaak van een onderlinge uitwisseling van-
gegevens over de diverse taken van de organisaties wel volledig aangetoond.
Wel mag hieraan worden toegevoegd, dat na afloop alle deelnemers wel overtuigd
waren iets te hebben gehoord over de anderen, doch bij lange na niet vol-
doende. Ter vergadering werd dan ook door alle deelnemers instemming betuigd
met het plan, de bijeenkomst volgend jaar te herhalen, en dan meer ruimte
te geven voor informeel contact enerzijds en verdieping van de uit te wisse-
len gegevens over taken en functies anderzijds.

Jaarverslag.

Verschenen is het jaarverslag over 1962. Uit dit verslag blijkt dat
het bestuur als volgt was samengesteld:
Dr. J.P. van Praag
Mejuffrouw M. Dijkstra
H. van Schaaik
Drs. J. Koopman
H. Bosselaar

voorzitter
vice-voorzitst0r
secretaris
penningmeester
2e secretaris

Humanistisch
Humanitas
Humanitas
Humanistisch

Verbond)
)
)

Verbond)
)

Dagelijks

Bestuur

J. Pasman Vertegenwoordiger Landelijke Stichting Bureaux voor ~
Levens- en Gezinsmoeilijkheden.
Ver-t egenwo or-dLger Humanistische Stichting Huisves-
ting Bejaarden.
Vertegenwoordiger Humanistisch Thuisfront.
Vertenwoordiger Weezenkas
Vertegemvoordigster Humanistische \{erkg:;mE:ensch.~p
in de Partij van de Arbeid.
Hoofd van de Pers- en Documentatiedienst.
(maakt als adviseuse alle vergaderingen mee).

Mr. M. Knap

Dr. E. Nordlohne
A.J. Hekkelman
Me j uf'f'r-ouw R. ter Heege

Mevrouw Mr. H.Singer-
Dekker

De werkzaamheden van de Stichting concentreerden zich hoofdzakelijk
op het sociologisch onderzoek, de persdienst en de ontmoetingsbijeenkomsten
voor buitenkerkelijken.

De directeur van het Humanistisch Instituut voor Sociologisch Onder-
zoek, Prof.Dr. T.T. ten Have, werd op zijn verzoek vervangen door Drs. H.
van \Vieringen•

• Het onderzoek naar de buitenkerkelijkheid, dat in het kader van het
Hiso wordt uitgevoerd, was bij het beeindigen van het verslagjaar in het
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stadium van afwerking.
Het onderzoek Bejaarden in Amsterdam, dat samen'wet anderen werd ver-

richt, werd afgesloten.
De ontmoetingsbijeenkomsten met buitenkerkelijken die sinds 1959 op

zeer beperkte schaal hebben plaats gehad, hebben tot resultaat gehad dat
in een plaats een werkgroep op eigen wijze is blijven voortwerken.

De Pers- en Documentatiedienst verzorgde onder meer dit orgaan. Het
verslag constateert dat de belangstelling van de zijde van de Pers voor
manifestaties en activiteiten uit de humanistische wereld bevredigend was.

De Pers- en Documentatiedienst verzorgde ook het nieuwspraatje voor
de humanistische uitzending van de Radio Wereldomroep, die eens per kwar-
taal zo'n uitzending verzorgt. Door de bijzondere samenstelling van de
programma's is dit nieuwspraatje in het vGrsl~gjaar slechts tweemaal uitge-
zonden, het is echter niet de bedoeling dat dit zo blijft.

- 0 -

n~~NISTISCHE WERKGEMEENSCHAP IN DE PARTIJ VAN DE ARBEID

Afdelingsniemrs.

Dè afdeling Leiden vergaderde op 19 februari, regèlde enkele huishou-
delijke zaken en luisterde vervolgens naar Dr. G. Stellinga, die een inlei-
ding hield over het Humanistisch Vormingsonderwijs.

Afdeling Gouda nam 21 maar-t liet onderwijsvraagstuk onc1erde loupe onder
het motta: "Nieuwe wetten, n i ouwe wegen" en ook hier was Dr. G. Stellinga
de inleider.

"Vernieu ....ring. "

In het aprilnummer van "Verniem1ing" stelt redacteur K. Timmerman de
vraag of het in het gesprek over oorlog en vrede alleen gaat om een oorlog
metkernbommep. Henri Sandberg. behande It de verhoud i ng Ch ina=Rus Land en
meent dat er niet alleen een theoretisch twistpunt bestaat in de verhouding
Peking-Moskou.

Voorts staat de Ombudsman in de aandacht en ook de bekende geruchtma-
kende uitlatingen van Prof. Wemelsfelder worden in het aprilnummer besproken.
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RADIOLEZINGEN

Lezingen in de maanden april! mei voor de.V.A.R.A.

28 aprïl
5 mei·

12 méi

19 mei
26 mei

E. Gerson Lohman
H.B.J. Waslander'
Hevrouw C .1If. Warburg-

van Rijn
H.G. Cànnegieter
U.J. Rutgers

"Actief Tolerant".
"Een nieuw begin".
"Als je een beetje aar-di.g bent".

"Hebt U ook kinderen?"
"GrOeit de techniek de mens boven het
hoofd?"
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Lezing in de maand mei voor de A.V.R.O.
7 mei Dr. J.P. van Praag "vJat doen de humanisten in internationaal

verbc.nd"•
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INTERNATIONAAL NIEUWS

België.

In België bloeit de jongerengroep. Zo zelfs, dat zij het is, die de
ouderen stimuleert, getuige het volgende bricht in het Vrije Woord, het
veertiendaags tijdschrift van het Belgisch Humanistisch Verbond.
" Als er menigvuldigde contacten met ons gelegd worden, dan gaat dit

"steeds van hen uit. De aard van deze contacten is zeer verschillend, zoals
"blijkt uit enkele voorbeelden: te Oostende hebben de jongeren de leiding

"opgedragen aan een bestuurslid van het H.V.; te Gent wordt er in de werk-
"groep Dialectica gec.rbeid en gedebatteerd, samen met het H.V., terwijl ze
"te Ronse trachten een afdeling van het H.V. in het leven te roepen voor
"hun ouders.
" Er verschijnen op het ogenblik zes maandbladen: "Taboe" te Antwerpen;
""Spiraal" te Gent; "Dixi" te Ronse; "Poging" te Brussel; "H.J.B. Nationaal"
"te Gent en "Pro en Contra" van het H.S.V. (Humanistische Studenten Verbond).
" Deze morkwaardige activiteit is zeker te danken aan de stuwende kracht
"van het voortreffelijk georganiseerde en hard werkend e nationaal bestuur,
"dat reeds gelukwensen mocht in ontvangst nemen vanwege de Lodewijk de Raet-
"stichting op een van haar week-ends.
" Wij hopen van ~anser harte dat de jongeren op deze weg mogen verder
"gaan en dat z~j in hun poging mogen slagen, om de andersdenkenden op posi-
"tieve wijze te benaderen en samen met de glnse jeugd te streven naar ge-
"meenschappelijke idealen."

Uni versi t"Üre opleiding in de n10raal wetenschap aan de IÜ,jks Uni versi teit
te Gent.

Het Vrije Woord van Maart 1963 deelt mede:
"MORAAL EN H.V.
"Een belangrijk initiatief.
"De nieuwe universitaire opleiding in de moraalwetenschap aan de Rijks Uni-
"versiteit te Gent.
" EL~ verheugende gebeurtenis: eindelijk is het koninklijk besluit
"betreffende de oprichting van een nieuwe licentie in de moraalwetenschap
"aan de Gentse Rijskuniversiteit in het Staatsblad verschenen. Dit besluit
"betekent een beslissende stap in de ontwikkeling naar de ontvoogding van
"het onderwijs in de moraal in het Vlaamse land. Vanaf volgend jaar zullen
liaanile Rijksuniversiteit te Gent morele specialisten opgeleid worden die
"na vier jaar studie over de nodige bagage zullen beschikken om op adekwate
"wijze hun vak in het middelbaar onderwijs te geven. Een belangrijke over-
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"ovenvinning, maar ook een grote opgave voor al degenen, die deze jongeren
"zullen moeten vormen!
" Het zal de lezers van "Het Vrije Woord" ongetwijfeld interesseren
"kennis te nemen van de inhoud van het·nieuHe programma in de moraalweten-
"schap. De studie omvat vier jaar, tv/ee kandida tu',r en t"fee licentiejaren.
"In de kandidatuur worden, over twee jaar verspreid, zestien vakken gedoceerd,
"in de licentie vijftien verplichte cursussen plus drie keuze vakken. Uit
"het programma blijkt dat de ontwerpers de mor-aa Lwe t en s chap als een synthe-
"thische discipline beschouwen, welke verschillende bijzondere wetenschap~
"pen omvat. Zo woraen vakken ingelast van biologische, psychologische,
"sociologische, kulturologische en anthropologische aard terwijl tevens
"aan de filosofische vorming veel aandacht besteed Hordt. Er is in de licen-
"tie ook een bijzondere kursus, gewijd aan moraalpedagogische vraagstukken.
"Alles samengenomen mag men zeggen dat we hier staan voor een revolution-
"naire innovatie vooral omdat de traditionele en eenzijdige specialisatie,
"gangbaar in de bestaande faculteiten van de universiteit, hier op manifeste
",-,Tijzedoorbroken wordt. Deze nieuwe sectie in de moraalwetenschap is de
"eerste in Belgiä die een welbewuste poging doet om de verschillende takken
"van de menselijke Hetenschappen samen te brengen met het doel, door verge-
"Iijking van de methoden en de resultaten, te komen tot een wetenschappelijk
"v er-an twoo r-d mensbeeld. vJe willen dan ook niet nalaten hulde te brengen aan
"de Gentse professoren uit de Faculteit voor wijsbegeerte en Letteren aan
"w.i e deze n i euue verwezenlijking in hoofdzaak te danken is.
" De nieuwe sectie te Gent zal wetenschappelijke, geen wettelijke diplo-
"ma "s afleveren. Somm Lgen zullen hiertegen bezwaren opperen omdat in feite
"het wettelijke licentiaatsdiploma meer garanties biedt dan het wetenschap-
"pelijke. Het is echter begrijpelijk dat geen Hettelijk diploma kon gescha-
"pen worden, omdat daarvoor Gen we t (en de goedkeuring van de Uni versi teit
"van Luik) vereist is, wat de z2.ak op de lange baan zou geschoven hebben.
"Alleen door de formule van het .•...re ten schappe l.'i jk diploma kon Gent een ini ti-
"atief nemen. Daar algemeen kan verwa cht worden dat in de toekomst het
"onderscheid tussen wetenschappelijke en wettelijke diploma's zal verminde-
"ren (Minister Larock bereidt in dit verband een ingrijpende wetshervorming
"voor) is het niet geraden aan deze kwestie al te veel belang te besteden.
" Wat de toelatingsvoorwaarden betreft, deze zijn dezelfde als voor de
"andere secties van de Faculteit van Letteren en Wijsbegeerte (zoals Geschie-
"denis, de Germaanse, Romaanse en Klassieke Filologie) met dien verstande
"dat de Raad van Beheer van de Universiteit in bijzondere gevallen vrijstel-
"ling van deze voor .•...marden kan verlenen. In feite komt het er op neer dat
"in hoofdzaak degenen, die een gehomologeerd getuigschrift van Grieks-La-
"tijnse human ra bezitten toegang zullen krijgen. Dergelijke restrictie
"moet betreurd "forden, vooral als men bedenkt dat in de kanida tuur en licentie
"van de I10raalwetenschappen geen Grieks en Latijn gedoceerd wordt. Deze
"discriminatie is het gevolg van het feit dat de nieuwe opleiding in de
"Faculteit van de Letteren en Wijsbegeerte geplaatst werd. Daar minister
"Larock echter momenteel een wetsontwerp voorbereidt waarin de toelatings-
"voorwaarden tot de verschillende universitaire faculteiten aanzienlijk ver-
"soepeld worden, is er goede hoop dat ook dit negatief aspekt van korte duur
" 1 "za ZlJn.
" Voor de lezers van "Het Vrije Hoord" en vooral d.an voor degenen, die
"in het Middelbaar Ond er-wä j s werkzaam zijn, houdt het bericht over de op-
"richting van de licentie in de r10raalvletenschap een oproep in: het komt
"er op aan in alle scholen de jongeren die in aanmerking komen in te lichten
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"over deze nieuwe mogelijkheid. Ouderen hebben nooit de kans gehad moraal
"op een behoorlijke manier te studeren, maar nu is er een weg. Begin van
"volgend academisch jaar moeten we zover kunnen komen dat enkele tiental-
"len jonge mensen zich voor deeerste kandidatuur in de moraalwetenschap
lIinschrijven! Wie helpt mee?"
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