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HUMANISTISCH VERBOND

Humanistische geestelijke vorming ,bi,jhet onderwijs. (met bijlagen).
\ -Het Hobfdhestuur van het Humanistisoh Verbond heeft zich met een uit-

voerige brief opnieuw tot, de leden van de Twe'ede Kamer gewend, teneinde
zijn standpunt inzake humanistisch vormingsonderwijs ui teen· te zetten en in
te gaan op de vraag van de 1Iinister van 0.1(,& W., wat onder dit vormings-
ondervijs dient te worden verstaan. Eld~rs in dit blad wordt de tekst van
deze brief afgedrukt.Tevens wordt als bijlage afgedrukt een afschrift van
een brief, wc Hce wij hierover van de Nederlandse Hervormde Kerk ontvingen.

Stichti.ng Steunfonds Praktisch Huoanisme.

Door het bestuur van het Steunfonds werd een verslag over 1961 ver-
strekt, waaruit bleek, dat het netto-resultaat over dat jaar ruim f.71.000.--
heeft bedragen. Dit betekent, dat de kosten van de geestelijke verzorging
volledig door de opbrengst van deze actie kunnen worden gedekt. De voor-
uitzichten voór 1962 zijn eveneens gunstig; begin februari ,vas reeds een be-
drag ~an f.30.000.-- aanwezii. Voor maart wordt een grote inzameling voor-
bereid.

Vakbeweging en humanisme.

Opnieuw heef f in samonwe r-lc i ng met het N.V.V. een aantal functionaris-
sen van verschillende vakbonden een conf€:rentie op "De Ark" in Nunspeet
bijgewoond en wel van 12 tot on met 14 februari. Deze conferentie stond on-
der leiding van de heer d'Angromond, terwijl als inleiders optraden mavr.
D. Heroma-Meilink en Drs. J .Koopman met resp. als onderwerp: "Vakbeweging'
en maatschappelijk werk" en "Verantwoordelijkheid in de we Ivaurtsst.a.at v • Een
medewerker vari het Kröller-Müller-museuL1 hield een beschouwing over: IIDe
mens in de kunst", toegelicht met een reeks dia's.

De deelnemers brachten tevens een bezoek aan het Uilitair Tehuis van
het Humanistisch Thuisfront in 't Harde.

Sympathisanten.

Het aantal hiervan nadert de duizend, zonder dat er van een nadrukke-
Lijk e actie sprake is. In verschillende gemeenschappen van het Humanistisch
~erbond worden plannen gem~akt om ook ter plaatse deze groep te versterken.

Landdag 31 mei in Driebergen.

De door het gewest Utrecht te organiseren landdag op Hemelvaartsdag
ontmoet in alle delen van het land bij de overige gewesten grote belangstel-
ling. liet programma zit al goeddeels in elkaar; als spreker zal optreden
Prof. Dr. B.W. Schaper. lid van het lloofdbestuur, terwijl hot bekende koor
Vox Humana uit Amsterdam medewerl,ing zal verleneq. Tevens zullen enkele zeer
interessante excursies plaats ·vinden, o.a. naar de meeuwen:broedplaats in
Leersum. Voor de kinderen van de deelnemers komt een afzonderlijk programma.

-0-
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NEDERLANDSE VEREN:GING VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK
ftHU. M A .N .L.T. A ê"

Benoemingen. ' .. ) .•.
.. . .

Met .i nga ngvva.n'l'fe'bruari 1962 is bijhet Centraal Bureau Ln dienst
getreden: de heerJ. M~asdap\!oa~s secretaris van de sectie ftZor~ voor de
oudere mens".~· ..:......-'. , .

. ' . -..'
In Arnhe~ is aang~st~ld de heer G.W.Portma~ als maatschappelijk werker

voor het algemeen ~aa~~chappelijk werk.
I .

In Amsterdam is aanges te ld me j , E.L. van Schieveen als maatschappe lijk
werkster voor bejaardenzorg.

In principe is besloten, dat Humanitas in Zeeland en in de Y-mond een
ma.abs cha.ppeLijkwerkster zal aanstel-len.

Nieuwe afdeling.

"In -Epe is de afdeling N.9.-Ve1'uwc' o'pgeri cht ,

Collecte.

In de afde ling Winschoten heeft ele collecte f. 1.100.,-- ,opgebracht •

.,Sectie Reclassering.
: .~.

De landelijke sectie r-ecLàsserLng belegt een d:rieta:I"'rëglö-rin;le~cÖn-
ferenties ~oo~vrijwillig~rs. iri'hei r~clas~eringswerk, in'~el op:.

I • ' ; , • ~ .•

zaterdag 7 april in Zwo'tle v oor .de p.rcvinc i es Groningen';'Friesla.rrd,;.'
. " , ..." . Drente en OverijaseI •.

, . "r :.

z~terelag28april in Utre~hi~voör dé P~~vibcjesGelde~landiUt~gcht en het
Zuiden; •

zaterdag 12 mei in Haarlem :voorde ,provinç~es Zui d=Ho Lland en No(ird-
.Ho lland ~: .; ,

",J ' . ;j
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HUMANISTISCHE JEUGDBEWEGING . -.. .~!

Winterweekend.

Het winterweekend van de H.J.B., dat gehouden wer d op 6 en 7 januari
in de jeugdherberg te Oldebroek, is pijzonder geslaagd te noeme~.

Er waren meer dan 60 deelnemers en het progro,mmazo,t goed in elko,ar.

Propaganda.

Ook wat de pr6pag~nda·bëtrcft is de H.J.B. actief. Onlangs werd in
Hoorn een nieuwe H:J;B. -o,fdeling opgericht.

Binnenkort volgt de tweede contactbijeenkomst, wo,o,roverti in de volgen-
de aflevering van de Documento,ti~dienst meer kunt lezen.

-0-
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STUDENTEN VERENIGING OP HmIANISTISCHE GRONDSLAG
"S'O C RAT E S"

Verenigingsorgaan "DrupeIsteen".

Het orgaan van de vereniging, "DrupeIsteen", dat per 1 januari an.n
zijn .14de jn.argang is begonnen, heeft een veel a.an t.rekk eLijko r an.nz i en ge-
kregen. Het kreeg een beter lettertype en een gekleurd omslag, hetgeen het
veel.meer het a&.nzien verschaft vn.n eea "echt" bIn.d dn.n het gestencilde
blaadje,dat het tot dusver was.

Dies natalis "
Op de Dies natalis vn.n de vereniging, 15 februari, heeft Prof. Dr.

Ir. J.P. Mn.zure een rede gehouuen over: "De levensbeschouwing van een
niet-religieus Humanist". In de volgende aflevering van di t blad hopen wij
u over de viering van deze dag n~der te kunnen inlichten.

-0-

~~NISTI3CH TllUISFRONT

Hn.ndtekeningen-actie.
;

De defini tieve uitkomst van de ha ndt.ekeningen-e actie luidt als vo 19t:
On~er dienst zijnde militairen - minderjarig

meerderjarig
1279

936
2215

Nog niet onder dienst minderjarig
meerderjarig

1519
700 2219

Militn.irendie de dienst
verlaten hebben na 1957 1687

6121

Nieuw jongeren-blad.

Het Thui~front hoopt, zo mogelijk in de loop van maart, het eerste
numme T van een nieuw jongeren-b Lad te doen verschijnen, dat de naam "Ego"
zal dragen. Dienstplichtige militairen kunnen zich op dat blad gratis abon-
neren, voor andere jongeren beneden de 25 jaar is de abonnementsprijs f.4.--
per jaar, voor de overigen f.6.-- per jaar. De medewerkers zijn jongeren,
evenal~ het merendeel der rednctie.

-0-

RADIOLEZINGEN

Lezingert in de maand maart voor de V.A.R.A.
11 maart
18 maart

Dr. J.P. van Praag
Dr. H. Bonger

"Heeft het leven ·zin?".
"Schip in nood".

-0-
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VAN, ALLE KANTEN

Verslagen, reportages enz.

Reportage over het werk van het Humanistisch Thuisfront. (De Arnhemse
Courant en Het Rotterdams Nieuwsblad)

, De Arnhemse Courant van 20 januaii 1962 en Hat Rotterdams Nieuwsblad
van 30 januari 1962 hebben beiden een reportage over het work van het Huma«

manistisch I'hu is f r ont , De inhoud van beide r epor t.ag es is dezelfde. De re-
portages zijn verschenen onder de ti tel: "Niet bij kuch alleen ••.• " en maken
deel uit van een serie reportages over geestelijke en godsdienstige verzor-
ging in het leger. Deze reportages zijn ook in een aantal andere bladen
verschenen. In het januarinununer van dit blad deeldcn wij reeds het een en
ander daarover mede en en drukten we oen passage uit de reportage af.

-0-

Beschreven portret van Dr. J.P. van Praag. (Het Vaderland)

Het Vaderland van 10 februari jl. gaf, in de serie Gee s t e Lijke leiders
van ons volk, een zeer ui t.voe r.i g portret van Dr. ,J.P. V['u!1 Praag, voorzi tter
van het Humanistisch Verbond.

Het artikel was vergezeld van een grote foto. Het s lot van dit artike 1
geven wij hieronder weer:

"Nu pas aan eigenlijke werk toe.

" Ik heb het gevoel, zo zegt de heor Vr,n Praag, clat wij, nu onze'
"opvatting, om het öp z'n Kuyperiaans te zeggen: al~ een "achtens-
"waardige" overtuiging in ons volk erkend is, pas toe zijn aan de
"eigenlijke t.a.ak : de bui tenkerkelijke wereld geestelijk te activeren
"door belangs teIl ing te wekken voor ons werk en de bui tenkerke Lijk en
"er van te doordringen dat wij cien~en, een eigen mens-beeld vertegen-
"woordigen. Wij hebben daarvoor geen dogmatiek of leertucht. Waar wij
"wel steeds op wijzen is, dat het humanisme niet niets is, het ver-
"tegenwoordigt "iets" n.l. een eigen opvatting over de verantwoorde-
rtlijkheid'van de mens, als een schakel in heel het gebeuren van natuur
"en ges~hiedcnis, waarin hij tegen alle weerstanden in vecht om het men-
"se lijk leven in stand te houden en tot ontp looiing te brengen. Dit
"betell:ent ook weer niet, aldus de heer Van Praag, die zich overigens
"als overtuigd anti-nihilist doet kennen, dl1t het humanisme filoso-
"fisch en wereldbeschouwelijk een vaste leer heeft, zoals da t bij arr-.
"dere levensovertuigingen het geval is. De humanisten hebben deze
"overtuiging dat de zin "in" het reven slechts verworven kan worden
"door Lune r Lijk iets t.o activeren van het e i genn.ard i ge da t mensen ken-
"merkt: het ve rmogon een mensa lijke wcr e1d te scheppen. Op de vraag
"naar de zin "van" l~et leven hebben we geen u.rt.wo or d , Zinvol is "het
"besef in het bestaan geworteld te zijn" (Mar smc.n}, Het werken voor
"di t Verbond, het La t.on doordringen van zijn opvattingen in ons volk
"betekent voor hem m66r dan een particuliere hobby, het is een taak
"die hij zich gesteld zie t ; •.. Nee ,bcLne; voor het woord religieus is
"hij niet. Het Verbond biedt plaats voor a Ll cr Lo i humarri sme ••.•. Op-
"merkelijk is in dit v crb a.nd j. dat ondn.nlcs de vele tec;enstellingen in
"ons volk in de zestien jaar dat het Verbond bestaat-geen afscheuring
"heeft plaats gevonden, er is zelfs nooit sprake van geweest.



33

" Inhoud verlenen aan het nihilisme, kloven overbruggen en con-
"tacten leggen om daardoor het Verbond te doen functioneren en zijn
"gedcchte meer en .::leer ingang te doen vinden dat is, kort geformu-
"leerd doel en streven van alle activiteiten van de heer Van Praag.
"Hij staat niettemin open voor de kri tiek die hij ontmoet, wetende,
"dat geen mens feilloos is. Zo werkt hij inspirerend op al zijn mede-
"werkers die steeds bereid zijn hem te steunen wa a.r dat nodig is, wo.nt
"een man als Van Praag is vrijwel onnri s ban.r •••.• "

-0-

Uittreksel uit artikel in "De Bazuin". (Hot Vrije Volk)

Het Vrije Volk, Amsterdamse edi tie van 3 februa.ri 1962 geeft oen ui t-
treksel ui toon artikel in "De Ba zu i.u!' , Wij geven het a r t.i lce I ui t Het Vrije
Volk in zijn geheel weer:

" In het - ook in niet-katholieke kringen zeer gewaardeerde week-
"b La.d vun de paters Dominicanen, "De Bc zu i n " heeft de heor Ph s S't.ei n
"een a.r t.i ke I geschreven waarin hij concludeert dat het ch r i e t.endom
"noe; niettoo is aan een gesprek met het humanisme.
" Na te hebben b e t.o o gd ç. dat - in tegenstelling tot het oecume-
"nische gesprek onder christenen - de verhouding tot de niet-gelo-
"vigen nog steeds veel te wensen ov e r Le.a t , s c h.r ijf t hij onder meer
"over de veelomstreden geestelijke verzorging:
" Al ja.renlang hebben de christelijke partijen de komst van huoanis-
"tische geestelijke v~rzorgers in de militaire dienst weten tegen te
"gaan met de uit poliiiek oogpunt voor do hand liggende redenering:
"laten jullie, humanisten, eerst eens met klinkende cijfers zien dat
"er a an humani s ti sche ge es te lijke verzo r g Lng be ho e f t,e bestaat ••..
" "Zijn wij, chri stenen, soms ba.ng voor een g eb r ek a an innerlijke
"we e r s t.and bij ons zelf en onze 20-jarie;e jongens tegenover de huma»
"n i s t i s oho boodschap?", zo schrijft de heer Stein. Dan is ,de nri ns t ,
"effectieve weg de weg van o.fweer mc t geweld. Die zou slechts a.ve'-
"rechtse reacties opwekken.
" Doen wij ~r niet verstandiger aa.n eens kalm te luisteren naar
"wat de humanisten te vertellen hebben?
" Laten wij hen d a t pa r t., e;el?j!( d a t hen toekomt, niet onthouden.
"Du a rme e maken wij hen het s che rps te wapen wn a rrae e zij operëren, de
"verbittering, 00 hun socia.le:onoo.,cht, afhandig.
11 MisschieBdnt eerst na oen wederzijdse ontwapening ons aritwoord
"kans op wl1a.rdering krijgt. En als tenslotte ons antwoord Gods eigen
"a.ntwoord is, dan past ons bescheidenheid en geduld. Om het geringe
"n.antal va.n een kleine 15.000, dn.t het Huoanistisch Verbond aan le-
"den telt, behoeven wij ons niet op te winden (dit H.V. heeft zich,
"in Nederland terecht of ten onrechte de be nàming ,'t,hur:1<1nistisöh"- toe-
"geëigend).
,\ " Ontwar~n *ij soms in hun godsdienstloze opvattingen het spookbeeld
"van de ontkerstening, de getncnrncerde verwording van de wésterse
"be s ch av i ng ? Vrezen wij hun groep op de bui t.e nlce r ke Lijke n , een vn.g o
"v o rm Lo ze ma s sa , wa a.rmee wij ze lf het c orrt.a c t z ijn ikwij t.ge r auk t.?
" Eon c on t.c.ct , du t wij slechts schoorvoetend durven terue;zoeken:
"denk 'aQ,n de recente weigering door de KRO, om op initi<1tief van
"De Frontlijn" een open forum tussen ka t.hoLi.eke n en onke rk e Lijke n in

,,"het program op ta nemen! Zijn wij bang voor de pn ru dox - die Szcsesny

"i .:'
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"en anderen dubbelsnijdend weten te han"teren - dat het huoanisrJe
"in de verdrukking zit ~n t~gelijkeitijd een wijd~ kring van gefnte-
"resseerden heeft? '
" De schrijver zegt dan: "Laten wij eerlijk zijn: het meest 'vrezen
"wijde humanist-in-ons-zelf". ' ,
" En juist met hem zouden wij in e~I). onophoude Lijke dialoog moc t.en
"ve rko ren • Wij zijn bang , dat e en c onf r orita t-Le met da t und er è ik in
"ons td11t probeert te Lev en "z onder ruf t te gu an van 'een pa r so on Lijlre
"godheid" en de mens besèhouwt als'de'hoogste norb V11nde kosoosj

"on~ geoiG aan wederwoo~d aan de k11ak zal stelleri en onze innerlijke
"leegheid zai ontoaskeren,die wij uiterlijk met ktabpachtige 11fwljzin-
"gen de nke n te camoufLe r en , ,
" Zij ,die beweren nooi teen onge Löv.igcvi.n hun omgev i ng te ontraöe «

"ten, zij komen hem tegen in zich zelf als nuchtere realist, 1118 cri-
"ticus, 111s vragende, als aartstwijfelaar, als plotseling beangpiigde,
"vnak als enbe gr epe ne , en steeds weor als intense levensgenieter.
" Het gesprek met deze onorrtwijkba re pa.r t.ne r 'te ontlopen is geen
"bewijs V11nmoed."

-0-

Dr. J.G.H. Tans over 1'11 ort Studiekosten. (De Nieuwe Leidse Courant on
De Nieuwe H1111gseCour11nt

In De Nieuwe Leidse Courant van 17 j anuu r f en in De Nieuwe H1111gse
Courant V11n17 janu11ri geeft de heer Dr. J.G.H. Tans een beschouwing over
het toel11genbeleid bij studie. In zijn artikel noemt de heer Tans ook het
rapport "Studiekosten" V11nhet Humanistisch Vorb ond , De schrijVer no eraf dit
rapport het meest radicale van de s tud i e ru.ppo r t.en , welke hij no omt (0. a. V11n
de .l'liardi Beckman Stichting, de Coram.is s ic Rutten en van de Stichting Mens
en Samenleving) •

-0-

Functieverwarring dóor Huma.nist.(De Volkskrant)

Onder het kopje: "Hardleers" versehoeIiin De Volkskrant van 15 j11nu11ri
het volgende artikeltje:

" Voor de tweede mauI heeft het wijkcentruo Geuzenveld een wijkgids .f\
"uitgegeven. Het boekje zi e t er nog ke ur Lger vut t dan de vorige koer
"en bevat nog meer nuttige gegevens, maar toch kunnen wij evenmin
"als twee j11ar geleden de samenstellers zonder voorbehoudcomplir~n-
"teren. De nieuwe gids gaai mank a.an hetzelfde euvel als de oude: zij
"maakt reclame voor het HumanistisehVerbond door :deze instelling
"zowel onder het hoofdstuk Verenigingen als onder de rubriek Kerken
"en Leveh~baschouwelijke Stromingen volkomen ten ontechte e~rder dan
"wie ook te noemen.
" Twee jaar geleden hebben wij het wijkcentrum Gcuze nve Id , dat een
timet' gemeenschapsgelden gesubsidieerde instelling is, voor deze on-
"heush~id op de vingers getikt. Groot was de verontwaardiging; het
"Humand s td soh Verbond,' aldus de voor de uitgave ve r arrt.woor de Lijke
"bestuursleden, stond louter en alleenvoor11an, omd11t de opsoIllI:1ingen
"nu eenmaal alfabetisch waren. Wij neme:n aan, da t di t arguoent ook voor
"de nieuwe gids zal gelden en raden dan het w ijkc errt r um ten tweede
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"mc.le a,o.n, het o.lfo.bet nog eens goed te bestuderen. Wa,nt hoe oen de
l'0psol;1ning (wij c i t-e r en ) Humani s ti sch Venb ond , Bap t i s t eng emee nt-e Än-
"sterdo.n-West, Gereformeerde Kerk va,n Ansterda,m~Slotermeer/GQuzon-
"veld, Hor-vor mde WijI{geL:wente "Geu z.onve Ld" ook wil lcwa l if t c e r on : a I f a>
"b c ti s ch is"zij z-ekc r niet. Wo.s zij a Lf ab c t.i s ch Geweest, dan hn.d , zoa Ls

, "Lo de r oen met eerste k Las lagere s chooI du i dc Lijlc za I zijn, het Human i s «

. "tiseh Verbond in dit lijstje a ch t.or an n moe t.on s t an n ,
" 'Voo'r de saraen s t.e Ll i ng vn,n de v or i go gids was in hoge na t.e vor-
"arrt.woor doLijk de vice-voorzi t te,r van het wijkc en t rura , die tevens voor-
"z i t.t or is vn.n het Huran.ni s t i s ch Verbond. Zou hij ook weer getekend
"hebben voor de gids, die nu voor ons lir;t, dan i s hij ha rd Lee r s c r
"dan wij voor rio ge lijk ho.dden gehoud.en. EGn fune tic -ve rwu r r i ng a Ls deze
"h ad niet t.woerae.aI a.chtereen voor mogon Lorao n ;!'

-0-

Huna.nistische zuil. (Het Hc.Q,rlc~s Da.gblad)

Onder dit lco pj o pLau t.s t.e Het Ha.a.rlens Da.ç;bl8.d va n 15 de c embor 1961 het
volgendo verslag vo.n een geneentera.o.dsverg8.doring van Heemskerk:

"Hunan i et.i s che zuil

" De voorzitter vl1n de VVD-fra.ctio ginG d8.a.rnn, over tot het be-
"lichten vnn een onderwerp V8.n eeer o.,lgenene strekking, da,t voor
"do ach t.or gr ond v an de geuie ent.o Lijke politiek van be La.ng i kon zijn.
"Di tvoerig ging hij in op w a t hij noende "het oncelukkige v e r s ch ijn>
ffsel v an de voortschrijdende ve r zu i Li ng " in Nedc r-Lanû , In dat vcr-
"b an d wees hij op de Hopkoest v a n G8n n i euwo zu i L'! , e en human i e t.s i che .
"Hij v er k Lnur'de , da t zijn f r-o.ct i e nog altijd volkonen n.ch t.e r het in
"1968 genonen ra,adsbesluit on a.n.n do stichting nilitaire tehuizen
"Huraani s t.i s ch Thuisfront een c r-kenni ng sbijd r a.ge te verstrekken s t a.at ,
"ondat dit een principiHle kwestie is. Doch hij deelde cee, dat zijn
"f rn.c t.i e de nieuwe aa nv rn.ge voor de v or-rai ng s cen t.r a van het Huraa.ni e-
Ifti s ch 'l'hui sfront zou afwijzen. I'o n eerste 01:ld[1t er onvo ldoendo re-
lfla.tie bc s t.a.at net een Heems t.e ods boLe.ng en ten t.weed e omdat insten-
IIcinr; met de a.anvrl1ge een ongewenste bevordering va.n het zuilensy-
Ifstecc zou inhouden.tt

-0-
A

'Huna.nisten op de Volkshol.':eschool te Berr:cn.

Op de Volksho~eschool te Bergen hebben recelca.tig ontmoetingsbijeen-
koesten p Laat s tussen human i et en en and or sdenke nd en , Van bevriende zijde
ontvinGen wij hierover het vo18ende versla.g:

n III het veelzijdige progrr..mca. vr..n de Volksho~cschool te Bergen
"v oor de v i or da.ags e jongerencursus van 8 j anua r i - 2 februari j 1.
IIWa.SGen avo nd bestemd voor een samenkoras t mot een f or un , da t zou
"arrt.woor-den op v r agen over ffr,cloof en Lcvo ns ovo r-t.ut g i ng:! , Di t

. "f or un bestond. uit kup e Laan De Br o.baride r , de Ned v Her v , predikant
trA.B. Bekius, de Geref.predikant Vr..n den Bûrcç, 1111en te Bergen, en
trd.e hU::J.l1nist Ehrbecker uit Hl1arleo.
tr Het feit, da,t de leiding de ruin veertig, nerendeels Hervormde
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"cursisten gelegenheid gaf, kenris te naken net naardere overtui-
"gingen'verdient grote wao.rdering.
" Een verslag zou te veel plaats vragen, zou nisschien zelfs o.ls
"indiscreet worden beschouwd. Wel nag o s i , niet onve rno Ld b Lijven,
"dat Ehrhecker op een vraag no.ar au.n Le i d.ing van het prob Leera Open-
"b~re of Bijzondere School niet veel hoefde te zcgncn •••... ondat
"ds. Beldus in zijn antwoord had getoond een ove rtui gd vo orst.ande r
"van openbaar onderwijs te zijn."

. .=====================

,
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HUMANISTISCH VERBOND
CENTkAAL BUREAU.
Oudegracht 152
UTRECHT
Tel. (030) 101 63
Postgiro: 304960 UTlillCflT, 1 februari 1962~

Aan de Tweede ITcoer der Staten-Generaal.

Binnenhof,

I s-G R 11 VEN TI A GE.

In onze brieven van 25 november 1960 en 29 augustus 1961 hebben
wij uw medewerking v e.r zocirt ten a a.nzi on van .ce n door ons we ns oLijk ge-
achte' aanvulling van ,artike141 van het Ontwerp van Wèt tot Regeling
van het Vo or-t.g e ze t-.Onde r wijs , s t.r elrk onde tot het openen van devmo ge Lijk-
heid aan de vo p enbe.z-e s ch o l en voor, "o ndc rwije t.e r zake vu n' geestelijke en
z.ede Lijke vo rnu ng vdu.t, nie t g'ods di.ens tri g gefundeerd is"te verzorgen door
leraren aangewezen door d~i~t6e door de Kro~n toeg~lateri genootschap-
pen,op ge.es t.e Lijke grondslag.' '

'I'hu.ns mene~ wij nogmáa Ls op deze kwo.s tic te moeten te ru gkomon , en
wel in verband met het antwoord van de ,Ministo~~ari Onderwijs, Kunsten
~nWetenschappen bij hei Mondeling Ovcricg '(5350~Nr;13) op de vraag
(134) eenmotiverlng te willen geven van zjjn;iif~vijzing van niet-gods-
dienstig gefundeerd vor-mi.ngs onde rwijs , Kort samengevat luidde immers
dat antwoord: '

a. dat het de Minister niet Vlas gcb Lake n vda f aan een regeling voor
niet-godsdienstig gefundeerd vormingsonderwijs behóefte bestaat,

b. dat z.i. de om~chrijving v~n het te geven onderwijs te vaag was,

c. dat er geen algemeen aanvaarde instellingen zouden bestaan die
toezicht op dit vormingsonderwijs zeuden kunnen ui~oefenen, en

d. da.t

Het
hi e rmeclc

oen v~or dergelijk vormingsonderwijs gaen bevoegdheden kende.

Hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond .mcrkt in verband
op:

a. net Humanistisch Verbond is bereid om ten overvloede ook op dit
terreinaan te tonen, dat er be ho e f t.e bc s t.au t aan huma.ni s td s ch
vo rmi ng s ond e rwijs , zoals het Humanistisch Thui sfront ten genoege
ian de Minister van Defensio de be~oC'fte aan humanistische gees-
teliJ1w verzorging oneler mili t.a i r on aantoonde.

b , De ud t.drukk i ng "niét-godsdienstig gefundeerd onderwijs terzake
van geestelijke en zedelijke v or'mi ng!", of kortweg "niet-godsdienstig
vo rnri ng ao nd er wijs " kan wellicht vaag genoemd worden, maar moet dan

.r;
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ook beschouwd worden als een verzamelbegrip. Het Humanistisch
Verbond meent immers in beginsel niet uitsluitend voor zichze).f,
het recht te moeten bepleiten tot het geven yan hutlanistisch vor-
mingsonderwijs op de openbare scholen voor voortgezet onderwijs,
maar evenzeer voor andere eventueel toe te laten genootschappen
op .geest-e Lijke grondslag tot het geven van vormingsonàerwijs, ge-
grond op hun levensovertuiging.
Wellicht ten overvloede diene dat volgens een meer en meer aanvaard
spraakgebruik in navolging van artikel 67 der gevangenismae.tregel
een genodtschap op geestelijke grondslag een genootschap is dat
zich in hoofdzaak ten do~l stelt de bezinning op en de beleving
van een niet-godsdienstige levensovertuiging te bevorderen.
Om voorts een idee te geven van het humanistisch vormingsonderwijs ,
zijhier geciteerd wat torzake van vormingscursussen buiten school-
verband over cursussen voor groepen van 15-jarigen en ouder o.a.
gesteld wordt in het-rapport "Humanistische Vorning" van het Huma-
nistisch Verbond, dd. 11 juli 1957:

"De stof van ,de cursussen kan velerlei zijn. Uct ligt b.v. voor
de hand de inhoud van de humanistische levensovertu.iging in
het middelpunt te plaatsen. Niet o~ de cursist6n het hum~riisme
"bijtè brengen" maar om ze te 'st'eLl en voor' vragen van mens en
wereLd , bijbe18'0' openba ri ng én'nienselijkove r-mogens , vrijheid,
gerechtigheideil 'ver-antwo ordeLijkha id , motieven en zingevingen,
en ze kennis te doen maken met verschillende humanistische op-
vattingen.
Een ~ndere aanpak is ook mogelijk: zo kan nen de problemen van
levensbe schouwe lijke aard benaderen van de his tori sche kant en
een uiteenzetting geven van de grote godsdiensten, van denkers
en hun levensvi si e , van cul tuurverschijnselen aLs de oplcoras t
van het zelfstandig denken en van de wetenschappen ,enz. .De be-
handeling van deze stof zal telkens de gelegenheid bieden tot
een gesprek te komen over de vraagstukken, die de rijpende jeugd
bezighouden."

c. De Minister stelt in het Mondeling Overleg dat de~overheid het toe-
zicht op het godsdienstonderwijs op de openbare scholen kan over-
laten aan de ke rke Lijke gemeenten of plaatselijke Kerken •

.Op gelijke wijzedient de overheid het toezicht op het niet-gods-
dienstig gefundeerd vormingsonderwijs over te laten aan het genoot-

.schap op geestelijke grondslag dat t.oegeLat.en is tot het aanwijzen
van leraren voor dit onderwijs, en wel evenals bij de kerkgenoot-
schappen, aan elk genootschap voor het vanwege dat genootschap ge-
geven onderwijs.
De Krodn i~l bij eventuele toelating slechts hebben te overwegen of
een gegadigd genootschap vin 'voldoende importantie is en geen doel-
einden nastreeft strijdi g mot de openbare orde en (ia goede zeden.
De vraag dringt zich op waa~ombv.het Humanistisch Verbond, een-
maal toege laten, geen "atgemc en aanvaarde inste lling" zou zijn, die

,to.ezicht op het· eigen vormingsonderwijs zou kunnon uitoefenen.
d , Voor wat betreft het Human i st i sch Verbond kan hieraan toegevoegd'

worden, dat ten aanzien van de docenten in het vorengenoemde rap-
port wordt vermeld:
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"Als leiders van vormingscursussen komen in e.anncrk.ing pcrsone-n
aan wie men in volle overtuiging de vorming van de jeugd kan
toevertrouwen. Hun persoonlijke gaafheid, hun openheid en be-
zonkenheid, hun paedagogische aanleg, en hun kennis op het ge-
bied van levensbeschouwelijke problemen en het hum~nisme, moeten
hierbij overwogen word.en;"

I!Teneinde te bereiken dat zeke re algemene maatstaven voor dit
werk worden aangelegà, zullen door of vanwege het hoofdbestuur
eventuele leiders van vOl'mingscursussen worden erkend. Omgekeerd
dien,en dus ook geen vormingscursussen georganiseerd te worden,
indien daaraan geen erkende cursusleider verbonclen kan worden."

Het spreekt vanzelf dat de dooent.en voor humanistisch vormingson-
derwijs op de openbare scholen voor voortgezet onderwijs een algemene
ontwikkeling dienen te hebben die tenminste gelijkwaardig is aan
die van de overige aan de betrokken school verbonden leerkrachten.
Een opleidingscentrum voor zowo I geeste lijke raads lieden voor de
humanistische geestelijke verzorging als voor docenten voor humanis-
tisch vormin~sondcrwijs is in voorbereiding.

Ten behoeve van uw bo sLissi ng terzake van eventuele aunvu Lli ng van
artikel 41 van het Ontwerp van Wet tot Regeling van hot Voortgezet On-
derwijs bevelen wij het vorenstaande gaarne in uw welwillende ~3ndacht aan.

Hoog~chtond,
namens het hoofdbestuur

w.g. Dr. J.r. van Praag
Voorzitter

w • g. B. J. Mn.x
Algemeen Secretaris

(
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NEDERLANDSE HERVORMDE KERK

Raad voor de Zaken vnn
Kerk en school 's-Grnvenhage, 19 februari 1962

Cn.rne~ielaan 9

Aan het Huon.nistisch Verbond,

Oudegrn.cht 152

UTRECHT.

De Ra ad voor de Zaken van Kerk en School richt zich, naar aan Le L>
din~ vnn uw verzoek 00 een o.dhesie-verkln.rin~ n.f te geven betref-
fende uw schrijven d s d , 29 augustus 1961 nr. 61091/C.885.2 aan de
Tweede Ko.oer der Staten-Genera~l, betreffende v~rruining vnn n.ri.
41 van het wetsontwerp 5350 tot u net de navolgende verklaring~

Vt1nuit de overtuiging dn.t slechts in,het gehoorgeven n.o.n het Evo.n-
,,;' '(;èliehet he i L' van ons volk 'gelegen is, dient de r a.ad voorop t9

stellen, dat hétioede t<it dè opdtq,cht vn.n deNederla.nds~ Hervortide
,rKerkbehoort,' het Nede r Ln nd se volks leven va nuf t' di t' Bvange lie te be-
,geleidèri ~n:te dienen1 'da~ro6'kan het uit die~'h~~ïd~nietop de weg

.: i, :der·.kei'k: liggende ge vr aagdc adhes i e cbe tuf g i ngt't e geven en daa rnc dc
het geven Vo.n·hubani~tisch-Ievbnsbeschóuwelijk o~derwijs hnrerzijds nc-
ti(! f .ts bevorderen. .! '.r .

.~. J

;Hierbij~s~e kerk >;an oordeel - in het ltçht der ge no.di ge Lankrao e «

,) di~hóid'God~ ten n.~pzi~n van de nensheid·-p dat de overheid hn.nr
onderdn.nen r ui nt.e noet' La t.e n ook on hurian i s t te zijn en deze levens-
beschouwing gq~tn.lf,e t~ geven, wn.t in uw voor1?tel inmers wordt be-
(iögd.'·" .:. ,"'.' ' .

Deze tol~:ró.nti~ be rus t vvanuf t de kerk niet f orrre e L op stn.atsrechte-
lijke overwegingen naa.r op 'hnn.r opdracht, de ander in zijn n.nders-zijn
vunu i t het Evnnge Lie nee te dragen in haa r ve ra.ntwoorde lijkheid en
hen dus de ruiofe:tot dit a.nders-zijn niet net mach t.srai dd e Le n te ont-
nenen.

Dat niet een ä ede r het Evn.ngelie aanva o.r dt , Lo.a t de kerk a Ls Kerk
van Jezus Christu's ni~t met rust, nac.r t.oge Lijke r-t.ijd erkent zij de
vrijheid tot di t niet au.nva a r-d en , Da.aron neent de r aad vanuit de raodc>
ve~n..ntwo,or(1elijkhe~id der. .kerk.svo or de gewetensvrijheid v a n de ando r j 1
te rio ot on ui tspreken, da t naar zijn rrcni ng a[LU de verwerke Lijk i ng van I
uw voorstel geen noeilijkheden in de weg nOGen worden gelegd. I

Ter voorkooing vn.n ~isverstnnd zij tenslotte duidelijk uitgesproken
dat naa r het oordeel van de raad kerkelijk gcds dLens t.onde rwija en
levensbeschouwelijk onderwijs, door welk genootschap ook gegeven in
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wezen niet ~el~ksoortig z~n; h~ is dan ook van mening dat een bepaling
ter verwezenlijking van uw voorstel als een nieuw lid I1l1nar-t , 41 van
W.O. 5350 zal moeten worden toegevoegd, waarbU de rl1l1dom genoemde re-
.den ook -b czwao.r na akt tegen het wo ord "eveneens", gelijk dit in de for-
Dulering die ip het Voorlopig Verslo.g wordt voorgesteld, is gebruikt.
De ro.ad zou o.ls 2e lid van I1rtikel 41 willen lezen:
IIAo.nde openbare scholen worden de leerlinGen op verzoek vo.n tot dit
doel door~ns ~oegell1ten genootschappen op geestel~ke grondslo.g in de
gele~enheiJ ~esteld enz." (het 5e lid Doet dnn luiden: "voor de toe-
pa.saing V<1n het eerste Üd v an dit artikel enz.")

De raad ve rzoelrf u, wanneer u va.n dit schrijven gebru i lc iaa akt , het in
zijn geheel te publiceren.
Een afschrift van dit schri~en is in overleg net u gezonden l1o.nde

-leden vo.n dcT~eede Knmer der Sto.ten-Generaal.

No.nens dè Rl1o.dvoor de Zn.ken
va.n Kerk en School

(Drs~ V. Dekker), voorzitter

(Ds. O.V .•Honko L}, secretaris.
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