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HUMANISTISCII VERBOND

Sympathisanten-actie.

,De hn,lf november ge s.t.a.rt.o ac t i e voor synpa thi s arrt.en ven het IlunanLs tLs ch
Verbond heeft voorlopig zeer bevrediGende resultaten oPGeleverd. Veertien
dagen nadat de eerste uitnodigingen waren rondgezonden hadden zich voor deze
groep reed~ meer dan 500 deelnemers aangemeld. Aangezien hot hier, geen
"bliksem" -u.ctie betreft , nag verwacht wor dcn dat de inschrijvingen rego lmn.tig
zullen aooTgaan.

Conferenties mot vakbewegingskader.

;Van deze c onfererrti ee, \'laaivaner oen drietal z ijn geprojecteerd, heeft
'de eerste van 20 tot en J+let'22novûmber op "De Ark" in Nunspoet plauts ge-

r> vçndcn . Er werden twee Ln Le i.dfngcn gehouden, resp. door de he er tH, van Es
uit.D9r~recht over: "Le~ensovertuiging en vakbeweging" en door llevr; Mr. H.
Siiige:r.,..Dekkerui t Rijswijkover: "Humanisme en sociale zekerheid". De Lau t qt.e
dag werd ee~,ui tvoerig ,gcsprék gehoud cn over het humarri smo en het Huraanis«

tisch Verbond. '

~ieuwe naam ge~eenschap~ppelscha.

D'e gem'cènschal;Appeis~ha! hco f t van het hoofdbestuur toesteDDing gekregen
heul' naam te wijzigen in AppelschajOosterwolde. Di t drukt de vo r-houd ingenrbe «

ter uit, omdat door vele vestigingen in Oosterwolde zich deal' nogal wut nieuwe
leden aanmelden.

, i

Nieuwe plaatselijke geestelijk ruadslieden.

Door het hoofdbestuur z ijntwee nieuwe p Irva t soLijke [;.eosteljJl{ruudslieden
benoemd en wel de heren J. Singer te riijcienesvoor de geneen!3chnp Hoorn eh
Oms treken 'en S .S .A~ Sn.mnrra te La ren v oor de gemeenschnp LnrenjBlnricuo.

-0-
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NEDERLJUmSE VERENIGING VOOR },L\ATSCHAPPELIJK WERK
"H U H 11. N I T .1\ S"

BenoeminGen. '

Op 1 februari 1962 treedt bijhot Centra~l Bure<1u in dienst de heer J.
Maasdnm als stafmedewerker, speciaal balnst net de bejnardenzor~.

Als opvolgster van mejuffrouw T .IJ. Ma as is op 1 novorib or l.I. in dienst
getreden als ma at.schc.ppeLijkwerkster voor v oogdijzaken : nejuffrouw 11. Ka Iker .
De standplaats van mejuffrouw Kalkor is Acsterdan.

Studieconferentie Algemeen Maatscha,ppeli& Werk.

De werkgroep Algemeen Maatschappelijk Werk van lfucanito,Gbereidde een
studieconferentie voor, die inmiddels plu.ats heeft gevonden op 25 november
j.l. te Utrecht en waarvoor werden uitgenodigd de besturen van de middelgrote
en kleinere plaatse lijkeafdo Li ngo n , wa a.r een mau t.schup pe lijkwerh:(st)er is
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aangesteld of binnenkort zal wo~den aangesteld. Bovendien waren leden van het
Dagelijks Bestuur aanwezig en de "P'~ov:r:n~iale functionarissen vun Hunanitas •
De conferentie stond onder leiding van nr. B. v.d. Waerden.

'Ruim veertig bestuursafgevaardigden tiit het gehele .l~nd nanen aan de con-
ferentie deel. Zij oriänteerden zich allereerst in kleine ~i~cussiegroeperi .
aanrd e hand van een "wor ka ng pap'er",' dat tevoren in de a f de La nge n was bespro-
ken.~n dat tot onderwerp hdd:

"Welke cammunicc..tie-Llo:gelijl,\:h~de·n bestaan er tussen p Lan't.s e Lijlr bestuur
. i; ,en ma.at.s chu.ppe Lijk werk(st)~r;' hoo voldoen de verschillende v orraen van,'

werk-contact in de pruk t ijk ; wellee vormen van werk-contact verdienen
de voorkeur, kunnen aigeeeen geldende richtlijnen wor~e~ gevonden?"

Rapporteurs' v a.n de discussiegroepen bru._c.4ten de diverse antwoorden op .
deze vragen in bespreking tijdens de plenaire zi tting, waa rria de voorzi tter de
vo or Lo p i ge ' conclusies s arae nva t t.o , tevens aankondigend,' dat te zijner tijd een
verslag van deèQnforeritiezal worden' gepubliceerd. '

O~er~~ens'l~ve~d~dèze studiebijbenkoDst z6veel punten tot verdere be~
apr ek i ng op', du t de' pr ovi nc t a.Le" f unctd ona r is se n 'verzocht werd, in hun rayon
het gesprek ineidè afdelingen voort·te zetten.·Ook werd er op aangedrongen
de maa t.s ch app eLijk werk( st)ers v an Iiun 'lmnt eens over deze problematiek aan
het woord te laten.

De conferentie ging uiteen' net de overtuiging, dat de basis is gelegd
voor een gezonde 1:::' tbouw van het a Lgcrae en raac.t.schuppe Lijlc werk van,!l\lI!J.ani~i:i.s
en ecn bijdrage is ge leverd ten gunste v an het raaa't s chappe Lijk werk in a I zijn

. geledingeh. . ':

-0-' '

HUMANISTISCHEJONGERENGEMEENSCHAP

Versla.g weekend d. d. 1.8/19 novenbe.r •

.Het weekend" da t door de H.J·.G.op. 18,en 19 november j ~l. te Soest is.
gehouden, is zeer plezierig verlopen." .

Tussen 15.00 en 17.00 uur werden a Ll e H.J.G. Iers on tvung on, De avond
werd doorgebracht oet discussiären in verschillende groepen over: "Stijlvor-
ming in het Humarrist i s ch Verbonq.~'. Huns Br.cr da ha d over di t onderwerp eerst
een inleiding gehoudéiL-' .. - -_.

De volgende morgen hield de.'];l.0~~.~9.lsnogou.nls over het hetzelfde onder-
werp een inleiding en een discussie.

De middn.g werd nog gezellig doorgebru.cht en na. de nualtijd gin~ ieder ..
weer na a.r huis. De u.lgehele leiding had Olof Lanbe ck , '.

-0- .

. STUDENTENVERENIGINGOP BUMANISTISCREGRONDSLAG"SOCRL\TES"'

Nn.,in.arscongres.

Op het nn j aa r ac ong r e s , geh~iidon' 6p':' 10 uovcnbe r J.l. in '''De Hor t.anho r st "
te .Delft, is ,metn.lgemene s t.ermen de v:ol/jende resolutie o.angonoraen:

"Het congr es van de Studenten Verdni (;ing op Huriani s bi sche Gronds La.g
"Socru.tes·";in Delft bijeen, dringt er op aan de rroge Lijkh ei d van
human i stLs ehe geestelijke ve r z'or gi ng in het leger o•..•en to niJ_lcm
e t.e Ll.e n ;"
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Deze resolutie is Zijne Excellentie de Minister vnn Defensie toegezon-
den.

Gedurende het op het congres volgende weekend is do landelijke nnjaars-
conferentie gehouden, waarop enkele oud-leden gesproken hebben over: "Leven
en denken van Menno ter Bz-auk'! ,

Dorde lustrum I1fdolinr:Delft.

De viering v an het derde Lus t.run van de a.fdeLi ng Delft vond p Laa t.s op
d i nsdug , 14 november j .1. Ter ge Legonhei d van di t heugc Lijko feit wa s een
zeer bijzondere koffietafel georganiseerd, die opgeluisterd werd door de an.n-
wezigheid en door de toesprn.ken van enkele oprichters vnn de S.V.H.G., en
vooral ook d.oo'r het bijwonen van deze bijeenkornst door Dr. van Pra.a.gen Dr.
Schenk.

Vrijdn.g,17 november hield Mr. H.J. Woltjer in de au La van de Technische
Hogeschool de lustrunlezing, getiteld: "De voorbereiding vn.n de student op
zïjn toekomstige plaats in 'de na atsche.ppij'' ••

Het Iust.rura werd af gue Lo ten iao t een feestelijk diner en cen gean i rao erd
bal in een frn.n.ive~sierde zn.al.

Sn.menstelling hoofdbestuur.

Het hoofdbestuur van de Studenten Vereniging op Humn.nistische Grond-
sln.g is voor het jnar 1961/1962 als~ólgt samengesteld:
Praeses A.V. van Stekele~burg
Ab-actis I G. Nieuwenhuijzen, Coendersstraat 42, Delft
Quaestor G .'T. Huss lage
Vice-praeses W.-vander Linden
Ab-actis 11 W.B. Hart -0-.t '. '.' [:

i. IItr11ANISTISCHEWERKGEMEENSCHAP IN DE PARTIJ VAN DE ARBEID

Onderontwikkelde gebieden.

De internationale solidariteit ih de vorn van steun aan de onderont-
wikkeld~ geb{~den, o~~r welk onderwerp op de jaarvergndering van de H.W.G.
Prof. Dr. W. Brandt een inloiding hield, zal ook in het begin van het komen-
de jaar de au.ndacht van het r H, i'! .G;-Imder vr c.gen , Het hoofdbestuur besloot,
di tonderwerp n ogria.a Ls te laten be lichten en we 1 op een bijeenkomst, waar Ir.
H. Vos zal spr~ken.

Deze bijeenkonst zal worden gehouden in Utrecht op zaterda.g 24 februari.

Afdelingsnieuws •

De n,fdelin~ Hilversur.1v a.n de H.W.G. hield op 21 november een bijeen-
kotlst, waar de heer Arie Pleyoier sprak over het bekende werk van Leon Uris,
I1Exodus".

De afdeling Haarlem vond üe heer J<1n de Troye bereid om te spreken
over radio- en televisieproblenen, zoals nationale onroep, reclame in de
radio en t.v. Dezo bijeenkocs~ vond plaats op 29 novembe~.

"Vernieuwing".

"Vernieuwing", het officiële orgaan van de H.~I.G. bevat in het novem-
bernutlcer o.a. een artikel van de hand van Henri Sandber~, waarin hij de
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overleden Franse humanist Paul Ramadier herdenkt.
De encyc Liek ,van de paus "Mater et magistra" wordt door het H.B.-lid

Warffemius onder de loupe ~enomin en Anne Vermeer behandelt de discrimina-
tie van het humanistisch denkend volksdeel.

Proefnummers yan",dJ.tmaandblad worden op aanvraag gaarne toegezonden.
Men richte zich tot het H.W.G.-secretariaat, Haagweg 210, Leiden.

-0-

HUM..t\NISTISCHTHUISFRONT

Collecten in 1961.
j

In 1961 zijn-in 39 gemeenten-collecten gehouden, die tezamen f. 32.000.--
bruto hebben opgebracht. Dat is f. 17.000.-- meer dan in 1960, toen er in
23- gemeeti~~n gecollecte~rd werd. In dezelfde 23 ge~eenten werd in' 1961
f. 7.000.~- meergecollBcteerd.

Voor 1962 zal aan 50 ~ 6ü gemeenten vergunning tot het houden van col-
i leete worden gevraagd.

-0-

R.ADIOLEZINGEN

Lezingen in de maanden december en ,januari voor deV.A.R.A.

24 december Prof. Dr. D. Loenen "Vrede op l7i1rdeen Eenheid der mensen;
Idealen v66r Christus' geboorta~;

Dr. J.P. van Praagl1De Nieuwjaarsbrief van het Humanistisch
Verbond".

31 december

7 januari' .:(..P:rof.Dr. LibbEl,van
der 'Val

Lezing in de maand januari voor de A.V.R.O.

'2 januari
I ~.0,.,

Mr. A. S tempe Is ,',- "Ob.j.e,ctie,f schrijven, een bezigheid met
gebrekeIl'"

VAN, ALLE IU,NTEN"

Humani sti sche gees te lijke verzorging in het leger (De Amers foortse Courant).

De Amersfoortse Courant'van 15 novembe:r:,:l,961meldt het volgende:

"Minister accoord m~t publicatie.
11 "He t Huma.ni std sch Thuisfront wil voor elke militair in Neder-
"land geest.eLijke verzorging door een geestverwant". Deze in een
"rebus verborgen s lagzin vult de helft van een advert.entde over
"een hele pagina in het officiële orgaan van de koninklijke land-
"macht, de "Legerkoerier".
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" Deze annonce is eon .va n de.. a c t iv i t.e i t.e n van het Humanistisch
,"Thui~front~~ ha,ndteken~ngen te verza~el~n va,n militairen' di~ met
"he t.v'l'hui ef r orrt van mening zijn, dat naast de pr ot.e s t.ant.s o - en katho-
"lieke geeste Lijke verzorging een p Laa ts aan humani s ti sche gees te Lijke
"verzorging moet worden gegeven. Demi.nister van uefensie ha,d reeds
"in ma.ar t. a.ap. de volksvertegenwoordiging med.egedee Ld, dat, indien
"hem van een ernstige behoefte aan humanistische geestelijke verzor-
"ging zou blijken" hij zich dan.r-nau r zou richten. De n.i ni ater heeft
"nu persoonlijk de publicatie van de adve r t en't i o in de Legerkoerier
"goedgekeurd, wa,a,rdoor de ~ewindsman dus zelf meewerkt aan het ver-
"zame.1en van het materiaal, waaruit hem de "ernstir;c behoefte" moet
I1blijken.'
" Van die zijde van het I'hu i sf r orrt deelde men mode, da t mende actie
"die tot begin december zal duron, niet als ten volledige enquête
"ziet. "Wat wij tot nu toe 'gedaû.n hebb e.n kan beslist geen "gerichte
"campagne" genoemd worden. De advertentie in de Legerkoerier isde
"eerste "gc r i ch te activiteit".
" In de annonce wordt de mili t.a.ir en verzocht, indien zij het stre-
"ven van het Humani s ti sch 'I'h ui s front onderschrijven, een' brief of
"b r i.e f'kn.ar t aan het Thuisfront te sturen, wa.a.ri n zij ver'kLar en , dat
"zij het voo.r zichzelf op pr ijs v s t.oLl an dat er de mogelijkheid van
"humani st i sche geeste lijke verzorging gedurende hun mi 1i tai re diens t-
"tijd zal zijn.
" "Door de h and t.ck en.ingona e t.I e za.lhet mi ss chi on mogelijk worden
"dat de humarri s ti sche geestelijke ve r zor g.ing naast ue a.aIraoozen.ier
"en legerpredikant wordt toegelc..ten in de kazerne", aluus de adver-

'''tentie in de legerkoerier ."

De Gelderlander.

De Gelderlandor van 5 uecember 1961 geeft een redactioneel commentaar
op de handtelreningenactie van,het Humanistisch Thuisfront. Dit coomentaar
geeft eerst de inhoud van het persbericht van het Thuisfront weer, waarin
de voorlopige resultaten van de actie worden medegedeeld. Do Gelderlander

I' gaat dan verder:

" Bij de behandeling van de begroting van defensie in het afge-
"lopen parlementaire jaar heeft minister Visser geweigerd hum.anis-
"tische gecs t.e Lijke verzorgers in de krijgsmacht toe te Laten,
"Tijdens een d~or hemzelf ingesteld onderzoek was hem gebleken, dat
"er aan dit soort verzorging geen behoefte bestond. Tevens nodigde
"hij het Human.is t i s oh Thuisfront, dat om deze toelatin~,verzocht·
"had, omdat men daar wèl deze behoefte aanwezig a ch t t.e , uit om die
"behoefte aan te tonen. Het Humanistisch Thuisfront heeft deze "uit-
"daging" aanvaard. Het heeft con hand t.cke ni ngcuc.ç td o op 'touwg0zet
"om d8 minister van zijn ong oLijk te over-tu i ge n , 'slaag,t het Humanis-
"tisch Thuisfront daarin - en het meent, dat de thans o.arigeboden
"gegevens deze behoefte ruimschoots demonstreren - dan zal de minis-
"ter niet langer mogen weigeren en zal de fel begeerde gelijkstelling
"ook op di t punt voor de humanisten een feit zijn.
" Door het stellen vi1n'het behoeftecriterium heeft minister Visser
"inderdaad in beginae 1 de deur voorde humarri s t i, s che gees te lijke ver-
"zorging opengezet. Waaruit moet dio behoefte blijken? Va.n hunia.nfs »

"tische zijde wijst men in de eerste plaats op de ontplooiing van de
"eigen activiteiten in de vrije maatschappij. Uit de 'huidige omvang
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"van bijvoorbeeld he t. human.is ti sch maatschappe lijk werk zou men inoe-
"ten afleiden, dat men in brede kringen van het bui t.cnke rke lijk vo lks-
"deel Zich ophethumanis~e aangewezen voelt. De ervaringen van huma-

. "nf s't.Lsche geestelijke verzorg~rs inde gevangenissen en in de arbei-
·ftde:rskampen wijzen in deze Lfde ri eh ting. En hoevee 1 mensen lui ster en
."rri e t 'i edel'ezondag naar de radio -ui tzendingen van het Huran.nast i Bch
"Verbond? '" ,
H, In de tweede' plaats wordt' gowezen op het succes dat het humaui s -
Htisch v omii ng s cent.r um en de v i.ez- mi Li t a i r-e tehuizen hebben, die samen
11 j aa r Lijks duizenden :bezoekers t.r ekke n , Tenslotte komt men, numët
"de handtekeningenactie, die nog wel niet ten einde is, maar clie nu
"reeds vol~oende materiaal biedt om het bewijs te leveren.
,,' Op ieder van dez~ argumenten kan men kritiek hebben. Uit ~6 ge-

...."b Leken behoefte aan speciaal, op bui 't.enk erk e Lijk gerichtmo.atschappe-
, "lijk wer k hoeft nog niet het verlangen naa r humani sti schegeoste lijke
"verzorging te volgen. Het publiek ~nde gevo.ngenissen en in dé ar-
"beiderskampenis een ander dan dat in het leger, de vloot of de J

"luc'h'tmacht •. Wie dr is dagen u i t de dienstwi 1 zonder door een pu tor
·lIoféen. dominee a.a.nge sp r oke n te wor den , gaat ns.a r het humanistisch
"vo rnri ng sco n.t.rum -' dut wil nog niet zeggen d'at;Illcn op een echt-humo.-
"rif'stl ache benadèring ,va,n zijn pr ob Lemenjz i. t te .wachten. Wij [Selövcn
"ech'ter,' dat men doórdé zaken zo te stellen, het vraagstuk niet a L«
I! leen baga te lli see r t , maar bovendien ten auriz i en van de huraani.std sche

'uve'rzorgil1g andere maa.ts:i;uven aanJcgtdo.l':l men v cor .d,eeigen zaak op
'~Izichzou durven,némé:n.De vr e.e.g waar het om gaat is ,of uit een ob- -

lijoctd eve tbe oord e'Tf ng van de huidige gee s te lijke s amens t.e lling van de
"Nederlandse bevo lking al s gehee 1, en van de feite lijke po s i tie die
"de humani st i sche beweging daarbij inneemt, voldoondc .redelijke .groilçl:
"is te putten voor het invoeren vn.n ocn derde categorie vo,n geeste-
"lijke verzorging in de k r ijgsmach.t t. de, humanistische" Wij orrtkonne n
"niet, dat deiëbe,oordelillg een mpeiÏijke ~11<1kis. Wijmcnon evc nwoL,
l'dateen er'n.st ig en objectief ondor-z.o ek , wau.rvun de uitkomsten vol-
"ge ns werkelijk democratische, mact s.taven worden toegepast, nictalleen
"wenselijk, maar ook u i tvoe rbaax is.
I! De handtekeningenactie van hot Humanistisch Thuisfront kan men
"bezwaarlijk als zulk een onder-z o.ek beschouwen.De rapporteurs van
"deze actie trachten, althans in hun aan de pers ver.s t.r ek b vcomcnmf.qué ,
"de' indruk te weleken , dat zij een stuk wetenschappelijk research ver-
"richt hebben. Er is sprake van een "uitgebreide steekproef" uit
I! ad'r e s senmateriaal dat f! gróf.ande e Is ongerich t.' was; du i de lijk blijkt
"evenwel uit andere ons ter beschikking staande gegevens, dat er van
\leen "onderzoek" in de geb:ruike Lijlee zin van het woord geen spr ake
"was, maar var. zo effectief mogo lijke yerzame Lact i e van a.d.hes icbetui-

'''gingen, voornamelijk goricht op personen wior sympathie voor het be-
"oogde doel reeds vl1ststo~d. Niettemin is dit "onderzoek" toch 'nog
"een heel s t.uk dege Lijker dan de vluchtige informaties waarop destijds
IIminister Visser het ontbreken van onige behoefte meende te kunnen
"aantonen."

Trouw.

Van die zijde geen zielszorg.
Onder deze kop citeert Trouw van 11 november j .1. de' inhoud van een

artikel in het offici,äLe orgaan van de Nederlandse Chrfst~~-Onderofficieren-
vereniging over humanistische geestelijke verzorging in'hût leger. Het blad
schrijft het volgende:
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" De Nationale Christen-Onderofficierenvereniging maalct zich
"ernstige zorgen over de pogingen van het Humanistisch Verbond om
"toestemming te kr ijgcn voor het instellen van een humanistische
"geestelijke verzorging van mili tairen. Op het ogenblik worden hand-
"tekeningen verzameld, waarmee men de ~inister Van Dofensie wil be-
"wijzen dat hij ongelijk had, toen hij in maart van dit jaar in de Tweede
"Kamer verklaarde dat hij - op grond van een onderzoek - voor een
"dergelijke verzorging geen behoefte aan~czig achtte. Met de handteke-
"ningenactie wil men nu aantonen hoe groot de behoefte aan humanis-
"tische geestelijke zorg in de krijgsmacht is.
" 'Voor het bestuur van <.leN.C.O.O.V. is deze actie aanleiding zijn
Illedenop te roepen tot ~ecr activiteit in de strijd tegen hen; die
11 "God bui ten het leven w.i Ll en p Laa 't s err'", De chri s ten-onderoffic ieren
"~ogen het door vele ouders in hen gestelde ~ertrouwen niet beschamen.
IIDie ouders immers zien hen als de vertrouwensmannen voor hun kinde-
"ren, die toezicht houden en die voor hen en met hen het kerkelijk
"verband onderhoud.en".
11 In het officiHle orgaan van de vereniging wordt geconstateerd,
"dat een vrij groot aantal jonge' oilitairen do militaire tehuizen en
"centra van het Humanis 'tis ch Thui sfront bo zoclct . Het be langrijkste
"percentage van deze bezoekers bes t.a a t ui t j eug di ge dienstpli chtigen.
""Voor de jonge christen-mili talren die ook in geestelijk opzicht
"vaak nog zwak staan, zijn hier do verlokkingen van de, wereld wel vrij
"groot. De invloed van het humanisme brengt eon+vor-v l.akk ing 'eh een
HIaten varen van het. geloof in God. De band aan het gelÇlof en aan de
"levensbeschouwing, waarbij de christelijke jeugd is opg'evoed, kan er
"door verzwakken".

"Garnizoenskerken

" De nieuwe acti6 van het Humanistisch Thuisfront is ook aanlei-
IIding voor een appèl op de kerken en op de ouders va.n de dicnst-
"plichtigen. Allé 'ga.r-nt zoonako r ka n - met gr oto nn.druk op "alle" -
"zullen nog vûel meer dan voorheen moeite moeten doen om het con-
"tact met de jongédicnstplichtige~ van prot.-christelijke! huize te
"onderho~den.Nogi~eer d~n voçrheen zullen deze dienstplichtigen
"de aandacht van de garnizoensker~en moeten hebben. ,.
" Intussen zal op de ouders een hernieuwd appèl moeten worden ge-
"daa.n om hun zonen (en dochters), 'die in oili t.a i re dienst zijn, voort-
"durend te wijzen op de gevaren, van gE:CSte Lijlee beïnvloeding van de
"zijde van het Humands t.i sch Thuisfront. Het instellen 'van een humcmis-
"tische geestelijke verzorging zal die gevaren nog vergroten.
u Het gehele ch r i s t.e Lijke volksdeel kan in de s t r ijd tegen die gc-
"varen bijdragcn door meer f i nanc i.ë le steun to verlenen. De taak van
"Pro Rege en van de leiders der prot~-chr. militaire tehuizen wordt
"steeds zwaarder • Financieel en moreel zullen zij .meor steun moeten
"ontvangen. 'Vele kerken zijn lofwaargig actief, maar clit geldt nog
"niet voor a 1 1 e kerken.
I) "Het gaat om het geestelijk 'welzijn van onze meestal jonge mili-
"taireIl" ,constateert de ~.C.O.O .V,' ,ÎIDie zijn het of f er van onze hulp
"e n bijstand financieel 'cn mett.e r da.a.d waard"."

-0-
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Vrijzinnig Protestunten en Humanisten. (Nieuwe Rotterdamse Courant)

o~ de ja.a.rvcrgudering va.n de Nede~la.ndsc Protesta.nten Borid heeft de
Voor zi t,ter v an deze Bond een r c de gehouden, wa.ar i.n hij ook 'de vc r ho ud.i ng v a.n
de Vtijzinnig Pr o te s t.arrt.e n.vt.o t. de Human i s t.e n ter s pr ak e b r ac h t.

" Rü!,Nieuwè i Rotterdumse .Courant vu n 25 no vc mber geeft voor 'fat, di t onder-
werp;betreft,de rede va.n de Voorzitter, de heer A.A.H. Hoytink, a.ls volgt

; weer~,

'. '~DeNeçl.Prot.Bond wil met a Ll o ge e s t.ve r wu.nt cn dewa.cht betrekken
'i'\Jlj dé chr i.s t.e l ijke geestelijke wn.ard en en het vrijzinnige k di.mria t. ver-
"helderen. Dat is nodig jegens do orthodoxie; dat is ook nodig jegens

.'.'de p r op a.gan d.a van het Humarii sti sch Verbond. Er heerst .in de Ned .Prot.
"Bónd a Ll e i waa r d or i n g voor .do betekenis van human i s t.i s ch üenken, muur
"mon ka.n de s maLl a b a.s i s v an het Huraani s t i s ch Verbond n i ot vve r-ocnz e I>
nvigen~etde beginselen van de Nod .Pr ot .Bond. Hier wordt, .aI'dus de
"v oo r z i ttcr, b l ijlcbo.ar o.an de zijde va n het Humani s t i s ch Verbond Gen

. "d enk f ou t gemaak t , al zullen het Ru,cra.nis t i s ch Vor.b.ond en .do Nod .Pr ot .

. '''Bo'nd s~houder aari schouder s t an.n in de strijd tegen de 'ontluistering
~van.de moderne mens en de toenemende vermuteria.lisering. Zostaut
''';de, Ned .Pr ot .Bond t.e genove r ui t.du.gi nge n van rechts en vn.n links."
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,Humani sti sclle rubriek. (Het Pn.r oo 1)

Het Parool v a.n 23 noveruberj .1. heeft weer zijn rubriekN~euws uit de
Bucun i atLcc he wereld.

De rubriek geeft een artikGI uit Mens en Wereld weer over de moraal-
lossen in België.

Verder wijdt do rubriek a.a.ndn.cht n.a.n do ha.ndtekeningonactie van het
Humanistisch ThuisÎroDt.

Zij deelt mee welke nieuwe or gan i s a t.i e s om Loe Lat i ng tot ~o lHEU hebben
verzocht. .

'î cn s Lotte b osp r e okt zij het Humdhi s ti sch HuwoLijks b erni dde Li ng s bu r e au
en ocn.vb r i of , welke do ihee r Schonk b ohand e Lt, in zijn r-ubr i ek in Men s en
Wereld:. Deze brief ging over' de k Lach f v an een iong e auwde.

-0-

GerhC1rdSzczesnyin het nieuws. (Do Leeuwarde~ Cour~ht)

De· Leeuwarder Courant v an 1 de cember 1961 deolt het volgende mede:

" De Du i.t.s o vhumurris t GeTÜC1~dSz c z oany , in Nederland bel(enddoor zijn
"boek hDe toekómst va.n het ongeloof", heeft ontslag gcvrQ,~gd uls loi-

·"der van het "So nd er pr ogr-amm" van de Beierse r àd i o , Hij grondde dit
"besluit op meningsverschillen bij deze ra.dio-omroep over ueprincipes
"van vrijheid VC1nmeningsuiting. Szczesny meent de ~ctuele problemen
"van deze tijd beter a Ls . schrijver en voorzi tter van de "Human i s t.i e che
"Uni on" in Dui tsland te ku nn on d i ene n , Aa.nLciding tot dit besluit was
"het fei t, d a t v ari ho gc rh and vier uur vóór de' ui t.z ond i ng een lezing
"over "Ka.tholicisme in een communistisch lund" vn.n de Poolse hoog-
"Te r a a r in de filosofie Ko Iukowsk i werd afgelast. Deze u iLz end i ng mu,/lJ{-
"te deel uit va.n het progra.mma van Gcrhn.rd Szczesny. In clezo lezing
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"wilde Kolakowski pleiten voor de vervanging van con 11primitief, fana-
Iftiek, duister, cultureel steriel" Katholicisme do or iets moderners:
"een Iflaïcistisch, socialistisch humr..nismelf•
11 Het bes lui t om de ui tzending af te ge lasten, schijnt genomen te
11zijn door tussenkomst van een r .1:. pastoor, die lid was van de Beierse
"radio-raad. In kringen rond de Beierse radio zijn th~ns heftige debat-
"ten gaande over dit besluit en over de principes vr..nvrije mcnings-

."uiting in het algemeen.l1
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