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HU1LlNISTISCilVERBOND

Nieuwe functionaris.

Per 1 riau.rt, 1963 treedt in dienst de'heer C. U'iLonbogaa rd te J.'j.I:lster-
dan als assi stent-geestelijk r-audsrran voor de Inrichtin~en van Justitie.

Werkgroep Wereldpo~itick.

Op verzoek van het bestuur van de Internationale IImJanisticche en
Ethische Uni o. (1. H.E-.U.) wordt eon werkgroep saneng csrt oLd ter bestudering
van de in Oslo ingcdicnue verklaring over de wereldpolitiek. Voor deze
werkgroep zijn ook eni ge personen uitgenodigd, die eveneens ,zi tting heb-
ben in het Nederlandse Pugwash Conit6. ' ,

,Congres 1963.

De organisatie van het congred 1963, dat op 20 en 21 april in het
Jaarbeursgehouw gehouden wordt, neeut vaste voru aan. Op een openbar.e
bijoonkorie t op de zondagnorgen zullen de H.B.-leden Drs. J. Koopnan , Mr.
Dr. TI.J. Roethof en Prof. Dr. B.U. Schaper spreken over de huidige' wereld-
situatie.

lIm:lanistisch Vorr1Ïngsonderwijs.

Er is een werkgroep gevorud voor de praktische uitwerking van de
nethodiek bij het vo rraings onde rwijs onder voorzitterschap van het II.n.-
lid Drs. J.H.P. Oo Lpa , Secretaris is de heer W. I'hoories te Ilouten , In
deze connissie hebben verder zi'tting de leden, die bij een of andere tak
van het voortgezet ondorwijs betrokken zijn.

Het ledental van het Centruu blijft zich gunstiG ontwikkelen. Binnen-
kort kout eon uededeling;enblad,vari de pars,'dat aà.n alle aangeslotcnen

'/ zal worden toegezonden. Het ligt in de bedoe ling di -l; op gezette tijden te
doen, teneinde over de orrt.wiIckcLing en de raogoLijkhcdon infornaties te
vers t.r ekken ,

VerBcllenen is een clocunentatic-brochure over het vornri nge onderwijs ,
waar In geïnteresseerden nog eens, naar thans aauerig evoegd , ui teenze,ttinc;en
aantreffen over d.e noodzaak en de inhoud van dit, ond.orwija , 'Belangstellen-
den kunnen een exenplaar aunvr-o.gcn bij het Centraal Bureau" Oudegra ch't 152
te Utrecht.

Technische'HoGeschool Twente.

In een coratri s s i e , di e :zich riot de voorbereiding van de ~eestelijke
verzorging van de aanstaande s t.udcrrt en gaat be zi ghouden is namon s het
Hurian i s td sch Verbond het H.B.-lid Drs. D. de Vrics vc r-t egonwocr-d Lgd ,

-0-

IIU1L~NISTISCIIESTICHTINGSOC:r",ATES

JaarverslaG 1961.

Het jaarverslar; over 1961 van Socrates is verschenen.
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Leerstoel.

De hoogleraar, die vanwege de Stichting So cr-a tes een leerstoel aan de
Technische Hogeschool te Delft vervult, Prof. Dr. L.G. van der nal, deed
dit ook in het jaar 1961. Hijhield weke Lijks een college over "Inleiding in
de fi losofische pr ob Lemat i ekv , Het aantal studenten was gcnri ddeLd 15.

Secties.
De stichting heeft drie secties, de wetenschappelijke, de culturele en

de sociaal-peadagogische, die in het verslagjaar voortgegaan zijnnet hun
werkzaamheden .,Een nieuwe opzet van de wetenschappelijke en de culturele
sectie wordt overwogen.

Beroepenconferentie.

In het verslagjaar werd een begin gcmo.ak t met beroepenconferenties •
De juristen uit humanistische kring kwamen bij o l.kc.a.rom hun visie te geven
op het probleem "Overheid en Burger".

Zomerschool.

Deze werd in het verslagjaar niet gehouden door verhindering van de
inleider.

Rekenschap.

De achtste jaargang v"an Rekenschap bevl1tte 4 nummers. lletl1u,ntal
abonnees bedroeg aan het einde van het verslagjaar 655.

-0-

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK
"D U MAN I TAS"

ContSres Humanitas. .r

Eet tweej aa.r Lijk s congres van Iluman i tas is nu definitie f vrLstgcste Ld
op 26 en 27 oktober a.s. te Zwolle in de Stadsschouwburg "Odeon".
Gewest Zeeland.

Op 31 januari vond de installatie plaats van het gewe st.eLijk bestuur
in Zeeland. (Tot dusver had.men dc a.ralleen een gewestelijke commissie)
De s~lûenstelling vun dit bestuur is als volGt:

d0 ~eer I~. L. UilCriks,
de heer ~.J. Resoort,
mejuffrouw O.rr.E. Kloevekorn,
de heer J. stenvert, .
mevrouw T.E. Bnt i.nlc-Dfjks tra
de heer L.W. de Bree,
de neer C.B. Helm,

Ooutburc;
Middelburg
st. L~urens
Terneuzon
Kl o o tLngo
Vlissingen
Hiddelburg

voorzi ttor.
~ vice-voorzitter.

secretaresse.
penningmeester.

~ )
- ) ledcn.
- )
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Landel~jk secretariaat voor .ieugd,zaken. ,

De heer C. Uitenbogaard,gaat per 1 ma'art'de dions t van Humanitas ver-
laten .e HoeweL en ze ve r-en i.gi ng hem dan, als b ezoLd i gd mc dowork er gaat varlie-
zen ,blijft de heer Uf't.enbo'gaa.r-d als vrijwi Ll i g unedewc rke r behouden. Zijn
nieuwe functie wordt geestelijk raadsman in algemene' dienst bij het Humanis-
tisch Verbond, v:oor ue Inrichtingen van Justitie.. ~. . . .. .,,' .

, De peer W. Post, gowcs toLijk maatschappelijk-werle-adviseur voor' de pro-
vincies Zeeland en Noord-Brabant en voordien werkZ'éi.amin het jcugd-maat-
s chappe Lijk werk;' zal de ho e.r Uitènbogaard opvo Lgen , Hoewel dit voor de ge-
noemde provincies e on .v:erlies betekent, prijst het bestuur van llumani tas
zich toch gelukkig deze vervanging uit eigen gelederen te kunnen verzorgen.

Nieuwe aanstellingen.

lp. de functie van maatschappelijk-werk-~adviseur voor' het rrenestUtrecht'
is beno emd de heer C. van Dam te Amstèrdam; hij treedt per 1 maart 1963 in

.dienst.

BJj de afdeling Amersfoort treedt op 1 maart a.s.' in dienst de heer
G. Stavinga als candidaat-maatschai1pelijk werker a.m.w. en bijzonder gezins-
en wijkwerk •

" Ledenwin-acti e'.

In februari is een ledenwin-actie gestart, welke zal doorgaan tot
eind september.

-o~

STuDENTENVERENIGINGOP rnmÁNISTISCHE GÎWNDSLAG

: .. "S 0 C RAT ~ S"

Conferentie Leiden-Delft •.

Op het weekend van 23 en 24 maart houden d~afdelingen Leiucn en
Delft een" gecombineerde ccn f er ont i.e •. Prof. Minnae r t zal, spreken; er zul-
len hoogstwaarschijnlijk roei weds t.r ijden worden gehouden om de "Socrates
gifcup" •

-0-

HUMANISTISCHESTICiITING VOO~'llUISVESTINGVAN BEJAAIIDEN

Verslag over de jaren 1960, 1961 en 1962. '
. i .

Contribuanten.
, ' ..

Ui t het verslag bLijkt , dat eind 1962 1822' c'orrt r ibuun t.en z'ich hadden
laten inschrijven.

Aangesloten stichti~gen.
.'

In de volgende plaatsen zijn thans aangesloten stichtingen werkzaam:



Amersfoort.

Amsterdam

I s-Gravenhage

Hau r-Lom

Middelburg

Rheden
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stichting Humanistisch Bejaardenhuis, Amürsfoort, op~0richt
op 14 juli 1961.
Men is voornemens een tehuis te bouwen voor 150 personen
en 18 tot 25 woningen voor echtparen. Einde 1963 hoo~t men
te gaan bouwen.

.. stichting A.H. Gerhardhuis, opgericht op 20 mei 1959, als
voortzetting van de op 25 maart 1949 opgerichte A.IT. Gorhard-
Stichting.
De stichting exploiteert het A.H. Gerhardhuis, dat plaats
biedt aan 235 personen in het hoofdgebouwen aan 24 echtparen
in woningen.
Bij de gemeente liIDsterdamloopt een aanvrage om toewijzing van
een terrein voor de bouw van een tweede verzorgingstehuis.

Stichting Coornherthuis, opgericht op 25 maart 1960. De
stichting zal een tehuis doen bouwen dat plaats biedt aan
250 personen. Voorts zullen een aantnlflats voor zelfstandi-
ge bewoners gebouwd worden. ~:inde 1963 hoopt men met de bouw
te kunnen bc gi nnen s

stichting Re i.naLdahu i s , opgericht op 13 :::çi1860. De stich-
ting is voornemens een tehuis te doen bouwen voor 250 b cwo»
no rs , Het wachten is op toewijzing van bouwterrein en verdere
medewerking va.n het Gemeentebestuur, dat niet onwelwillend
tegenover de plannen staat.

Humanistische Stichting "Het Jacob Roggeveenhuis", opgerièht
op 26 juli 1962. Het Gemeentebestuur is bereid medewerking te
verlenen. Men hoopt medio 1964 met de bouw te beginnen.

Humanistische S'ti cht i ng voor Huisvesting van Bejaarden "H.ll.
Lorentzhuis" , opgericht op 23 juli 1962.
Men wil een tehuis met aangrenzende flatwoningen bouwen,
plaids bi edend aan 250 bewoners. Van het Gemeentebestuur
wordt volledige medewerking verkregen.

In Schiedam, Wageningen en Zeist,bevinden de voorbereidingen tot het
oprichten van plaatselijke st i chtdng en zich in een vergevorderd stadium.

Î

Nederlandse Federatie voor Bejaardonzor~.
Op het ve~zoek voor de H.S.H.B. een plaats in het algemeen bestuur

van de Nederlandse Federatie voor Bejaardenzorg beschikbaar te stellen werd
geantwoord, dnt men, alvorens een beslissing te nemen, de ontwikkeling van
de werkzaamheden eerst een tijdlang zou willen gadeslaan.
stichting Opleiding Bejaardenzorg.

Aan het einde van de verslagperiode werd de directeur benoemd tot be-
stuurslid van deze stichting, die zich ten doel stelt het bevorderen van
de totstandlwming van opleidingen op algemene grondslag voor functies op
het gebied van de bejaardenzor~.
Nederlandse Centrale voor iluisvesting van Bejaarden.

De samenwerking me t deze organisatie was in de verslagperiode bevrecli-
gcnd te noemen. Overeengekomen werd dat de N. C.H.B. p Laat seLijkc initiatieven
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vun human Lst i.s che zijde in eerste Lns t.cn t i e I1l1nde H.S .H.B. zal doorgeven.
De heor Bijleveld maakt deel uit vun het bestuur vun de N.C.H.B.

HU.MMHSTISCllE WERKGEMEENSCIIilP IN DE Pl1RTIJ VANDE ARBEID

Rl1dio-T.V. bestel.

Op ini til1tief van de H.1V.G. kWl1lilellde besturen der drie werkgemeen-
schuppon in de P.v.d.A. 14 februari te Vtrecht bijeen om het Radio-T-V.
bestel te bespreken en wel na een inleiding van de heer Jan de Troye. Wij

! hopen op ~eze bijeenkomst t.z.t. nog t~rug te komen.

"Vernieuwing".

In "Vernieuwing" van februl1ri wijdt redo.cteur K. Timmerman een ui tvoe-
rig hoofdartikel aan "Commerciële" vrije meningsuiting, die z.i. het geeste-
l~{ leven in ons ll1nd bedreigt.

Dr. G. S't e Ll inga sprak 9 januari voor de radio. In deze toesPX:l1o.h: :
"Wij worden weer eens geteld", wijdde hij uundach t aan de godsdienstige cm
politieke so.menstelling van ons volk, nan.r aanleiding van de cijfers der
ll1o.tste volkstelling. De tekst 'Van deze lezing is in dit nummer opgenomen.

Het Tweede Kame r-Lid , Dr s , ,AnneVermeer geeft in hetzelfde nummer een
(ontkennend) un two or-d op de vr aa.g of het openbaar onderwijs verraden werd
tijdens de Mammoetwet-debatten in ons parlement.

Meyer de Vries bespreekt het probleem "Be j a.az-den in de po li tiek" en
geeft a Ls zijn mening te kennen da t het met 65jan.r welletjes moet z ijn en
do jongeren een kans moeten krijgen "

Henri Sund.be r g geeft in het februari-nummer een zeer Le zen swan.r dLg ge •••
schreven portret Vl1n Charles de Gl1ulle.

Pr:oefnummers Vl1n "Vernieuwing" wOl;'den op aanvral1~ gal1rne verstrekt
door het se cr e t.a rd aa.f Hal1gweg210 , Leiden.

-0-

RADIOLEZINGEN

Lezingen in'de mal1ndmal1rt voor de V.A.R~A.

3 ml1art · Dr. J ~P. Vl1n Prl1l1g "Onze kinderen'en wij" •·
10 ml1art · Dr. D.H. Prins "Onz e no.ll1tenschl1p",,

17 mal1rt Prof. Dr. G. Stuive1:lng "Uit humrinistisch oogpunt".

Lezing in de maand maart voor ue A.V.R.O.

5 mnart Drs. J.rr.p. Colpà , , "Ifumanf s td s che Vorming, speciaal in
verband met de mogolijkheden vun hu-
manistisch vormingson<lerwijs ingevol-
ge de Mammoetwet".

-0-
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VAN ALLE Kl.NTEN

Vernlagen, reportages enz.

Geestel~~e verzorging in het leger (Het Vaderland).

Enkele Kamerleden hebben Minister Visser eens aan de tand gevoeld
over de Humanistische gees t.eLijko verzorging in het leger, wa.az-voor een
commissie benoemd was, die blijkbaar maar niet tot een r-osu I taat kan komen.
Het Vaderland van 30 januari 1963 meldt er het volgende over:

"Humani s t.Lsche verzorging bij krijgsmacht.

11 De linkse fracties in de Tweede Kamer zijn er ontstemd over,
"dat er van de Humanistische Geestelijke verzorging in de krijgs-
"macht nog niets is terecht golcomcn , hoewel minister Visser al
"geruine tijd geleden de belofte heeft gedaan, dat de behoefte aan
"deze verzorging vervuld zou worden.
" Zoals men weet heeft de bewindsman destijds een cotanri s s i e inge-
"oteld van vertrouwensmensen van de kerk en van ho't; Ifumc.n i s t i s oh
"Verbond om advies uitte brengen ove r de manier, waarop zijn belof-
"tc praktisch gerealiseerd kan worden. De twee, groepen in de COIUl!lis-
"s i e zijn echter elk met een af zonde r Lijk advies, gekomen, zodat men
"nog niets verder was. Minister Visser heeft de commissieleden nu
"uitgenodigd voor een bespreking norgen op het departecent. De be-
"windsman hoopt hen ertoo te brengen alsnog met een eenotenmig ad-
"vi cs te komen, zo hoaf' t, hij vanra.iddu.g in de Tweede Kamer medegedoeld. "

-0-

Verontrustin over
Het Vaderland)

ce ve~zo~'in« in het le cr.

Het Vaderland van 19 jn.nuari 1963 meldt het volgende:

"Bui t.o n=kc rk o Lijke ve r z o r g i.ng ,

" Het hoofdbestuur van de Jongeren Organisatie Vrijheid en DCl:1.o-
"cratie heeft een verklaring uitgegeven inzake'de'humanistische
f1geestelijke verzorging bij de krijgsmacht. In de verklaring spreekt
"het hoofdbestuur zijn verontrusting ui t over de nog s t.eods bestaan-
"do discriminatie ten aanzien van de geestelijke verzorging van bui-
"tenkerkelijke militairen. Deze discriminatie bLijkt uit het niet
"toelaten van humanistische geesteLijke verzorgers en het verplicht
"stollen van ouderlijke toestemIing voor nri nder j n.r-igo raiLi tairen,
"betreffende het bezoek aan hunanistische verzorgingscentr['.,.
" 1.angezien dit niet in overeenster.uüng is te brengen net de
"beste nationBIe en liberale tradities, die in ons land ten aan-
"zien van o'e verdra.a.gzaanheid worden gehuldigd, is het hoofdbestuur
"van de J.O.V.D. van nening, dat een wijziging in de bcst~ande toe-
"stand ten spoedigste dient te worden verwezenlijkt."

-0-

ForU!:.1{'r,esprckken.(Het Vrije Volk)

De geneenschap HiLvcr sun van het Hunan i st i sch Verbond orr;aniseerde
een f orurig esjrr ek tussen Leden van het' Ifutian i s t i.sch Verbond van verschi 1-
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lende politieke partijen over Politiek en Buman.i.srre, liet Vrije Volk van
17 janv.ari gaf het volgenc:1e verslag:

" " e-

" Over het algeneen was bcn het er in het f orun , <int gister-
'''avond in Ons Gebouw te Hi Lver sun door de UiLvor auraso geraeen-,
"schap van het Ifunand std ach Verbond werd gehouden1 wel over eens,
"4at een levensbe~chobwelijkeor6ani~atia zich i~-bep~nlde op-
"zichten ne~ de politiek eng benoeien.
" Het onde rwerp i van de druk be zocht è f'or'uriavond was dun ook:
""Poli td ek en hunan i.sraev , Er zaten vier hunnnisten van verschil-
"lende politieke richtingen n.chter de foruntafel: Prof. Dr. G.
"Stuiveling (P.v.d.A.) als voorzitter, Prof. Dr.,Mnzure (Eerste-
"Kaner H d voor deP .v:.d.A., die de heer Jf.R., Vermeor vo rv Lng)', ,
"Dr. E. Nordlohne (V.V.D.) en de' heer R.de la Rie(P.S.p.).
" De heer Nordlohne zei, dat een levensbeschouwelijke or gurri su'-
"tie - in dit geval het Ilunand s t i s ch Verbond - zich wel moet be-

, "perken bij hau r ui t.spz-aken to,t de fundanentele c.spe ct.en , Zo Iran
"zij zich niet uLt.apr-eken tegen de atoombom, maar wel duLd.eLijk
-"naar voren. brengen, dat oorlog, het ontbreken van de beschaving
\li s •. ' ' , ,
n De heerdè la Rie m.eende, dat het IIumanistischVerbonç!' aan
n'de ene kant voorzichtig moet zijn met zich, op partij'poli Mek ge-
"b i.e'd te begeven, maar dat er ,aan de andere kant zoveel poli tielre
"vraagstukken zijn, 'die .verbondcn zijn aan een levensbeschouwing,
"dat het Verbond, wel een uitspraak m6ét d'oeu , "
" ' Prof • Maz·u're was eigenlijk de enige, die vond, dat' het Ver-
"bond zich zo weinig mo~cljJlr m.~~.de poli tiel\: moet bemoeLen , Hij
"achtte over h.et algemeen een scheiding noodzu.keLijk, "De poli-
"tieke keuze hang t meer af van de beoordeling van de fei ieliJlre
"omstandigheden in 'demaatschappijn ,. zo zei hij.
" Voordat de eigenlijke discussie begon, hebben de drie forum-
"leden elk uiteengezet , waarom zij, gezien hun eIgcn Irumands tds che
"opvatting, 'zich aangesloten hadden bij hun politieke partij.
" Prof. Mazure. haalde de be Langr ijke cdoe Latel l i ng van het huma-
"ni sme aan" Vrijheid en gerechtigheid van het geestelijk en maat-
"schappelijk leven.
11 "De liberaal vindt, dat de vrijheid het meest in het gedrang
"komt en de socialist de gerechtigheid. Ook ik ben van mening,
.".dat het streven naar. meer ge r ech td gheid het belangrijkste is .,"
" Dr. Nordlohne zag een relatie bestaan tussen zijn Lovenabe-.
"schouwing en po li tieke keuae-, "Bij beide gaat het om do 'mens. '
"Het Humani.st i sch Verbond heeft zich heel duid.eLijlr uitgesproken
"ove r zijn beeld van dem.ens. Het liberalisme streeft naar een
"economische orde , die de weLvaar t verhoogt en die .ge r Lcht is op
"het individu.ft
" De heer de 1:1, Rie 'zei, dat de humani s f iemand is, <He bewust
"denkend ,Vil leven on dat hij daarom een poli tieke kouz.e zou nroe «

"ten doen. Hij was jarenlang lid 'van de Partij van dO,Arbeid .ge-
"weest en s i nds kort aangesloten bij. de PSP, omdat hij meént dat
"het socialisme door (i.e,PSP duLdeHjkcrvwo rd t omschreven dan .door
"de Pvv .d.A • t die, zoals hij zei ,steed,s' meer naar r ech t s. gaat.
"Als lid van tde PSP 'is de heer de .La Ri e pacifist gowor den ,
" "De hu,manist gaat uit van de waarde van de mens en de mens-
"heid.", zo zei hij •• "Daarom kan ih: het niet goedkou r en , dat er
"door de atoombom de dreiging hestaat van d,e dood van onschuldi-
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"ge mensenmassa's." lIij wi Ld.o liever het risico lopen, dat de Rus-
"s cn ons land overliepen, terwijl wij geheel ontwapend zijn dan I1.et
"risico op een massale vernietiging.
" Prof. Ma.zuro daarentegen achtte het bij de huidige stand van
"zaken onmogelijk tot ontwapening over te gaan. Hij meende, dat het
~op het ogenblik fataal zou zUn om d0 verdediginc uit te bannon.
"Hij "lilde hot risico op massale vernietiging wel nemen. Hij zag an-
"ders hot gevaar dat cr een dictatoriale wereld iou komen, ~ls in
"Orwelijs boek "1984".
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Forum esnrel~ ván de emeenschap Ni;'ne,"-cnvan het Humanistisch Verbond
over humanistisch vormings onderwijs , De Gelderlander

De gemeenschap Nijmegen van het Humanistisch Verbond heeft oen forum-
tr,espreli: over humuni s tisch vorming sondc rwijs georganiseerd. De Geluerlander
Van 9 fûbru~ri 1963 /Taf hot volgende versln.g ervan:

" In het gebouw van ~et Vrijzinnig Protestants Verbond had gis-
"teravond onder auspiciën van (te gemecus chap Nijmegen van het Huma-
"n i s td s ch Verbond een forum-discussie plaats over het humands t.I s ch
"vormingsonderwijs. In het forum hadden zitting genomen Ds. IT. J.
"Hook, gereformee:rd predikant te Oss, Pater Drs. J. Nieuwhof S.J.,
"de heer C. Kl eywegt , lid van de Tweede Kamer en van de Nijmeegse
"gcmeenteraad voor de Partij van de Arbeid en Dr. J.P. van Prn.c.g ,
"algemeen voorzitter van het Humanistisch Verbond. De discussies
"stonden onder leiding van Dr.G.~.Ovorbeek, voorzitter v~n de go-
"mccnn chu.p Nijmegen van het Ilumani sti sch Verbond.

f! Aan de orde .kwamen vo ornume lijk het doel en de inhoud van het
"human i s tri s ch vormingsondorwijs, en <le di.s cr imi.ua to I ro waar i n di t
'~nderwijs in feite gepln.utst is ton opzichte van het godsdienston-
"dc.rwijs • Zoals bekend voorziet i'.•rtikcl 47 van de f!M[',]].mlOetm~t"in do
"mogelijkheid , dat genootschappen op geeste Lijlee gronds lug op de
"opcnbu r e sch oLen voor vo or-t.gc zot orid orwijs op verzoek vn.n do. ouders
"vormingsondorwijs kunnon gaan geven op dezelfde wijze en onder do-
"zelfde voorwuarden a Ls variwe go de Kor kcn daar godsdionstonderricht

·"gegeven wordt; het verschil is echter, dat de Kerken zonder <loze
!1wens vun do ouders nansprnuk kunnen mnken op deze faciliteit.

"Di s crimina, ti e

" .Allo forumleden wuren het er over eens, dut humanistisch gooriën-
"teerde ouders evenzeer recht op aun hun levensovertuiging afgestemd
"onderwijs voor hun kinderen hebben a Ls ouders van godsdienstige huize
"op godsdienstonderricht.
I! Over do ernst van do di s o.riminu.t i e mau.k tan zoweI de horen liools cm
tlNieuwhof uls de heer Kleywcgt zich minder zorgen, omdat daarvnn in
"de pr ak t ijk toch weinig zou blijken; de heer Kl eywegt was er overigens
"weinig gelukkig mee, temeer omda,t de voorstanders vnn de uitzonde-
"ringsbepaling (de "rechtse" pa.r t.ijen ] dan.rmoe de be do eLi.ug zouden ge-
"hadhobben door de verho~pte inertie van de desbetreffende ouders het
"humani.s t i s ch onderwijs indirect toch aan banden te Irunno n leggen. Dr.
"vun Praag vreesde det or nogal wat bekrompen schooldirecteuron zou-
"den zijn, die langs deze weg het humanistische vormingsonderwijs zouden
"willen dwursbomen.
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ti Sprekende over het doel van het humanistische vorminrrsond.orwijs
"stelde Dr. van Praag na.dr-ukkoLijk; dat het niet do bodoe Ling wa.s
tljonge humani s't j cs te kwelcon, Ilet zou de taak van de huraan.is t.î s ch o
-"leraren zijn bouws t o.ff on u.an te dragen wa.armee hun Loor-Ling on zelf-
"s t.and i g tot een eigen levensovertuiging: z'oud on kunnen komon , Er
"wordt hen dus geen bepaalde levensbeschouwing opgedronge~. Bveri-
"gons moest Dr. va.ilPrLtag t.oegoven , dct rechtstr-eelcse. heïnvloeding
"niette vermijden Wl1Sen dl1t die levensovertuiiging van de lecrlin-
"gen nu ar verwachting wel e cn human'i.s t i s che zou worden. Lcvensbe-
"s chouwoLijk onderricht gegeven zonder een bepua Ld standpunt is illl-
"mcrs onmogoLijk; cr is wel degelijk spr-ake van het br-eng cn V:1n oen
"humani s td s che "bo ods chapv , maa.r (He houdt dan ook vrijheiil van ei-
"gen denken en verdraagzaamheid tegenover de {Lnclersdenkende in.

"Respect voor anderen.

" Gevraagd nau.r de inhoud van het humaui s t.Lsoh ond erwijs zei Dr.
"van Pz-aag , da t, dit voor jongere lz inde r-on vo or c I uit conc re t.o l1nt-
""l"Oordenop concrete vragen zou bes t.a.an , maar dat bij de ouderen
"vo ornume Lijlc ethische pr ob Lemcn en cent r a Le Levon svr n.gen zoa Ls do
"zin van het be s tuan , het v raug s bulr van lijden en dood enz. aun de
"hand van de dagelijkse er va.r Lng en van grote figuren uit de rre-
"s ch ie den i s zouden wordcn· bchandc Ld, Ook de Bijbel zou ui tvo erirr
"ter spr a.lce moeten komen , maar dan niet a Ls openbuz-Lngsbr-on , maur
"a.Ls beLangr ijk cultuur-gegeven, zoals trouwens ook do Kor-an en de
"klassieke mythologische verh::tlen~ Zeer vdel n:a.druk zal g~legd
"w&rden op d~ eerbied vö6r de overtuiging van anderen nIs een es- ,
lIsentieel kernstuk vn.n de humn.nistische lCyl}nshoudine. P::tter Nieuw~
"hof kon aan de humani et.on t het recht niet ontzeggen hun oi gon ovor-
"tuirring aan de Lecr Li ug en te pr cucn t.cr cn en hij er kendo ," do.b: deze
"vorming in ieder gevl11 betel' was ü<inniets, ofschoon heet hem' v::tl1-
"ui t go lovig s t.andpun t ui tor::t::trd niet kon bcvredi [Sen.

" De l1vond werd bijgewoond door een vijftigtn.l belnnrrstellenden. De
discussie wn.s zeer ge::tnimee1'd."
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Lczing v,un niet-hul1lilnisten over Uur.Ja.niSl:w.'(Do D'edomvaar-t so Cour-arrb)

In Hl1rdonberg werd voor de gereforneel'de jeugd een lezing gehouden ovûr
Ihunani.smo door do P'r ovi nc i aa I Bondsvoorzitter van de Gore f ormoo rdc Jeugd-
verenigingen, tic heer Ri etbe r'g , De Dedemv[L::trtse Cour::tnt van 2 fchrun.ri ga.f
h{erv::tn een ~ersl~g.

Nadat de hoer Rietberg de gos ch i oden i a wan het Ilumarrisme wae mo.gogaun
lewara h ij op de moderne tijd. De Dcdourvna.rt.s c Couz-ant gaf ven di t dcc 1 van zijn
Lozi.ng het vc Lgendc versln.g;·

"De crisis_

" De periode nn. 1900 brn.cht het Hum::tniSJuedn.nig in de crisis.
"Door de oorlogen kreeg het de nekslag. Wie geloofde noc; in de
"goedheid ven de mens?! In-b::trLlha.rtigheid en no.n.stenlicf<lo? Denk
"l1an Du.chu.u on <lc jodenvcrvol[;il1~en, het vergassen vn.n kincleren •

. "iV::tt.b Loclr? Dut de mens is, wat de bijhel zegt, een samcnz-anpse I
"yanongercchtighoden.
" En toch steekt het HUllla.nisf;lode kop woel' op. Het Humanistisch
"Ve r bond word gesticht door Dr. van Praag. GeIuklci g is het waar ,
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"God heeft een r ou gezet op de wagen, er zijn nog ~oede eic;enschn.p-
"pen in h om overgebleven door Zijn algenene geuad e ,
" Het .Iuman i s b i s ch Verbond heeft nu 12.000 leden, ma.a.r e r gaan in
"ons land 2 millioen mensen niet neer nal1r een kerk. liet lI.V. leert:
"de intuitie zegt wat ~oed is, niet God. Er is naastenliefde, nen- .
"s e Lijkho i d , De rae n s is ~eneigd tot alle kwaad , maar is niet o nb c Icwa am
"tot cn i g goed, zoals de Bijbel leert. l1a,ar da t be kwaum zijn tot goed
"mo c t worden aun gerao ed i gd , de me n s 1:10et worden orah.o o g g ewo r lct , iildus
"de leer. Maar spreker zei: Het is heidendon, nen gelooft niet in God,
ft ZOll(~C en genade.

"act leger.

11 Het Hur . ran'i s t i s ch Verbond wil o o Ic zielszorgers in het leger, z o a Ls

"de 1'.1(. en p ro t.e s tun t.s o ko r ken die h ebbe n , Ook wil het sub s idi es , 1'.1
"tien jnar is danrover strijd in de Kamo r , De re[~erillg bleef het 'v!ei~eren
"op c;rond van de Grondwet. De Denineen erover zijn verdeeld. Ds. Groenc-
"woud bijv. z ogb , dat de Overhciustnu.l~ is uitroeien van 1111e af~ol:erij.
"I:.•.ndo r on , (la. t de o vc r he id naai t één lco r k nl1~ voortrekken, ieder een 1e-
"vo nske.ns rao et geven, Ul1t onkruid en tnrwe samen mo et.en c;rocien.

" Np..zijn rede we r den eni ge v r o.gen ~este ld en ui tvoerig bo arrt.woor d ,
"'fel' sp r ake lewamen Ka r I Bart, Vari Ni f t.r i lc, nieuwe schoolstrijd tee;en
"b r-oed er s , het Mot.lrodi.sme , dat een stenpel zette op het r;eestelijle leven
"d cr Saks or-s rond Ilar deribe r g , L.lbel't 3chwei tzer en zijn eerbied voor al
"wa t Looft , onid at hij in a Ll.c leven, zelfs v an bu.ci Ll on , God ziet, onz.
"Sp r-ckc r st c Ldc bij de be an two or di ng ook scherpe v ru gun : I1nt deed d e kerk
"voor de a rrre n , do bezitlozen? Coruaun i ano Groei t op de most.vn.cl t.en der
"c Ll.cnûc , donk aan Italië en Span j o , wan.r zoveel urnen wonen - wat doet
"do A .R.. par t ij voor de Densen net het 1.'.,[O(;steLnkome n? 1lcet u, da t nog
"90.000 [;czinncn zich Doeten redden Det een inkoDcn vn.n no~ Geen f. 70.--
"per weel,::?"

-0-

Bevr~juend Denken over kleine r;eschiedvervn.lsing. (door llunan i.s t.i.s ch Verbond)

Bevrijdend Denken v an 9 f 8b ruo.r i b cschu Ldi r;t het Ilunun i s tj s ch Verbond
van "k Lo ino gcschieuvcrv[Llsing". Ilo t a r t i ke I is te ln.nc; orr ~ellCel te wor-
den over genonen. Wij In ten het e or s te ~edec 1te h i oro ndor' vo l[';en:

"Kleine geschiedvervalsin[';.

" !ds raon de bes chu Ld i ging vn.n ~eschiedvervnlsill[~ ui t.spr oolct ,
"d a.n is d at een o rn st i go bc schu Ld i gi.ng . Niet slechts, ebt door zo'n
"yervn.lsin:; het beeld va.n het verleden voor het n·n,/;esüècllt wordt
"v er t.ekond - wn.t op zichzelf <11 eli~ c;enace; is -, tia.a r' het is een
"vo r vn.Ls in g die non nooit r;r,-:.tuit, d.w.z. zornler oen bopaa Ldo be-
"d oeLi ng , zo iaaa r voor het plezier van het Li ogou , z111 p Logon , Men
"wil net zo 'n vertekend beeld b s v , zichzelf in een [';unfJtiger dar;-
"licht stellen, in welk opzicht (lan o ok ,
" Het is da.n oek niet zonder schroon, da,t ik hier de leiuinr; van
"hot Hunnn i s t i sch Verbond dit ve r gr ijp ter;en de eerlijkheid ten Las t.o
"le[;. En deze ~eschiedvèrvnlsin['; b es t.n.at vooral du.a r i.n , <lat ricn
"trp..cht hi.!t te doen voorkoJ:J.en, alsof het Huma,nistisch Vcrhond de
"enige o r gan i sa ti e vu.n principioel bui tenkerlcelijlcen ü; en dat althans
"sedert <Ic oorlog steeds is [~cy;eest. Duu.rvo or is het no di g , dat het
"bost.a an ,",1,11 de reeds in 1856 op[';erichte vr ijde.nkcr sve r cn i gi rrg
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"De Dc.gez-aud?' , thans ve rdo opt tot "De Vrije Gedac:lte", zov~el ooge .••
"lijk wordt var-donke r eriaand , en als dat niet mogeLijk is, de rol van
"deze beweging zoveel rao goLijk te kleineren. Tlc heb aan dit nobel
"streven reeds u i tvo ord g a.anda.cht. besteed in rrijn ar td ke L "Tlil men
"ons doodzwijgen?" in Bevr , Denken dd , 24 maar-t 1962, naaz- n.anLei «

"ding o.a. van ecn paar toen pas verschenen publicaties, n.l. de
"bijzonder-e numner s Gel 0 0 fen 0 n gel 0 0 f vun het tjjd-
"schrift De Nieuwe steo en M 0 der n, n iet god sdi e n s-
fIt i g h u 0 a nis ra e , da t van rooose zijde was u i t.ge geven , In
"beide hoeft non bf de vrijdenkersbeweging geheel genegeerd bf o.ls
"bagatel behandeld. Het was niet uitsluitend vun de zijde van het
"H.V. dat ons in deze uitr,n.ven die behandelinG ten deel viel.
"Maur een 'andere aanleiding voor oijn artikel was het feit dat Prof.
"Libbe vun der \ful voor de radio tot tweenaai toe de bekende rede
"van wijlen Prof. Leo Polak, "Eenheid boven geloofsverdeeldheid",
"geciteerd had, zonder te vo rraeLdcn da t deze rede in(~ertijd voor
"de Vrijdenlwrs P..ad io Onr-o op gehouden was (aan welke orrro ep in 1936
"de zendtijd ontnonen werd door een a~r.-oinister op N.S.D.-instig-
"natie, welk onrecht nirX1el' is teniet gedu.o.n). Ik heb toen nog in
"deze vorzwijging geen noodwil wi 11en vnronderstellen. IIet is nu
"eenr.mo.l onbehoorlijk, zoLang nen een verzuio aan een vergissing
"of vergeetu.chtighüid of onwet.ondhe id kan toeschrijven, di taan
"bo osaa r di.g opzet te wijten. Ik vraag mij echter thu.ns af, of ik niet
"wat al te welwillend geweest ben, of we hier vu.n een vooropgezette
"ge dr e.gslijn van het H.V. (of boter: de leiding ervan) noeten sp r e.;
"ken. In mijn bovenbed.oe Ld u.rtikcl heb ik reeds gewezen op een oud'
"aynp t-o om va.n deze ge<lrl1Gslijn, n.l. hot ve r-s Lc.g van het eerste nu-«
"oorlogse vrijdenkersconc;res te Rone in 1949, wu.u.rin verzuind wu.s
"te v ermeId en dat Nederland daar vertegenwoordigd was door "De
"Dageru.ad". Het is amper n.u.n te nenen, dat deze weglu.ting onopzet-
"telijk was. Mau.r pU.SSOl1s!rIant or is di tOD,u.1een nieuw syrrp t.o orr
"au.n de orde, dat zeker even sprekend is en du.t op zichzelf reeds
"de beschuldiginr.; van geschiedvervalsing zou rechtvn.ardigen. In
"het oededelingenblad voor uc leden "In en On het IIunn.nistisch Ver-
"bond" van 12 ju.nlln.ri j .1. is opgenorren een deel van een "Geschie-
"dend s v an het Humands t.Lsoh Verbond" in vervolgen, woLk deel loopt
"van juli tot einde 1946. Hierin kont deze pa s sage voor:

ti "Een eenvoudiG gestolde brochure onder de titel "IIu.d Stoffel
"gelijk?" bracht velen in konnis net het Verbond, terwijl op ver-
"zoek van het U.V. door cen uitgever een diepgau.ndo studie over
"Humani srae en Sc cLa.Linrae!' , geschreven door Prof. Hl' .li.R. Iloet i.nk ,
"als brochure werd uitgegeven. Een aantal gebunclelde Radiolezingen,
"gehouden in de rubriek "Geost.e Lijlr Leven", lewart eveneens in druk
"ui t. Een boekje over "Leo Po Lak, een erflu.ter van onze beschu.-
"ving", waur Ln zijn be f e.ande r-odovo crd ng over de zin van de dood
"was opgonorien , ui tgegeven door G.W. Breugel te .Ar,lSterdn.n, bracht
"velen in kennis oet deze denker. Het boekje werd door P. Spigt
"s aneng os t eLd en een anrrt.a I bewonder-au r s schreef herinneringen.
" statuten en reglenenten waren vastgesteld ••• ~ enz.

n Uit de ze cps omni ng Iran geen zinnig ne ns iets ando r s opnukon dan
"dat het boekje over Leo polak in opdru.cht of n.nders toch op ver-
"zoek vn.n het H.V. was uitgegeven. Dat is echter pertinent onjuist:
"het was de vrijdenkersvoreniging "DIJDagerau.d" die de ui tgevor ver-
"zocht het bewuste boekjo uit te geven en die zich garn.nt stelde voor
"afna.ne van eûn dûol vU.n de oplage. u
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