
.! ,

(
Redactie:

Mr. H. Singer-Dekker

Burg. Elsenlaan 147

Rijswijk-Z.H.

Telef. (070) 11 9843

Administratie:

Oude gracht 152

Utrecht

HUMANISTISCHE

OKT. 1961
10e JAARGANG

DOCUMENTATIEDIENST

Bij publicntie van gegeven>. welke de Documentatiedienst uit andere bladen heeft overgenomen. dient de oorspronkelijke bron
te worden vermeld. Postgiro nr. 304960 t.n.v. Humanistisch Verbond te Utrecht Telefoon 030-10163

Uitgave van de Stichting Humanistisch Centrum Mens en Wereld

Verschijnt

~

aandelijkS

Abonnementsprijs

"f3.- per jaar



127

INHOUDSOPGAVE

'. .. i

HUMANISTISCH VERBOND

Region~le conÏorentie
Gew~3telijke ~ctiviteiten

",'Ke rstbijeenkoras t op "De Arl>:"
,:"Het Woord van de Week"

Herfztconfercntie,
Stichting Steunfonds P'ruktd sch Huraarri sme
Actie Preston Cobb

" ;~)Inz:.,129·:.
11 129
" 129
" 129
11 129
'" 129.
" 129/130

ffi.JMANISTISCHE STICHTING SOCRATES

J~~rversl~g '" 130

, HUl,lANITAS

," Jn.~rversl~g " 130/131
Aans t.e Ll i ng maa tsehappe lijkwerksters " 131
Centrn.ü,l ' . " tI: .131Burcn.u

" . ;. _~I : Ei nanc I ë Lo n.e t i c en collecten 11 i 132
Af de Li ng Ansterdan " 132

',5 Pub Li c a't i e s Hume.ni t~s 11· '132
Gczinsv~~zorging 11 132
Congres ·Ît 132

., .R~dio-uitiending ,'; 1 11' :i32

HU11ANISTISCllEJ ON(J:EREN' GEMEENst ll.4.F
i I

Samenstelling nieuw hoofdbestuur 11 132/133
i: , , '1'

HUMANISTISCHE JEUGDBEWEGING

Versln.g contactbijeenkomst 11 133

5TUDENTEN VERENIGING OP HUMAHISTISCHE GaONDSLAG "SOCRATES"

Conferentie en con~res
Lustrun

11 133
13311

HUMANISTISCH THUISFRONT

Denonstr~tieve vergn.dering 11 134

HUMANISTISCHE WERKGEMEENSCHAP IN :DE P.ARTIJ V.AN DE ARBEID

Ja~rversll1g
Activiteiten afdeling ADsterdl1D
Een hUDn.nistische visie op het deDocrn.tisch SOcil1lisne

134
134
134"



128

RADIOLEZINGEN

Lezingen in de rra c.nd e n ok t o be r en novonb o r voor de V .A.R.l,.
Lezing in de nn.~nd novenber voor de A.V.R.O.

INTERNATIONAAL NIEU\'IS

'Duitsln.nd
België

Vl\N ALLE KANTEN

Reportn.ges, versl~gen enz.

Het ..à Lgerro e n H~nue Ls b La.d over ho ud i ng Mini ster Visser en de
'ieestelijka verzorging in het leger

Gerefo rrae e r de Syno de over ge es te lijleevc r z o r-g i ng (Trouw)

'Elseviers Weekblad over de televisie-uitzending

-Foruogesprekken
(Ho,t Vrije Volk)
(De'Stem)

De Tijd-Mn.asbode over artikel Dr. Van Pr~n.b in "Men s en Wereld"
inzake kwestie Sierksnn.

Bh. 135
" ,135

11 c135
135"

" 135/136

" 136/137

" 137
11 137/138

.11 138/139
" 139/140

11 140

Pro Rege vindt da.t het Hunanistisch Thuisfront worèt bevoordeeld 11
...

(Trouw)
Radiozendtijd Human i sten (Het Deventer Da.gbLad )

Humn.nistisch Verbond in Duitsland? (Het Fries Dagblcd)

-0-

" 141

" 141./142,,----

142



129-

lItJhiANISTISCH VEUBOND
r

" • "I . ~ '.

Regionnle conferentie.

Op de'c6nfercntie voor bestuursleden vnn Gewesten en gemeenschappen,
welke voor de gewesten Noord-Holll!.nd eri Zuid-Hollnnd-Noord en Zuid op 4/5
november in "Do Ark" te Nunspeet zal p Iacts vinden, z e L gesproken worden
over r esp , !'De t.auk ve.n het gcwe ebbe stuu r v ; "Het Ihmanf std sch Verbond in
de opbouw van do s ame n Lev i ng " en "Do orbr ack en Lo denwo rvd ng!",

Gewestelijke a.çtivitciten.

_iI~tfm:lilie-weeh:ond opSchom~en', 'ffo:o~ganiseerddoor het gè~est Zee-
lnnd, is een groot succes geweest; e~enals de fBoilied&g van het gewest
Utrecht/Het Gooi in Ano r sf oort , Voor zonda.g 15 oktober had het g(nvest
Gelderland e~n studiedng in Arnhcn belegd, wa.ar voorzitter Van Praag het
onderwerp: "De.toelw,nst van het.ongeloof" inleidde. Hot gewest Drente
schreef een weekend uit in Havelte op 21 en 22 oktober, dnt net zo goed

~geslaagdis als-het vorig ,j~a~ -

Kerstbije~nko,mst op "De Ark" .

De belangstelling voor dit janrlijksc feest is dûze keer grot~r dnn
ooit, vermoedelijk ook door de verbeterde acconnodntie van het vncantie-
oord.

"Het Woord van de Wèèk".-

Het aarrta I abonnees op dit b La.d van de Huraani st i sche 'Luistcrkr--ing
stijgt regcloatig. In scptenber worden de 5000 bereikt. Sedert het blad
in, zijn nieuwe- vorm in f1pri1 1959 ui t.kwari , konden ruim 3500 nieuwe abon-
nees rreboektworden. '

Herfstconferentie.

Van 30 oktober tot en met 1 nove nb er wo rdf op "De Ark" t~ Nunspee t
een conferentie gchouUen voor leraren, onderwijzers en bolnngstellenden
ov er vhe-t cnde rwe rp ;:"Hunan.isue .;.,Humanf oru ~.Wetenschap; Ln lei de rs zijn

"D-rs. Ji.H.P..Colpn. en D'r, V.W.D.Schenk. En Li ch'ti ng en zijn verkrijgbaa.r bij
het Centraal Bureau vcnvhe t Hunnrri-sti a'ch Verbond, Oucle grach t 152 te '
Utrecht.

Stichting Steunfonds Praktisch Humanisme •
.Met enige -trots kon het bestuur van het Steunfonds in het september-

nummer van IIIn en Om", h~t mededelingenblad van het H.V., berichten dat
het saldo op 1 neptember ruim f. 50.000.-~ bedroeg on dat men goede hoop
had , de voor 1961 nog benodigde f. 10.000.-- op giro 6168 ten name van
de Stichting te Amersfoort te zullen ontvangen.

Actie Preston eobb.
" ,Hi eronde r puh;1i,ceren wij een brief, welke door het HoofdbestuuJ:' van
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het Humanistisch Verbond is toegezoncien aan de initiatiefnemer van de
actie inzake de ter dood ve-ro·ordelingvan de 15-jarige Preston Cobb.

De heer J. van der Mol~n
Fradarik Hendriklaan 37,
Haarlem 23 september 1961

Z~e~ .geachte Heer van dat Molen;
Het Hoof db e stuur van he t IItli-:I.!1tiistis ch Verbond heeft in

'zijnvergadering van'23 septemb~r 1961 besloten adhaès{ê te
betuigen met uw pogingen om te komen tot herziening vah he~
doodvonnis over de vijftienjarige Preston Cobb omdat het het
doden van oen kind van 15 jaar als straf ·voor ~ûlke misdaad
dan ook onmense lijkacht, hoe men overigens ook over de dood-
straf in het algemeen niog€:denken.

Ilo o g a c h t.e n d.

w.g.B.J. Max (algemeen secretaris)

N.n. De hee~ v.d. Molen is de initiatiefnemer v~n de actie in Nederland
om te voorkomen, uat het doodvonnis wordt voltrokken.

Hij is hoofd van d e A.H. Gerhardschool te Haarlem en voorts reeds
jarenlang lid van het Humanistisch Verbond.

-0-

nUM.ANISTISClIE STICHTING SOCn.A'i'~S

Jaarverslag.

Verschenen is het jaarverslag over 1960. De Stichting onderhoudt
een leerstoel aan de Technische Do~eschool te Delft. Prof. Dr. Libbe
van der Wal gaf in het studiejaar 1959/1960 een wekelijks coll~ge over
filosofische problemen en enige filosofen.

De Stichting organiseerde in het vorslagjaar 2 la"ddagen en een·
zome rschoo 1.

Het blad "Rekenschap" verscheen, volgens z ijn opzet, 4 maal.
Op 1 oktober 1960 werd een nieuwe sectio toegovoegd aan de twee

bestaande, n c L, de S oci a.aIc-ped a.gogIseho scctic .Do beide reeds bes t.aa.n-
de secties zijnde we t.onscha.pp eLijket en de culturele.

-0-

NEDERLANDSE VERENIGHrG VOOR M.AA'IiSClIAPPELIJK WERK

"R U MAN I TAS"
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Het jaarverslag vertoont, verg~leken bij;ac'~~rslagen van vorIge
,jaren, een pieuw element; n.l. een uitvo~rige besprekin~ van de geweste-
Olijke a~tiv:l.1;.ei t~h. 'Peinleiding van deze rubriek nemen wij hieronder voor
u, over:,

'\l.

'If • Aan het in 1959 gevormde gewestelijk centrum in Noord-Holland
werd op 1 januari 1960 als directrice verbonden mejuffrouw mr. 11.
van Amerongen.

Mevrouw H.J. Roes ging op dezelfLle datum van hèt Centraal
Bureau als directrice naar het gewest Overijssel.

In de provincies Fries land, Groningen en GeLde r Land werd de
zekerheid verkregen dat in de loop van 1961 provinciale nialitschap-
pelijk-werk-adviseurs de gewestelijke centrumbesturen en de afdelin-
gen als beroepskracht terzijde zullen staan. .

,Per 1 september werd de heer W. Post aan[';esteld alsmaatschappe-
lijk-werk-adviseur voor de provincies Noorcl-BJ:'abant e'n Z'eeÎn,nd..

Het heeft hèthoof<lbestuuTveeT voltloeninggeschonl{en dat de
gewes t.a Lijke apparatuur in 1960 zo is vo or-u.it gcgunn en het koestert
hog'e verwachtingen daa rvun vo or vdevt.ockoras t..

Gewesten en gewestelijke centra hebbün weinig of geen eigen in-
komsten. De betrokken a f.de lingen dragen bij, doch er wordt naar ge-
streefd dit offer de draagkracht van het uitvoerende ugrondvlak"
niet te boven te laten gaan.-
, Het hoofdbestuur draagt daarom het grootste deel van.de finan-
ciële lasten, hetgeen betekent dat het: jaa;rlijksc tekort ten laste
van het centrale apparaat, dat door ue opbrengst van financiële ac-
ties en door uit particuliere bron verkregen middelen moet worden
gedekt, nagenoeg verdubbeld is.

Met de werkverdolingtussen centraal en gowes t.e.Lijk uppa r-aat ,
waarop in ons vorig verslag reeds gezinspeeld werd, is ecn begin.
gemaakt en in de wer kwijze der verenigingsfunctionarissenbegint
~ich dat reeds te dononstieien~

De tijd van het zinvol improviseren in afdelingen, duo.r+wa.ar
zich ae gelegenheid tot werkontplooiitig voordeed, is hiexmede af-
gesloten; er begint nu een periode van systematische opbouw. On-
getwijfeld moeilijk, ma.ar in zich dragend de mogc Lijlrh e id de uit-
gangspunten der vereniging, neergelegd in artikel 2 der statuten,
ten volle en op zoveel moge Lijk plaatsen waar te maken."

Aans te Ui n« maatschappe lijk werlrsters.
"-

,In de afdeling Zwijndrecht is als maatscha;pp.elijlr wor-lcsto r aangesteld:
mevrouw E. Otten-Oort.

De afde l i ng Groningen heeft twee maa t.s chappe lijk werks ters aangesteld
en wel de dames H.S. Kuiper on E.B. Kuilman.

Mevrouw G.C. Nijdam-Giesen, die reeds eerder was aangesteld als tijde-
liJ1-r waarneemster voor de vdc<1nte -plaats, za I over enige tijd haa r tn.ak
be6indigen; als de boide bovengenoemde functionarisscn zijn ingewerkt.

Centraal Bureau.

Tegen het einde van 19G1 zal mejuffrouw L. Hijmans , gecommitteerde
voor de Probleemgebieden vunwoge Humanitas, de dienst v or Lat en , Zij zal
worden opgevolgd door mejuffrouw dra. B.A.E. Zijlman.



132

Finunci§le acties en collecten.
',' .

Het )1oofdhestll.ur hoeft op 28 september vnn de Uinister van Justitie
toestemming gekregen tot het houden van een Landc Lijkc loterij-actie met
100.000 loten [., f. 1.-- met twee verschillende nummcr s , dus twee Icans en
per lo't en 200.000 loten van f.0.50 met é6n nunmer en éón kans. Hoofdprijs
f.15.000.-~, te besteden nuar eigenkeuzo. Vorder als tweede prijzen 39
waardevolle koe lkasten en 3999 "p ocke t.bo oks ", dus ruim 4.000 prijzen. Trek-
king vóór of op 1 mei 1962.

Afdeling Amsterdam.
,

De colldcte 1961 heeft f. 2.500.-- opgebr~cht.

Publicn.ties Humuni ta's.

Als een spc c Lo.Le ui tgn.ve in br ochur evo rm-, doch in de p Ic.a t.s van het
oktobernummervan Humani tas, is begin ok t.obc r verschenen; "Een rn.pport
over de vrijwilliger als gezinsvoogd in Humani tc"S'i (een poging .tot verken-
ningen waar<leringv.n.n zijn J.1logelijkhcdonen w or kwijzo ] •

Gezinsverzorging.

Te Emmen, Assen en N.,O.-Polder zijn v anwe ge Humani t.a s. gez i.nsve r zor'>
gings-organisaiies opgericht.

Congres.

Het congres werd dit jc,v.r gehouden op 21 en 22 oldjober; in Amsterdam,
in het nieuwe R.A.l. geboUTr aan het Eu.ropa.pLei n , Hv. het hui cho ude lijk ge-
deel te wijdde het congres zich an.n een algemeen ondo r-ce r-p , namo l ijk "Oriën-
tering 'over de functie van de vrijwilliger in het l.ia.at.nche.pp e Lijlr Werk".

""1

Prof. DL'. R.F. Beer Li ng spr-ak over "Enk eLing en Gerreens chup " . Mej.
M.Dijkctra hield een inleidin~ op het forumgespre~datop de inleiding
vo Lgde en dat o'nde r Lei d ing stond van Mr.Dr. J. ,In .ft VeLd , ""\

Radio-uitzending.

Op 22 oktober sprak de voorzitter van Ilunan i t.e.s , Mr.Dr. J. In ft Veld,
in het kn.der vc.n de zondagochtenduitzendingon voor het Humn.nistisch Ver-
bond over "Huma.ni ta s v , ter gelegenheid v an het tweejri.arlîjks congres.

-0-

.IDJ1IAH18'i'lGCm;JONGERENGEtmz~~SC3:AP

Samenstellinr; nieuw hoofdbestuur.

Het hoofdbestuur is thahs als volst samengesteld:'
. .

Voorzitter .
.'. Rob de Grood Utrecht

Te 1. 030-11310
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Secretaresse
(binnenwerk)

Secretaresse
(buitenwerk)

Penningm.

Mieke Hooft Gran.fln.ndKn.naa.ldi,jk 9 Loenersloot
Tel. 02949- 338

Nel Vroomm:1n Heemskerkstrn.atRotterdam
88-b Tel. 010- 44349

-Ari e .van Eek Herenstrn.n.t 44 utrecht
Tel~ 030- 11310

GrE:.af Aelbrecht-Amstelveen
l~an 45 T~I.'02964-4245

Kamp-Se c r , Olof Lc.mbeck

Waarnemer bij I

hót Hum.Verbond; P.W", van der Vliet Zo che r s t r au t 35 Amsterdn.ra..,VII. '

Tel. GaO-122596

r -0-

HUMANISTISCllE JEUGDBEWEGING

Verslag cont:1ctbijeenkomst.

De contactbijeenkomst met een aantn.l afeevaardigden van de afdelingen,
gehouden op 17 september in "De Ark", ,is in allo opzichten een geslaagde
bijeenkomst gewo rde n , Er be s t.au.f een mo g e Lijkhe Ld dat di t experiment tot de
geregelde weekends van de .',ILJ.B.zaLgaanbehoren. .

Er is enthousiast en in een goede sfeer gopraat over een te herziene
contri butierege ling, en vooral ook o vo r de propagandamoei Lijkhade n- en moge-
lijkheden. Dit laatste bleek van veel waarde voor alle afdelingen.

,Na dit nuttige en, vruchtbare go spr ck is men e n th ous i as f aan 't werk
gegaan voor het nu weer beginnende"-sei zoen", vm.arin' aLs eerste lande lijke
bijeenkomst het jaarlijkse e ongres( te houden op 4 en -5 november, plan. t.s nog
onbe kcnd) op 't programma s t.aa t .

-0-

s'rUDENTEN VERENIGING OP rrmuiHISTISCHE GRONDSLAG

"S 0 C RAT E S"

Conferentie en Congres.

De landelijke najnarsconferentio wordt gehouden op 11 e~ 12 november
a.s. in Delft (de llertenhorst). Er zal gesproken worden over "De forum-
groep".

Op het congz-cs,' da t-a an de confo r en tLe vo or af'guu t, zal o i a, de jaar-
lijkse bestuurswisseling plaE:.ts.vinden.

Lustrum.

De afdeling Delft vt c r t t van 17 -19 ncvcmber haa r derde lustrum. Op
het programma staat o.m. een lezing van Prof. Oldewelt, een diner voor
alle leden en oud-leden en natuurlijk een feest op zaterdagavond.

-0-
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BilliiiNIs'n!JC ti THUISFRONT

Demoh~tTn.tieve vergaderinG.

Op 21 september hield hot Huraa.ni s td ac h Thuisfront in Den Ha.n.g, in
Amicitia een demonstrn.tiovG vergn.dering, wan.rb~ de handtekening-n.ctie
inzake de wenselijkheid vn.n de hUilln.nistische geestelijke verzorging in het,
leger werd ingezet.

Prof! Dr. B.Vr.,Schn.per, Prof. Mr. P.J. Oud en Dr. J.P. van Pr a ag
voerden het woord voor enkele honderden n.anwezigon.

Prof. SC,hn.poy besprak Je vr[l,ag wau.r om de eis· vc.n hüman i s t I e che gees-
telijke verzorging in het leger gerechtvn.n.rdigd is. Prof. Oud wenste n.ls
niet-humn.nist (Prof. Oud i~ Vrijzinnig-Protestant) het goed recht vn.n de
humanf s t i s èhe geestelijke verzorging nad r uklco Lijk te onderstrepen en Dr. van
Prang besprak doe I en methode van de gees te Lijlee verzorging.

Op de [wond we r den opnemen gew10Jd voor de televisie-uitzending van
maandag 25 september, die eveneens gewijd word e.an de hunan i sti sc he geeste-
lijke verzorging in hat leger.

De a c t i e loopt nu en z a I waa.r-sch ijn Lijk tegen het einde van het jan.r
worden afgesloten.

-0-

HmlANIS'l'ISCHE ïf.ElillGEMEENSCHAP IN DE :?iillTIJ VLN DE ARBEID

ui't het j aa r-ve r s Lo.g ven do Werlcgemeenschn.p blijkt, dn.t het ledental
in 1960 is 'gestegen ven 5853 tot 6311.

" ,
Activiteiten nfdelinG AmstcrdrLm.

Onze af d.eLing il.msterdem heeft het winterseizoen ingezet met een ui t-
stekend bezochte bijeenkomst in Kr'a s na.po Laky , weer het woord gevoerd werd ~
door de heer J. vn.n Prent:; over "Geestelijke ve r s.or gdng bij Lcg e r , vloot en
luch tml1.cht", door de 'hoorD.d 1 AngreIDond over "Geo s t.o Lijlee vur-z or~inc; in
gevangeni s sen en a.rbe i de r-skampe n'! , door Mevrouw Treurniot,:;;Wi e r sma over
"Ziekenhuisbezoek voor humun i s t.en" en door de heer Hr , Dr. B. Stokvis over
"Het n.fleggen ven eed of belofte voor de rechtbn.nkll•

Een groot aantel v r a.gen werd op deze instructieve b ijó enkouis t voorge-
legd en ben.ntwoord.

Een humanistische visie op het democrn.tisch socialisme.

Onläng~ is een rapport vn.n het rr.TI.G.-bestuur verschenen, waarin een
humani s t i s ch e vi sie wordt gegeven op een n i euwo vo rragev i ng van de mot i even,
waaruit hot democratisch socin.lisme is ontsproten. Voor belangstellende
leden van de P.v.d.A. is een beperkt n.n.ntn.l exemplaren beschikb~n.r bij het
secretarian.t Han.gweg 210, Lc.iden.

-0-
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i' •

Lezingen i n de naanuen ol~to ber en novc,obe r voor de V.11..R.l\..

29 oktober Dr. Ir. Spetter "Hoo}) zonuer hemel; is God een
Christen".

5 noveLlber Prof. Di. L.G. van der
1'1(11 "Wet zCGt uc humenist er van".

12 november: J. van der Molen "Preston eobb Een syobool?"
(- , ...

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

7. n,ovenher: 11r. H.B.J. ,Waslander "Het klopje op de schouder".

-0-

INTERN.t\TIONAALNIEUYlS

D u i ,t sla n d.

D'e bekende s ch r ijvor Dr. G.· S zczos ny hecftiri juli j .1 •. een opr oe p
gericht tot een aantal' gee s tve rwant.en OD.te komen tot de opri ch t'i ng van
een unie van Humanistische groepen. Het ziet er naar uit, dat deze oproep
tot een organisatie zal leiden.

, I.

B e Tg ïë.

Het Belgisch Humanistisch Verbond heeft de emancipatie van de vrouw
ter diac u s s i e ge s t el.d ud t.er-aa r d met de positieve instelling dat die eman-
cipatie behoort te worden voltooid.

In België, waar de vrouwenemancipatie minder ver is gevorderd dan in
ons land, is dit zeker ee.n copme nlce Lijke gebeurtel)is.

.Het Verhond wijdde e;reen radiopraatje a,an (waarvan de tekst is afge-
drukt in "Het Vrije Woord" van 1 oktoberj .1. - "Het Vrijc Woord" . is een
ui tgave van het Be Lg i äc h Humani st i s ch. Verbond, reclac tie-adre$,: Alfred Coo 1-
s t r aa t 30, Antwerpen).

De afdeling Gent wijdde een forumgesprek aan de problemen der vrouw op
6 oktober j ..1.

-0-

VAN ALLE KANTEN

Reporiages, ~erslagen enz.

Het Dagblad van AIDersfoor;t van 30 september wijdde een reportage aan
het werk in de humanIstische militaire tehuizen onder de kop: . Humanistisch
Mili tair' Tehuis Lijk t op intieme sociëteit, en riet een tussenkop: Lees- en
studiezaal om trots Oljtc zijn.

-0-
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De Emmer Courant van 6 september wijdd~ een vrij uitvoerig artikel aan
de pas opgerichte sectie ge zi nsvo r zor ging ' van Humanitas te Emmen.

-0-

Het Hengelo I s Dagbla.d van' 14 s ept ember 1961 vermeldt, dat op het ver-
zorgingstehuis-in-aanbouw-voor-bejaarden van Humanitas te Hengelo de vlag
in top is gegaan, omdat bij de bouw het hoogste punt van het gebo~w bereikt
is .

-0-

Humanistische geestelijke verzorging in het leger. (Bevrijdend Denken)

Bevrijdend Denken van 30 september 1961 wijdt een a r t i lceI aan de huma-
nistische geestelijke verzorging in het leger, waarin het goed 'recht daar-
van wordt bepleit.

-0-

Resultaten Persconferentie.

Aan de persconferentie, ,~elke het Humani stisch Thuisfront heeft ge-
houden ter inleiding van de handtekening-actie is zeer veel aandacht be-
steed. Niet minder dan 26 dagbladen gaven hiervan een verslag.

-0-

Het Algemeen Handelsblad over houding Minister Visser en de ge.estel~jke
verzorging in het leger.

, Het Algemeen Hande'lsblad van 28 september schrijft in z ijn serie Poli ti ek
'Perspectief over "z oi-go nki ndo r cnv , waarvan het Ministerie van Defensie cr
een is. Het blad schrijft onder meer:

" Wanneer s ommi gon moeilijkheden voor minister Visser in het
"nieuwe parlementaire jaar vrezen (Of moeten wij' zeggen: hopen?),
"dan ligg~n' die niet allereerst óp het terrein van de k6rnvragen
"van ons 'defensiebeleid, maar veeleer op bijkomstig terrein ènin
"het por soon Lijke v Lak , .
" , Aan een geval als de zaak-Van der Putten is de minister per-
"soonlijk uiteraard vo Lkomen onschuldig. De wijze echter waarop' de z'o
"onverkwikkelijke affaire, nadat de ontknoping had plaats gevonden,
"is afgewikkeld, zowel als de he r ha.a Ide Lijk herroepen publicaties
"da.a r omt.r ent liggen toch duide Lijk op be leidsgebied • Zij hebben ook
"een geestverwant van de mi~ister als m.r. V••n Riel, aanleiding tot
"een zeer kritische waarschuwing gegeven.
" Juist gevallen als deze ondermijnen vank meer dan,principiUle
"verschillen het gezag van e~n minister.
" Ook de wrijvingen met be trekking tot het Humani stisch .Ver-bo nd ,
"welke de r Lndr ulc van een - onnodige .... stroefheid wekken, kunnen
"in de~élfde categorie wo'rden ingedeeld. Waarschijnlijk is het hier'
"de invloed van staatssecretaris CaImoije r , wiens christelijk-histo-
"ri sche vri enden wcI eens de indruk wekken zich mer lcwau rd i gerwija

-0-
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"met meer felheid togen gelijke rechten voor de humanistische.
"geestelijke verzorgi~g te verzBtten d~n de antircyol~tionairen~"

-0-

Gereformeerde Synode over geestel~~e verzo~gins. (Trouw)

"DeGèreformcerde Synode hee:l;t'zichbeziggehouden met d.e humanistische
geestelijke vcrz'orging' in het leger. Trouw van 15 september :1961 schrijft
daarover onder meer: .

!,t,'.' Ter gereforLlcerde synode heeft Ds. IV.M. leCoint're bij .d.ebe-
"hahdel i ng .van het rapport der deputaten voor 'de geestelijke v é r «

"z or ging van zc·e-, lanu- en luchtmacht gewezen op de geweId i ge
tt ev ang eLi aa toris ch o bet.eke.ni.S van het Vlerk dor Loger pr edi ke.nt.én ;
"hij gaf daar ook leen paartr.effend.e vo or beo Lden van. Daarom zou
"het, zoz.ei hij, de dood van onze arbeid betekenen wanneer de pre-

. "rt.en't ie van het Humé.nis t.isch Verbond, nl. dat het zich te richten
"heeft tot allen die niet bij een kerk zijn aangesloten, gehonoreerd'
"werd. Ds. Le Cointre voegde er aan toe dat hot zeer beslist:nièt
"zo is dat ieder, die veridaart ni e t vbij coe nrke rk te lioren,n,u"'ook--

;t!humanist is in de zin, we Lke het Humanistisch Verbond aan dit
"woord geeft. In hun rapport deelden çle dcput~terr mee, dat ~ij'her~
"he.e.Lde Lijlc une t de ac t.î v I t.c I t.on-v an ll.e,t Humanistisch Verbond w or de.n

:,u geconfronteerd. ..' .'
" .Dez e kwe s t i o is .niet uitputtend behandeld; .,zij zn L'Ta'te r weer
"ter tafel komen bij een te ve rwa ch t oni vo or-ete L, om eventueel, te'
"komen tot een .uitspraak (of t.ot. de voorbereiding daarvan)' over'
"de'pretentiq, YD,nhet Humanistisch Ve r bond . Ds. Le Cointre vor-
"te lde' .dat mèn het CIO (Contact in' Overheidszaken , waarin de .
"Nede r-Land s e kerken vertegem'loordigdzjjn) a I om, een ui tsprar-k met
"advies gevraagd had. Maar van zulk een ui.t.s pr auk kan eigenlij~r
"pas sprake zijn, als dercpresqntn.nton' vu n xle ke r lcen in hetCi-O.:
tiom zo te zoggen ge r ugg os teund worden door oon u i t.npr aak van. hun'
"eigen 'kerk " .
ti." TIe 'Zl1ak'dririgt, vond Ds. La ,Cointre. Er .Ls i n dit. op ei.ch t.vg e en
"regeringsstandpunt: Sociale Zaken ke ur do goed, dat Ln de, werk..;.
"kampen de humanisten hu'n arbeid ve r r i cht.on , Justitie heeft ten
"opz}chte Vl1n de gevangenissen een andere opvatting, en wat defen-
"sie betreft, er is n6g geen toestemriinl; voor humanistische arbeid'
'''indeiégerkampen. ti . .
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Elseviers' Wee~hla.d over de' televisie-ui tzending.

Elsevicrs Weekblad van 30' september was ni e t helemaal tevreden' over
de te Lev i s i e=u i t.z end i ng ,',,":è lke op 25 september door de V.A.R.A. was gewijd"
aan het recht op ge e s t.e Lijke verzorging in het leger vanwege het Hnman t s.> '
tisch Thuisfront .·Het schreef:

" . lfl1.Th,illN I,SME

"PierTania's reportage over de wens van het Humanistisch
!iThui sf r orrt, de ge es LeLijkevve r z.or gLng van bui tenkerke lijke mi Li.>
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"tairen tel' hand te nemen, was in beginsel wel goed opgezet, maar
"kre~g helaas niet de kans en de tijd om uit te g~oeie~ tot het
"controversionele programma waardoor zij waarlijk belangrijke tele-
"visie zou zijn geworden.
" lIet vraagpunt is immers niet, of de humanisten het recht heb-
"ben propaganda te voeren - dit recht zal in ons land, waar vrijheid
"van godsdi enstige of godsdienstloze overtuiging heerst f niemand -
"hen ontzeggen.
" De- vraag is veeleer deze: of, een serieus humanistt een over-

'lituigd Kantiaan derhalve, qua, talis behoefte kan hebben aan gees-
"telijke bijstand. En aangezien die vraag op filosofis~h terrein
"ligt, kan zij niet afdoend wor den beantwoord door het verzame len
"van een paar hond er d of een paar duizend hand t.ekerri ngon alleen,
"maa'r evon t.ue oI wèl door een discussie tussen vertegenwoordigers

, "van do Christelijke en non-confessionele standpunten •....• en
"daarom is het j arnmer dat de televisie de gelegenheid heeft laten
"voorbijge.an om zo 1 n discussie te' organiseren."
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Forumgesprekken • (Het Vrije Volk)

De Gemeenschap HilversUm organisoerde een forumgesprek over vragen op
levensbeschouwelijk gebied. Het Vrije Volk, Hilversumse edi tie van 21 sep-
tember 1961 gaf het volgende verslag:

" De Gemeenschap HilversuJ:l van het Humanistisch Verbond hield
"woensdag in de bove nf oy e r van hot.è I Gooiland een bijeenkomst,
"waa r v rn.gen op Levcnsb e schouweLijk gebied door een foruin werden
"behande Id ,
ti Forumleden waren Dr. J. Blau~'f, voorzitter van de Nederlandse
"Ze ndi ng s r-a.ad, die de protestants-christelijke visie naar voren
"bracht, en de heer W. HoI 't l and , voorzitter van de Amsterdamse.
"federatie van het H.V., die vanuithumani ot i sch standpunt de
"vr e.gen benaderde, :(ape laan Th. van der Linden uit Hi Lver sum, die
"de door omstandigheden verhinderde rector N. Brandsma verving,
"vertegenwoordigde de rooms-katholieke groepering. De avond werd
"geleid door Professor Dr. G.Stuiveling.
" De vele aanwezigen luisterden met groot interesse naar de be-
"antwoording van do vragen, die vc or name Lijlc bo tr elrki ng hadden op
"levensbesehouwoliJ1~e standpunten inzake religie en maatschappelijk
"leven. Daarbij was uiteraard yooral belangstelling voor de ver-
"schillende visies van christelijke zijde.
" De kernvraag bij deze confrontatio van meningen was het raak-
"vlak van 1l10dern hUljlanisme en christendom. De hoer Holtland gaf
"een weergave van de humanistische godachte, waarbij men uitgaat
"van de mens in zijn totaliteit en waarbij hot t+humane" , dat wil
"zeggen het mens-zijn, in het middelpunt staat.
" Kapelaan Van der Linden merkte op, dat do humane waarden voor-
"a I in de midde leeuwen zijn verwaterd. In hot moderne r-ooms-Jcatho-
"licisme heeft men voor het "aardse" mens-zijn veel meer aa.ndac'h t
"dan vroeger, waarbij men de mens steeds moer in zijn "eigenheid" be-
"ziet.
ti nr~ Blauw gaf als zijn mening dat het humanisme een reacti~ is
"op deal te nadrukkelijke gerichtheid van het christendom ~p het



139

"hiernamaals. Vooral in de middeleeuwen, maar ook lange tijd daar-
"na, was het aardse bestaan niet zo be Lang r ijk als het hemelse be-
"staan.
~ ,.Mee~ ennenr zijn ook. de christenen doordrongen van het belang
"van.,hurnanisering, waarbij de mens in zijn leven op aarde aandacht
11krijgt. Zowel christen als humanist, aldus Dr. Blauw, zijn overtuigd
"dat het menad om gered di ent te worden, en' dat ge ldt vooral in de
"huidige tijd.
-,

u VERSCHILLEN

" " Beide christelijke sprekers constateerden cchtc~ ook verschil-
~lentussen christendon en huma~isme. De waarbotg voor het leven is
"bij.de ch~isten gelegen iuhct geloof in God, in ~e gedaante van
"Jezus Christus .De waarborg van menselijk leven bij de humanist ligt
"in het geloof in de mens zelf;
ti Aan het eind van de av ond dankte Profe s s or S tui ve li ng de forum-
"leden en hij zei het als een winstpunt voor de humanisering te be-
"schouwen, dat een ge spr ek mogelijk. is, wau.rb ij non in vrijheid elkaars
"mening kan be luis teren. en zelf s aunwijz en ;"

De Stem.

Pater Kr-oyk amp en Dr. van Praag discussieerden in Den Bosch over het
humarri.sma , De stem van 6 olrto bor 1961 ·gaf er het volgende ve r s l ag van:

" Het Bumarri s t i sch Verbond in hot gewest Noord-Brabant heeft in
"hotel Royal te Den Bosch een discussie-avond georganiseerd, die
"ingeleid werd door Pater Prof. S. Kreykamp o.r. en door Dr. J.P.
"vanPra~g, li cl vanhe-t hoofdbestuur van,het lLV. in Nede r Ia nd .
"Deze'a~ond genoot een grote belangstelling, ook van katholieke
"zijde, waardoor een levendige discussie kon ontstaa,n; die in een
"even openhartige ::tls welwillende sfeer gevoerd werd.
ii Als eerste inleider t.r a d Dr. vu.n iPz-a.ag op, dieheiihumani sme
"het antwoo rd no cmd.c op de problemen va.n de moderne were Ld , De
"humanist neemt de mens a,ls uitg::tngspunt, niet a.ls middelpunt van
"zijn levensbeschouwing. In het betoog vn.n Dr. Van Praag kwam s tork
"tot uiting, d~t.de mens zich deze levensbeschouwing gecretierd
"h ee f t; nu lÎem de' zok er-heden va n het chr i st oLijk geloof en de chris-
"telijkelevellsbcschouwing zijn weggevallen. Hij vs pr ak over de hoer-
"sende onzekerheid, de ontmoediging, de snol vera,nderende.opvattin-
"gen, b vv , ten opzichte van de huwe Lijk sb e Lev i ng , Ook de mens, die
"geen geestelijke basis meer heeft, tracht zij in zijn leven te leggen.
"S~reker deed een berpep ~p ,zijn christelijko landgenpten om elknar
"ernstig' te nemen. Hij oons t.a t ec r-do , da t de goos t.e Lijke godachtenwis-
"'seling in ons Irvnd ernstig gevo~rd wordt, doch dat daar in de po-

'" 1itieke en maa tschappe Lijk e sfeer nog vee I a.a.n mank e e r t . In de bui-
"tenkerkelijh:e wor e Ld eist. het Humanistisch Verbond geen alleenrecht

,,~"op; maar het wil op zijn eigen wijze een teken stellen in de ze wereld.
"Sp~e~er wees tenslotte op de millioenen mensen in Afrika, en Aziti,
"die deze bezinning op .de wa.a'rden va,n.hot menselijk leven evenzeer
"behoeven en b~pleitte,in ons land; geen verdere verzuiling maar ver-
"zameling van alle krachten."' ,
" Pa t.e r Kreykamp is uitvoerig i ng egu.an op do taak van ~et chris-
"tendom in de wereld, een taak, waarvan hij moest orke nne n , da t het
"christendom er met name in de vorige eeuw schromelijk in tekort is
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"gé s ch ot.en', Met het hemelse vaderland voor ogen hebben we de prak-
"tische na.aa tenLi e f de op aa r de vergeten. Sprclwr noemde die periode
"eert Lnz i nlci ng ji n de ge ach i cde n.i a ivan het c hr i s t.e ndom , Hij noemde'
"he t=be's t-aun van het bui tenke rke lijk humani sme voor de ch r i stenen ,-
"in zekere zin oen geluk ondn.t het ons ertoe brengt onzeaardse-iaak
"niet te v e rge t.e n , Hij wees er op, hoe moeilijk het aal, nu soms nog
"voor de christenen is om die aardse taak naar behoren te 'Vervullen
"omdat er nog ka r ika turen van bov erma tuur Lijke insta Ll i ng be s t.aan ;
"Sp r eke r doelde in dit verband op het voorgevn.llone met de ac ti e

,"voor TV-'toestollen voor zieken in Rijs s cn . Sprekend over h é t humanis-
"me vroeg ,Prof. Kreykamp zich n.f, of de hunanist niet dè kostbare
"richtlijnen mist, die de christen in Gods geboden heeft. Hij wees 'op
ude 'sterke wisselwerldng, die er voor de' christcmen bestaat tussen
"hun verbondenheid met God en die roet de mensen. De 'kleinzieligh~id,
tI'die do or Dr. van Praag was an.n~eroerd, b et r-eu r'do hij evenzeer: "Êerst
"als; de chris teIijlwaardrijkskuIide verdwijnt, kunnen 'we :de ke r n van ~
"de ~i:ri~en gaan zien", zo meende spreker. Tenslotte wees hij ~rop;
"dat in deze wereld nog zeer velen niet humi1nistisèhdenken, het'::
"geen gedemonstreerd wordt door de toeneoenuc belangstelling voor
"de oosterse godsdiensten, die zich juist van de mens af richtcri~.
" Na de boeiendo discus~ie, die hierop volgde, heeft do voorzit-
"teil'; de heer v vd , Bilt uit Eindhoven,tot de sprekers en' de 'o,anwe-
,i~igcn een welgemeend da.nkwoor d gericht." ;,
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De TWi-Maasborle over artikel Dr. van Praag in "Mens on Wereld" -inz:::.ké
kwestie·Sicrksma.

}
,'J

De T\jd-Mn.asborle van 29 september schreef liet vo Lg cnd e over de' kwe s tie
Sicrksma, zoals deze door Dr. van Praag werd'behn.ndold in "Mens en Wereld",
het Le dcno r ga an van het Human i st i seh Verbond:

',' I'ri het'humanistische b Iud "Mo n s en Worèl'd~'schrijft de voorzi.t-
"to.r van het N~!IÓrlands Humanistisch Verbond, Dr. J .P'. van Praag,
"Aaar aanleiding VQn het aftreden als docent aan de L~idse Univer-
"s i t.e Lt, van/Dr.P. Sierksma, een bea chouwi ng , die aaIidachtvei"-
"dient: Dr. Sierksma had als leeropdracht de godsdionst~sychol~gie
:~nde.ge~c~iedenis dc~ primitieve' godsd.iensten. Toen hij ophield

,,"college$ ;te, geven verdween er met hem, zegt van Pr'c ag ;' ee n rdoc en t ,
- "w i ens colleges door verscheide'nestud8nten in de antropologie, de
~psychologie, de sociologie en d~ geschiedenis cict gr~agte we~den
"gevolgd. Het motief van Dr. Sïcrksma I s aftreden was o s a, de 'e r ns bi >

"ge twijfe), of zijn leeiopdracht en zijn colleges door de faculteit
.lIals legitiem onderdeel van de theologische encyclopedie en ~et uni-
"ve r s I ttiir -onderwijs winden ba ac ho uwd , Die' twijfel heeft raen niet kun-
"unen of willen wegnemen. '
" Ove r de vraag naar de plaats van de godsdienstwetenschap aan de
"openbare Universiteiten is de lantste jaren nogal wat te doen ge-
"weest en men mag verwachten, dat ook humnnistan in 4ez~ kwistie hun
"standpunt bepalen. Dit is de bedoeling van Dr. van Praags beschou-
-"wing.", ~

-0-
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Pro Rege vindt dat het Hum~nistisch Thuisfront wordt bevoordeeld.(T~ouw)

Discriminatie bij subsiditiring - Pro Rege gegriefd ~oor de gemeente
Ans t.é rd amj human.is t-en bevoordeeld.

Dit schreef" T~ou,v van 14 september en het liet erop volgen:

" De' gu.ngvvan. ~n.kén bij de subsidiëring van de bondon die mi Li »

"taire tehui zen exploiteren, zoal s di e door de gemeente Atni:rte:rdn.m
'i'is 'gevolgd','voelen wij a Ls een ernstige discriminatie. Niet het
"subsidiebedrn.g geeft aanleiding tot grieven - uc .subsidie'van

.- "ámst.e r dam is be Langr'ijk groter dan die van andere' gemeen,tcn-,
"maar wifvoelen ons ach boru i t.gc ze t , omdat geen r.cken'i ng is ge-
"houden met de ac t i vi t oi ten die wij in het verleden hebben orrt.pLooi d .
" Di t- zei' de heer G. Ylielinga, v'oor-zi tter van de Kon.Ne.d:.Uili taire
"Bond "Pro Rege" ,die woerie d'c.g in het ·gebouw v oor. Kuns-ten en Weten-
"s ch'appe n te Utr'echt zijn a Ig cnene ledenvergadering he of t gehouden.
" 'WO;s j a r an Lung in Amst.erdem het totn.lc sub s id i obo dnag onder de
"drî-e di1arvoor in aunme rk i ng komende bonden vo r dc oLd op b a ei s vn n
"het; -aun t.a I tehuizen, di t jn.n.r werd voor het eerst voorgesteld,
"het bedrag o~er de drie b~nden gelijkelijk te verdelen. Dit betekent,
"dat -"Pro Rege" (met 55 tehu i aen ) 104 en het Humarris t i.sc h Thuisfront
,,( 4 tehui zen) 1483 gulden per ·tehui s krijgt. " " '.' " .
" Dit noemde de heer Wieling~ discriminn.tie, want, zei hij, sub-
"sidies vn.n de overheid an.n private instellingen moeten een an.nvul-
"Lend karn.kter hebben.Zij dienen een eventueel tekort aan te vullen,
"om dau.r do or het particulier ini tir..ti,efte p r i lcke Len . Onze 55, tëhui-
," zen zijn er ui ts lui t.ond gekomen op gr ond vn.n gr ot.o offers vim het
"prot •.;;.chr. volksdeel.
" Het Humanistisch Thuisfront, wn.arvoor pn.rticuliercn tot nu toe
"zo good als geen offers hebben gebracht, helpt de overheid door
"deze,' subsidieregeling nu echter aan meer tehuizen, zo ging de heer
"Wielinga voort.

BESLUIT STAATVAST

" Het besluit vin B en W v an Amste r dam s tc.a t echter vn.st,want
"uit een brief, die het bestuur vn.n "Pro Rege" van dit college ont-
"ving, is gebleken; da t Bven 11 a l I.e protesten van de bond na.a s t zich
"hebben ne er ge Ie gd, Moch t de Amst.e r damse sub s i di er-o.go-Ling in ·dc toe-
"komst door andere gemeenten wor-den. gcvo Lgd , a Ldus .dc .heor Wielingn.,

'lldan za I pr ote s t.arrt.s Nederland een duidelijk arrtwo or d moeten geven
"door het verlenen van neer steun an.n de bond, onder moor door eon
tlactievcre ledenwerving."

-0-

Rndiozendtijd Humn.nisten. Het Deventer Dagblo.d)

Vele bln.den gaven een uittreksel vn.n het jn.n.rversln.g vn.n de Rn.diorn.ad.
In deze berichten werd de vr e.o.g om zendtijd van het Hunarri sti sch Verbond
voorop gesteld. Het Deventer Dagblo.d vn.n 19 september schreef hierover b.v.
het volgende:

n Het Humn.nistisch Verbond zn.l op eon beslissing over het toe-
"kennen van radiozendtijd moeten wachten tot de nieuwe orar-o epwet
"een feit is geworden. In 1960 heeft de RadiorBn.d een onderzoek 1n-
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"gesteld naar de doel st e lling, de bet.cke m s en de werkwijze va n het -
"Humanistisch Verbond en hierover aan de staatssecretaris vàn OIider-
"wijs, Kunsten en Wetenschappen, Mr , Y. Scha I ten verslag ui t.ge br a.ch't ,
"alsmede haar zienswijze an.n de bewi nd sraan ui teengezet • Na.ar aan l ei «

"ding hiervan heeft dA staatssecretn.ris besloten, een beslissing aan
"_~_ehouden, tot hij een gewijzigd orrtwor p voor e en nieuwe .radiowet kan
"indien~n.
11 Het eerste <o rrtwer-p voor een nieuwe omroepwet da t.oer t reeds van
"december 1953. Het voorlopi~ verslag werd door de Tweede Kamer in
"1954 uitgebracht en de memorie van antwoord, tevons gewijzigd w.ets-
"ontwerp in 1~59. Rond dit ontwerp en rond de gehele constellatie
"inde omro~p waren er voor staatssecretaris Scholten zovele vraag-
"punten,dat hij een adv i es commis s Le , de conmissie-Scholten {naar
"de voorzitter Prof. Mr. L.G.W. Scholten) heeft op~ed:ragen, hem op
"een aantal met name genoemde punten van a dv.i es te dienen. Het ligt
"in de bedoeling van 'de staatssecretaris nn.ar ~anlciding van dit ad-

'''vies t.z.t. opnieuw met öen gewijzigd ontwerp van wet. te kocen., Een
"vun de punten: waa.rovc r de atau tu s e or e tu r i s c.dvi os heeft g evr augd is
.de' 'we ns c l ijkhe i.d tv an het verlenen van zendtijd aan niet-religieuze in-
"s tellingen v an levcnsbcschcuwc Lijke ac.r d , waa rb ij hij -aLs voorbeeld het
"het Humanistisch Verbond h-eeft genoemd.

;'-0-- ..
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Humn.nistischVerbond in Duitsla.nd? (Het Fries Dagblad)

Het Fries Dagblad van 19 septeobcr deelt onder deze k9P ho~ volgende
mede:'

"" Een or gun i su t i e varr humani sten) zoa Ls Nede r Land di t. kent in
"het Huma.nistisch VerbonJ., bestaat in Duitsln.nd nog niet. Verwacht
"wordt echter dut binnenkort. een unia ven humanistiGche groepen zal
"worden gevormd. Tni tiatiefneJ:ler is Dr. G. Szczesny, schrijver van het
"boek "De toekomst· van het ongeloof", en in zijn <lagelijks beroep pro- ~
"gramme.Lei de r bij de Dcierse radio, te Hünchcn.
" In zijn oproep tot ..de gees'cve rwa.nt.en gaet Szczesny ervun uit, dat
lide in degroridwet ve r anke r de rechten van vrije orrtwaklcel i ng der per-
"soonlijkheid, ~an geldofs~ en ,gew~tensvrijheid, van vrije neningsuiting
"e~ weten~chappelijk onderzoek sinds lang zijn uitgehold door een chris-
"te lijk-conf essi ona Li s tischc' mani or van re geren.
rt "Onze s t.a.at (de bond.srepubliek West-Duitslrond)i::l vari lieverlede
"ontchristelijkt", meende Szczesny, "muar de sondc.nks "wordt zij geleid
"door beginselen, die in de r;rond der zn.ak door wciniü;on nog worden
"c anvaa rd , Onver dr-ao.gaaumhe i d jiegenover ando rsdcnlr ond cn is een der
"k enmerk en hi e rvan . Dce.r t.og'enove r willen wjj-·de visie. stellen vc n oen
"grootse, dynn.mische wereldbeschouwing, clie 't christendon en de chris-
" te 1ijke heilsleer afwijst". If .
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