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HUNUNISTISC~ VERBOND

Congres 1963.

In tegenstelling tot een vroegere nedcdeling zal het congres van het
HUIlanistisch Verbond, dat op 20 en 21 april 1963 plaats vindt, niet ~ehou-
den worden in Leiden, mau r in het Jearbeursgcbouw te Utrecht.

Nieuwe raadslieden.

Het IIoofdl:lestuurverleende goedkeuring aan de benoening van de heren
H.J • ./i.rlcszte V.Lijrion , 11.P. Lindeijer te Den Haag en 11.J. Wilclerink te Ylarns-
veld tot geestelijk randslicden voor de Inrichtingen van Justitie.

r> CentrUIl voor Hu::mnistische Vorninp;.

De activiteiten voor dit Centrun gaan gestc.dig verder. In verschillen-
de geneenschappen hebben bijeenkonsten net belnngstellenden pln.ats gevonden
of st.an.nop het progratrua.; het vornen van wo rkg rcopc n is in voorbereiding,
terwijl een uitgebreide do cunerrt.a.ti o voor besturen enz. in bewerking is.

Begin januari zal een blad verschijnen voor hen, die zich bij het Corrtr-uu
hebben aangeneld.

Aangezien cr reeds aanvragen zijnvan niddelbnre scholen OD docenten/ge-
spreksleiders voor hunanistische vornin~ zal hierin, evenals dit voorheen
reeds op kleinere schaal buiten schoolverband geschiedde, ook voorzien die-
nen to worden.

HUIw,nistisch Op Ieidinp;scentrun •

Het Hoofdbestuur heeft het da.geLijk a bestuur vu n het Ifumarri st i soh Ver-
bond geuachtigd, de nodige voorbereidingen te treffen voor het oprichten van
een op Lci d ing scorrt.run voor ge estelijli::r-e.adsLi cdon en vorningsleiders. Ilct ligt
in eerste Lns t.arrt.ic in de bedoeling ori twecjn.arlijkse cursussen te geven, welke
gedurende een recks vn.n zn.terdagen zullen plaats vinden.

Buitenkerkel~~e eniRrnnten in AustrBliä.

Mej. U.E. ter Heega, lid van de Enigrn.tie-coDuissie vn.n het Verbond,
die zich op het ogenblik op uitnodiging van de Nederlandse Erli~ratie Dienst
in .',ustraliäen Nieuw-Zeeland bevindt, is daar voor de TV geïnterviewd. Het
verschijnsel, dat er buitenk~rkeljjken zijn, di o cr toch een vo Lwa.a r-di ge le-
vcnsove~tuiging op nn.blijken te houden, waB blijkbaar beln.ngr~( genoeg aD
het de kijkors voor te zetten.

Beln.ngr:i,jlceui tr;ave•

Bij de uitgever J.lI. de Bu ssy te Anstcrdau is in saraenwo rki.ngraot het lI.v.
een bock verschenen onder de titel: "Rode en religie in het hunc.nisraev • Het
bev at een reeks van bijdragen van beke nde huriarrist i scha auteurs en is in de
boekhandel verkrijgbaar.

-0-
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NEDERL.l.lNDSE VERENIGING VOOR M.A.ATSCrr:.PPELIJK WERK

uH U M'A N I-T'~ Su.

Nieuwe aanstellingen.

Bij de af'do Ling Beverwijk is per 1 december 1962 in dienst getreden als
maat s chc.ppoLijlc werkster voor het a Ig emocn- me.at.s chappe Lijk werk; Uejuffrouw
U.C. van Velthoven (uitbreiding).

Bij de afdeling Delft treedt op 1 januari 1963 in dienst: Uèjuffromv
J. Iloalc als me.a.t.schappc Lijlc werkster algemeen raaa't s chappe Lijk werk- leidster
gezinsverzorging, als opvolgster van Mejuffrouw A. Groeneveld •

Bij het gewest Drente treedt, op 1 januari 1963 indionst: Mejuffrouw
M. Bentum a La cand i dau t-mao.tschappelijl{ werkster voor het a Lgemc en mo.atschap-
pelijk verk (uitbreiding).

Bij de n.fdeling llrnhem trad op 8 oktober j 1. in dienst; Mejuffrouw J.
Ma.as als maat s c'happe Lijk wer ks t.e r algemeen maut.s chappo Lijk werk, a Ls opvolgster
van de Heer G.W. Por-tman , '

Gewest Zeelund.

Hot worlc van iIumanitn,s in het gewest ZoeLand begint vastere vorm aan te
nomen. Op 31 januari 1963 wordt de voorlopi g gevormde gewes te lj;iké·co:mr..dssi C'
voor ZooLn.nd geïnstalleerd a I.s de f i.ni tiof r,<Hlc6telijk bestuur,t,erwijl a Ls ach-
tergrond daarvan ook een gewestel-ijke r aud zG.I wor'den t beno emd,

De a f doLi ng WG.lchoren heeft het pLan een mac.t.schappo Lijk werkster ae.n te
stellen.

-0-

HUlvU.NISTI SC HE JONGEH.EN GE}.IEENSCHAP
,\

L::inclelijk woelwnd over Portugal:
'.":

Op 27 en 28 oktober heoft de #.J.G. een w oolrend gehouden op "Do ,Arü:"
over de politieke gevo.ngenen in Port~gal.

Het •.roekend was terdege voorbereid door da t de afdelingen van tevoren
v er-sch iLlcndo karrt.en van het vral1gstul{ haddon t bos tude e rd ,

Bij de voorbereiding van de conférentie werd vee 1 modewer-lci ng 'ondervon-
don vu n het .I\.ctie-comi té .Amnestie in Por t.ugu L ~ Dït ëomi té vo r-t.egonwoor-d.ig t,
in Nederln,nd het InternationG.lo Sccretnrin.n.tdnt in Pa~ijs gövestigdis. Dit
Secretc.riaat zal op 15 en 16 december een conf or errt i e houden, die zich za I
bezighouden met de Amnestie voor politieke gèvangenen in Portugdl.

Op het weekend vn.n de u.J.G. hield de lIeer Ca.lo.do, een politiek vluchte-
ling uit Po r tugu L, oen korte inleiding. De Heer Dr. Milikovsky, hielcl' een le-
zing met lichtbeelden, wao.rbij hij de aanwezigen inlichtte over enige sociolo-
gische n.spectcn van de PQrtug~se'samenleving.

Het r-esu Lbuut van het weekend was ; dat een resolutie werd aangenomen,
weLlco hierachter vo Llad i g wordt afgedrukt, en tln.t besloten werd een afgevo.ar-
digde nan.r do conferentie in Parijs te sturen. Er werd een·hn.ndt~keningcn~n.ctie
onder de leden van de H.J.G. georganiseerd, zodat de leden de resolutie
pe r soon Lijk konden bekrachtigen. Do resolutie werd op 4 december aan de Portu-
gese .Ambassade aangeboden.
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Inhoud van de resolutie.

Wij leden van de Humanistische Jongeren Geme eris cho.p, hebben met ontstelte-
nis kennis genomen van het feit, da t in Portugal en zijn ovo raocse gebiedsdelen
velen vn.n hun v rijhoi d worden beroofd vanwege hun geestelijlce,relig.ieuze of po-
litieke overtuiging. . .' . .

Met nl1me heeft hot'lot va.n ta.llozejongeren,studentcn, arboiders en jonge
landbouwers haar die!, medeleven opgewekt.

. -Jaz-enLang s t.aau z ij in uw gevange ni.ssen bloot aan ~,o~~eringen" slechte
med i ache ve raor-gdng en mcns onwaa rdi ge behu.ndeling zonder ui tzicht op de toe-
ko~st, zodat wij vrezen, dat de jongeren in Portugal het vertrou~en in een mens-
wOlardig bestaan en tlc opbouw Vn.n een democratische sa~onleving in Europa zullenvérliezen.· .',.... . '.

Het i~ daarom, d.at wij uw' r ogeri ng verz~eken amne stie te verlènen a an de-
.enen die wegens hun overtuiging gevangen:worden gehouden •..

Wij doen een beroep op U\1 me ne eLijkhe i d en UlV verantwoordelijkheid voor de
jeugd van Portugal, die, zoals alle jongeren, streeft nn.ar zelfontplooiing en
de .ontwiklceling van een moderne humane mn.a tscha.ppij ,

Ll1l1tdeze jeugd Iiï'etomkomen in 'gova.nr;enisseil,ontneemha.ar niet haar ge-
zondheid, trachtniöt haar geest door kwellingen te oridcrdru!dten.

. ~. .

Schenk haa.r vc r ür ouwcn .
Schenk he.a r uw hulp.
Schenk ha ar de vrijheid~

De r-e so Lu td o werd aan d e Pers uang oboden met het vo Lg endo c.rtikeI tje:

AMNESTIE IN PORTUGAL

. liet is altijd een vreemdo ontdekking, nIsje merlct,tlat er in een
west-europees land mensen moeten vochten voor dembcrn.tischétoestanden,
die wij als volkomen v~nzclfsprekènd'büschouwen.

Zo vecht bijvoorbe eLd vo oru I c~ePortu[;Gcc jeuGt'.0) ::e.J1j o~el1bli~:voor een
s amcn Lev ing , waarin ze vrijheid van sprèken en denken heeft en niet bang
hoeft:te zijn als ze,verboden litcratuurleest of brieven schrijft. Deze
jongeren rakon hierom in gevn.ngenissen, en soms worden zij ne~ zo lang
gemarteld totdat zijonmondig staan tegenover hun eigen Ldo a Len , De PIDE,
de portugese veiliGheidspolitie, pest alle, sinds do lac.tste,wereldoor-
iog nog "verbeterde" GEST.APO-pra.!dijkentoe; vaak J)le~auc co.s;"

Op verzoek Vl1n het Actie-comité "Amn.-::stieiilPórtugal"; heeft de Huma-
nistische Jongeren Gemeenschap deze situatie nauwkeuriG bestudeord op do
conferentie clie op 27 en 28·oktober in "Do Ark" te Nunspeet werd gehou-
den. Deze conferentie was gedurende een maand goed voorbereid in de
p Lau tseLijke goraeons chc.ppcn van de II.J .G.

Wij kwarnon vrijwel unan i em tot do conclusie <;lathet Po r-t ug esc regiem
zich met middelen tracht te handhaven die in hoge' ma be in strijd zijn met
onze opvattingen over de menselijke vrijheid,en wau'rdi gho i d., Het is daarom
clut wij bijgaande resolutie hebben opgesteld, en.hioro.an ~rote bekendheid
trachten te geven.

-0-
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If(J1U.NISTIscn THUISFRONT

Tien jaar Vormingscentrum voor Militairen.

Cp 17 nov embcr 1952 werd het Hununi st i a oh Vornri ng scont.r-un voor Hili tairen
geopend te Nunspeet in het gebouw "De Ark".

Ter gelegenheid van het 10-j:1rig be s tn.an van di t Centrum deed het Ifunan i a-
tisch Thuisfront een brochure verschijnen onder de ti tel: "Go os t.eLijke verzorging
vn.n militairen".

De brochure opent met orikeLo zulcc Lijke gegevens. Oo r spro nlco Lijlc Docht het
aantal deelneme~s niet groter zijn dan 360 per jaar, eind 1957 cc:~ter Gaf de
Mini ster toesteJ!lliling tot uitbreiding van het dec Lneme r-suan t.o.I tot max.Lraaa I
3000. Sinds 1957 is het deelnemersan.ntal als volgt toegenonen:

1960:

362

2222

1958:
1961:

866

2715

1959: 14551957:

Op 23 nei 1960 verhuisde het Co rrt.rum van "De .Arl,", wau r het slechts gn.st-
vrijhuid h ad genoten van het Human i s tri seh Verbond, na or zijn ei[';en tehuis "Ho t
Coornherthuis" te Driebergen.

De brochure bevat verder een u r t i.koI van Dr. J·.P. van Pz-an.g : "Ifunan i s tLs ohe
geos te I ijko ve rzorging, Wa.t i s het - Tin.t heeft me n o r aan" en 0 on ar t i.lrcI van
Il.J.J. Lips, d i o enlroLo ui tgn.ngsp-anton bchn.ndo I t van de Human i et i sch o geeste-
lijke verzorging van mi Li tairen. De schrijver gn.at uit van oen ach t t.a I punten, die
wij n.ls volgt zeer verkort weergeven:

a • .L~['"nue Humani s t i schc Geestelijke Verzorgers die hun werk verrichten
binnen de Nederlandse Strijdkrn.chtcn moot de eis worden gesteld, dat
zij zodan i g begrip hebben voor het bo s tuun v an deze strijlikTr.chtcn,
dat hun eigen aanwezigheid daarin niet leidt tot conflict-situaties
voor henzelf of voor anderen;

b. de Geestelijk Verzorger Doet begrip hebben voor het bestaan vnn de
strijdkrachten, Dnnr dnt mag begrip voor o.ndere standpunten niet uit-
slui ten. De Ge es t.eLijlc Ve r z.or-ger moot name Lijk een n i Li tnir die in
gewetensconflict raakt, werkelijk kunnen "b ijs t.aant' ; ~

c , de HUl..aa.n.i s td sche Geestelijke Verzorging berust op vrij\1illige d ce Lnarae ;

d. De Huuarria t i sche Geestelijke Verzorging is er niet op gericht do mens en ,
ook niet aLs deze zich vrijwillig hebben ao.ngemeLd , te winnen voor hot
humarrismo;

e. De ilumani.s ti sche Geestelijke Verzorging is noch anti-godsdionstig noch
arrt i -chr i s te I ijk ;

f , De HUI!IQnist i sche Geoa t.oLijko Verzorging heeft niet in de cor et.o pLac ts
oen verkondigend kar11ktor, zij wil veelceer de nnJer brenGen tot ontdek~
king van zichzelf;

g. De: Hunani sti sche Goes telijke Ver-zor gi.ng kent zowel individuele als
groepsverzorging;

h , De Ilumc.n i s t.i s che Geestelijke Vor zor gi ng vn.n rri Li tl1iren is oon verzorging
in tijd van vrede en in tijd ven oorlog.

-0-
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HUl.LANISTISCHE WERKGEMEENSCIL1P IN DE PliRTD Vl.N DE ~~RBEID

Jaarvo rr;adcrinn:.
. . ,

Op de jaarvcrgn.dering, die op 17 novembo r jl. in lu:rersfoo:rt werd gehou-
den, werden drie nieuwe hoofdbe s tuu r s Lcden bono omd en wol Mej , _I'l.B. Porip e r en
de Heren N. IIesscler en Drs. Th.J. Högendorp, zulks t.er vervullinc; vo.n dr i e
ontstane vacatures.

In zijn openingswoord herinnerde de voorzitter, Dr •. G. S't e Ll i ngn , .aan de
vo or-t.r-of f oLijko verdediging van onze wensen bij'de behandeling van de 1.IOJ:rr.lOet-
wet in de Tweede Kano l' door de Heren Kleywegt (prot.-chr.); Dr. Tans (r.k.)
en Vo ruioo r (H.W.G.).

Ooh: de wijze, waaz-op in de Tweede Kaner ons stundpunf werd verdedigd' ton
aa.nz i cn van het wous ontwe r p-Bubs Ld i e Ke rkobouw door de Heren V['uilLier (r.Ic.)
en Scheps (prot.-chr.) wist spreker zeor te waarderen.

I' , In gevoelvolle woorden herdacht de voorzi tter het overleden II.D.:"lid U.G.
Warffeoius.

Prof. Dr. A. Vondelin[T, hield een Ln Le i di ng ovor : "Buma.nt sne en poli tiel~",
waarin hij net vreugde c ons t.a t.ee rde dat het huraarri eué de Laa t.s t.o tijd ocel' en
mcer erkenning ondervindt, het geen bijv , Iran b Lijkan uit e on pub Licc.td.o van het
Nederlands Gesprek Con t.r'un en ui t ecn vo rk In.r Lng 'ven Pater Stoh:rJn.n.

'I'ûnslotte vroeg Prof. Vondeling [1c..ndacht voor-bot z.i. Derkwl1n.rdige ver-
schijnsel, det in ono ln.nd de protestantse partijen zwijgen over de godsdienst-
onvz-ijho i d in Spanje, terwijl de K.V.P. geen actie voert tegen 'het pl'ocesiJie-
verbod. (Zie ook de rubriek Van Allo Kanton)

";'0-

RtlDI OLEZINGEN

Lezingen in cIc rll1u,n(lcn deCC111ber 1'962 en jallu~Lri 1963 voor de V .1l.R .11.•
. ;

30 deceIJ.bor Dr. J.P. van Praag "De Nieuwjaarsbrief vin hot ..
I Utttmn:1.st1sch Verbond".

6, januc,ri Dr. L. van Gelder :. "VorZ:lÏngvoor jonge raens err'",

. "Gewone'nensen".

"Uit hunnrri s t.Ls ch oogpunt".

ityrije -wi 1 en mens e Lijke verc..nt-
, wo o rd e Lijlche Ld " .' .

13 januari

20 janu!:.ri

27 januc,l'i

Prof. Dr. L.G. v.d. Wal
Prof .Dr , G. Stuiveling

Dr. J. de Teupe

-0-

LIJST V..dN DOORlIET nlJ},fl'lNISTISCll VERBOND UITGEGEVEN BOElcmN EN BROClItffiES

VERKOOPPIpJS

Ontooetin[5 tussen Oos1:. cn West,

door Dr. Kwee Swan Lüi:'i

geco r- 6.50

ing •. " 4.90



no ,

6201

6203

6103

6102

6101
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De d~g ligt nog voor ons,
door Dr. J.P. van Praag
(schets van een huoanistisch wereldbeeld)

Beginsel 'en Doel van het Hur.lBnistischVerbond

Huoanisoe en opvoeding
2Q hc rzi ene druk

WD,t ben ik eigenlijk?

Modern Hunanisoe,
door Dr. J.P. van Praag

5905 -Een ~errassende ontmoeting

5901 De idee van de openbare school,
door Dr. J.C. Brandt Corstius,

5807

5806

5805

5803

5801

5704

5702

Het rassenproble~,
(rapport van een c omrri s s i e , in~esteld door het

Hoofdbestuur van het Hunanistisch Verbond)

studiekosten,
(rapport van een c omrri s s i e , ingesteld door het

Hoofdbestuur van het HULlanistisch Verbond)

Cursus Geestelijke verzorging op hunanistische _JQ:.2!l_il.s.1~,

door Dr. J.P. van Praag

Dit wordt gedaan

Echt en onecht in geloof en ongeloof,
door Prof. Dr. T.T. ten Have

Huoani ene en rede,
een serie opstellen van
J .P. van Praag
T.T. ten Have
ALb or t Du.an
Libbe van der "lVal
H.J. B'ln.ckhnm
II. Bonger

Inleiding
Rationeel huraa.ni sme
i1ctbegrip rede
De draagkrn.cht van de rede
De toets der rede
Verdr~agzaanheid en rede

Onze kinderen tussen Hur:mllisneen Chrü;tendOJ,;.I,
door A.J. Groennan-DeinuD

VElliWOPPRIJS

f. 0.35

11 0.25

" 0.95

" 0.25

" 1.75
r>.

" 0.25

" 0.60

" 0.25

" 1.25

1t 2.50

It 0.30

" 0.75

" 2.25

" 0.75
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no ,

5701

5606

5605

5510

5509

550.2

" 540a

4706

173

"VERKOOPPRIJS

Bibliogra.fie van het hunanisJ:lC,

door Dl',. Kwee 8",o.n Lin.t (Engelse uitgn.ve)
r- 3.90

Huon.nistischc gedn.chten,

10 zadd o Le z Lng cn , 2e d r uk

IJ 1.25

Ra.pport Ln.n.gontwikkelde gebieden,

(rO:pport van een cOl:lOissie, ingesteld door het
Hoofdbestuur van het Hw~anistiüch Verboud)

ti 0.25

De HW:Hl.nistische groep in de genocnscho.p " 0.25

lIet groepsgesprek in de hunarri s tLs cho Mestelijko_
verzorging,

door C"~H.Schonk

11 0.25

IIUJ.:mnisoe en socia.le p:erechtir;heid,

(ra.pport vn.n een conoissie, ingesteld. door het
Hoofdbestuur van het I~u;:~o.nistisch Verbond)

" 1.2!5

110ns en Verbond,

(rn.pport va n con conmi ss i o, .ingesteld door het
Hoofdbestuur van het Huon.nistisch Verbond)

ti 0.25

Rn.pport Bijbelkennis,

(rapport van eon cormd ss Le , in[;<.:stcld door het
Hoofdbestuur vun het Hunan i.e tLs ch Verbond)

11 0.20
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LIJST V.llN UITGAVEN VllN THE INI'ZR.."I.ATIONAL IlUlJANIST ~îND ET:IIC1~Lu:aON

VERKOOPr>IUJS

The Internn.tional HUfJo.nist n.nd Ethical Union n.nd its
Orr;anizations

3e dr-uk 1962
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by H.J. Muller

lIu:t:ialiiso , 11 1.75

by Dr. J.P. van Praag
(o.n essay taken f r ori the sunnc r-d s sue of "Plo.in View")
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The challenge of our time,
by Dr. J.P. vnn Prnag
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The Hunnnist Rir:.welf,
by H.J. B'lo.ckhan
(a serie of nrticles previously published in "News and Not.o s v )

ti 1.--

Intcrnn.tionn.lHunanisn,
verschijnt vier J:H1alper jan.r
abonneraorrtper jaar ti 3.--

-0-

LIJST Vim PERIODIEKEN V~lN HET nIJ1lL~NISTISCH VERDOND

Mens en Wereld,
verschijnt OD de veertien dn~en
ubonnoraerrtper jn.nr: voor Lo don lI.V., syrrpathi aarrten ,

leden Lui st.orlcr i.ng en
leden Ihman.itas

voor niet-leden

AB OlJNEliIENTSPRlJS

f. 5.--
" 7.50

Het Woord van de Week,
tekst vn.n de radiolezingen
vers chijnt we keLijks
n.bonnenent per jn.n.r:voor leden·Luistcrkring

voor niet-leden
ti 3.--
ti 4.--

Rekenschap,
verschijnt vier nau I per jn.n.r
n.bonnenent per jaar
(Voor donateurs en contribuanten vn.n de IIunanistische
stichting Socrates en voor studenten f.G.-- per jn.ar)

ti 7.50

Hurmnistische Docunentatiedienst
abonncnent per jaar 11 3.--

Verkrijgban.rbij het Cont r-aa I Bureau v arihet Iluno.ni.st i och Verbond,
Oudegrn.cht 152 - Utrecht. Telefoon: (030)10163
Voor Mens en Wereld en

Human i stische Do cunerrtatieàiens t

Voor Relccns cho.p

giro 30.49.60 (t.n.v. Hun.Verbond)
giro 58 (t.n.v. Hun.Luister-

kring)
giro 58.22.93 (t.n.v. Hun .Stichting

Socrates)

Voor Het Woord van de Weck
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INTEUNl.TIONAALNIElnVS

Be 1 g ië
De Softenon-zaak. - Verklnrin~ van het Ihman i stisch Verbon~j.l.1._~_~J:.1t~jL.J,llZ;~lf't
euthanasie.

Het Ilurian i std s ch Verbond, ve r onf gdng zonder politieke strelddng, houdt
zich sedert een tLorrta I jaren bezig net no r eLe en filosofische problenen
en vo r-t.o genwoor-d.igb op dit gebied de vrijzinnige opinie. Uit de hunan.i s td s che
beweginr; is een nn.ntnl groeperingenvoortgekonen o.n.. : "OudervereniginG voor'
de Moraal", "WerkgeJ:Jeenschn.p voor de Ler aa.r s Ethiek", jeugdbewegingen, s trudan «

I

tenbewegingen en verschillende studiegroepen. Het Verbond is tevens verant-
woordelijk voor de uitzendingen over lekennorani en -fi losofie bij d.e V'Lanras e
Rn.dio en Televisie.

Vcruits het IIunanistisch'Verbond stelling wenst te nCl:ten tegenover de
concrete maa t sc hcppe Lijlee probleoen , 10111 het zich niet onttrekken can zijn ver-
arrt.woor deLijkhoLd in verband net het "Sof teno n=dr-araa " , hoewel zijn st.e Ll Lngnane
van norele en niet van juridische aard is. Essentieel in dit probleeo is de
zin en do wau.rdo van een nenselijk leven. Een mens an Levnn kan wan.rde hebben:
voor zichzelf, indien het in staat is een rri.nIrrun van geluk te bereikon of f

indien het zich tenninste een taak kan vc rwe zen Lijken , Een nens onIevon is. wl1ar-
devol voor anderen, indien het geluk kan brengen of voorwerp van eon taak zijn.
Tenslotte heeft een leven wnarde voor de geneenschap, indien het productief is
en i otjS aan andc ren kan schenken.

Daar het Ihman LstLach Verbond als hoogste waarde do bos cho rrri.ng vc.n hot
leven en van d...lnenselijke persoon ,c.anvn.ardt, zal het altijd dat leven willen
verdediGen, dat waarde kan hebben, hetzij voor zi chz.eLf " hetzij voör ando r on ,
hetzij voor de gerie ens ohap , Het verzet zich dus cnvo orwae.rdo Lijk tegen elke
vorD van uitschakeling vun zwakken, ti.bnornn.len en zieken onder voorwendsel vn.n
socin.lc nutteloosheid.

Noch ta.na zijn er levens die enkel 'het lijden zullen kennen, . onbokwc.an enige
taak t.e verwezenlijken, bron van ooreel en nntorieel lijden voor hun origev Lng ,
in onze orrver an twoor-deLijke en onvoorui tZlende riaa t schappij zelfs nu t.t.oLoos a.Ls
object vn.n wct.enachuppe Lijk onderzoek. In deze zeer ze Ldzario govc.Llan kan het
HunnndstLsch Verbond, met het oog op de verdediging. va.n de iae nno Lijke waardig-
heid en het recht op go Luk van hun naastbestaanden I diegenen niet veroordelen
d.io , gedreven door nedelijden,hen voor oen ondraaglijk en nutteloos bentaan -
voor henzelf en voor anderen - behoedon. . .

Niet einder dn.n 6.000 handtekeningen :werden door ons in hot Vlaanse land-
gedeelte ve'r zb.ueLd; zij getuigen van ecn sterke s t'i-ooia in de pub li olco, opinie
die dit principe gunstig gezind is. on de no odz aak zijn toevlucht te no ot.cn
nenen tot deze extreee ehatregelen, te verniridcren en nisschien uit te sch~ke-
Lon, eist het HunandstLsch Verbond net vo r-orrtwaard i gf ng de oprichting door de
overheid van een geschikt buiten-faeilin.al eilieu voor elk psychisch en fysisch
gohand i cap t Icind , wan.r' aan deze onge Iukkd gcn een kans op een rrl nf.nuri geluk en
waardigheid wordt geboden, oeringd door de bevoegde zorgen va.n een talrijk per-
soneol.

Het Ir.V. vraagt nochtans voor de enkele abso.luut hopeloze gevallen een
he rvo rrri.ng van onze wet.gev ing , waardoor de wet di chter kont te s t.aan bij de
no1'n.al, volgens dewelke voor behoud Vn.ll lev~n de redenen tot lovcn niot nogen
verloren gaan. Vernits in elk geval de individuele willekeur dientvernedel1
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te worden, stelt het H.V. in het kader van deze hervor::lÎng, de opr i.ch t ing
van een RAADvoor, die in elk o.fzondo r Lijk r;evl11 op aa.nvr-au.g van de betrok-
kenen hun rri.nLrrun kansen tot ve rwe zenLijlcing van eon nenselijk bestaan zal
nagaa,n •.

Het HuunnLst i sch Verbond va.n België.

-0-

V.!.IN ALLE KllNTEN

Verslagen, repórt(1~es enz.

Interview net Dr. va.n Praa.g. (Het lHgeneen Dn.r;blr.,d)

lIet ~ilr;eneen Dagbla.d van 10 noveraber heeft een ui tvoeri ginterview ::1Ct
Dr. J.P. van Pr aug gepubliceerd over het Bunands td s ch vo rru ngs ondorwijs ,
Het a r t i.koI was vergezeld van een foto van Dr. van P'ruag ,

-0-

Rede van Prof. Vonde1in
Ebagse Cour an t

vc.n de H.W.G. (De Nieuwe

De rede welke Prof. l.I. Vondeling, voorzitter va.n de P.v.d.l.I.-fractie
van de Tweede Kaner , heeft gehouden op de jaarvergadering van de IIunanis-
tische Werkgenecnschap in de Pn.rt.ij van de Arbeid, is in na.genocg alle dat:;-
bLadcn weer gogcvon , De Nieuwe Ha.at:;se Courant van 19 novenber 1962 had er
het volgende verslag van:

" De 1l1atste paar .ja11r zijn grote vorderingen genaakt in de strijd
"OD aan het· hunarri srie in de wetgeving een geLijkwaurd ige posi tie te
"goven. Verscheidene onstandigheden hebben daaraan rrcegewcz-k't , In
"algeuene zin is er bijvoorbeeld een toenadering gekonen op het
"punt van de nensbeschouwing. In vooraanstaande rooDs-katholieke
"kringen dringen ook Dodernere opvattinr;en door over de evolutieleor.
"Andere takken van wetenschap helpen ook nee ou veel struikgewas da.t
"een goede cor.1Dunica.tie tussen niet-godsdienstige hUDanisten en
"c hr i s't.encn beLerme r t. , op te ruinen. De wer ko Lijke scheidslijnen zijn
"daardoor veel du i.doLijker en zuiverder zichtbaar geworden en het we-
"derzijds begrip is groter.

" Dit zei Prof. A. Vondeling, voorzitter van de P.v.d.A.-fractio
"in de Tweede Kar::er, zaterdag in ll,.nersfcort in een rede over "IIw:mnis-
"ue en politiek", die hij hield ter gelegenheid va.n de jl1a.rvcrgadering
"va.n de Huriani s ti sche Werkgeneenschap.

ft In poli tieke zin valt het op, aLdus Prof. Vondeling, dat de KVP
"de laatste pa.a.r jaren haar nedewer~ing in toeneoende Da.te heeft ver-
"leend 00 aan verenigingen op Leven.sbe s chouweLijke gr onds Lc.g dozoLfdc
"bo s chorru ng en togenoctl~orüng vanwogo do overheid te geven a Ls .do
"kor kgc noct.s cho.ppen , In di t verband prees Prof. VondeLing het l)11anbre-
"kende werk in de KW-fracties van Dr. Stoknan, in de P. v .tl.A. zijn de
"r ootis-cka-thoLiolce leden wa.ro bruggenbouwers geweest. Zij hebben da.arrie e
"aan de ueDocratie in ons land grote diensten bewezen.
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" Schril steekt daar tegen af de ho~ding van de protestantse frac-
"ties, wauz-van de ledefi-" :h'i ov er gf-o te neerclorheid een onverzoenlijke
"houding blijven aormenen , Zij tonen zich op (b,t punt slechte d.erao cra t.on ,
"Vooral de onvcr'clr{~agzaa.l~le-i:d'van de CHU-fractio is ontsto Ll ond , zo
"ne endo hij, en ook onbegrijp'e.lij1( als ne n kennis no orrt Va.ll de brieven en
"boodschappen vun de synode van de Nederlandse Her",·..:>rnd,~Ker'k ,

DRUK

" 'Ook in de-dagelijkse praidijlc heeft nog vaak discrinin-atie plaats
"tu'ssèn leden van Levenabas chouwe l ijke en van ko r-lceLijke richtingen.
"Spreker herinnerde aan de dr uk die vele rechters no g steeds uitoefenen
"00 de o od af te leggen, homvol betrokkenen niet ac.n een Cilnacht~ge God
"geloven. Ook bij bonoerri nge n wordt nog vaak gedi sc r irri ne ez-d, terwijl
"p Laat.ae Lijk de zondc.gawo t op' onvo rdr-ae.gzurae wijze word,t toègepast,.

" De inleider raocnd.e , dat socialistische huwanisten nog krachtiger
"no e ton ageren to~cn de rassendiscrininatio en tegen de huicheln.chtige
"praktijk van do huidige huwe Lijkswet.gev.ing , zij dienon op te korren voor
"de pr-Lrrcip i ë Le go Lijkhe'Id in de naatschappij van nan en. vrouw. I!

Connentn.ar op de rede van Prof. Vondeling. (De Leeuwn.ruer CQurant)

Hierop rCl1~eerdo J. Picbengn. in een uitvoerig reclactioneel artikel in
de Leeuwar('!.orCoul'['"nt vrvn 24 no vccbo r j 1. Wij n orie n het e er s be en Lau t st e
stuk v an tli t artikel hieronder voor u over:

" GE..'ENSTERKE REDE

ti Het is niet weinig en het zijn geen kleinigheden (He Prof. Vonde-
tllin~, de nieuwe voorzi tter van de Twee(le-Kanorfractie van de
"P .:v.el ••1-.; verleden weck als spreker op de jaarverGadering van de
"Hunand s td sc he Werkgeneenschap in de P.v.d.l~., althans vo Lgens het
"vers lag, overal heeft gehaald, Hij toonde zich verblijd over de suc-
"cessen die behaald zijn in de strijd 00 aan hethun::misne in de wet-
"geving een gelijkwaardige positie aan het ch r-Lst.endorr te geven. )Iij
"zag echter no g heel veel teGensta.nd en vond daarbij aanleiding fe I
"ui t to vallen tegen de prot .-chr. partijen, terwijl de KVP een f lin-
"k e p Lu.in vun hen op de hoed kre'eg.

" In<lordaad i s hier een no r'lcwaozrdi ge ontwildm~~l1g gaando , De
"P .v.d •.•". is al jaren een pleitbezorgster voor (le r echben en be Larr-
"gen van de hunan.i s td s c.he richting geweest en heeft er flink aan, bij-
"gedra~en dat deze richting zich tot een ""zuil" kon 'uitbouwen. ,An.n-
"vunkeLijk stond zij daarbij net de VVD:vrij alleen, naar in de laatste
"jaren kreeg zij op incidentele punten wol eens steun van de KVP. In
"de prot .-chr .pn.rtjjel1 dacht ne n trouwens over <le praktische aanpak
"van deze pun t.on ook Leng niet gelijk. Het is nooit oen onbe Lungr-ijlce
"en lichtvt:1ardig te behandelcn zaak, wo.nneer oen de opkolJ.st vt:1n,zulk
"een niGuwe zuil neenaakt en tevens door regeringsoaatrogelen ooge-
"liJ1{ no o't naken.

tt Het is net het hunarri-srre een vrcende za111~.Het begrip wordt in'
"ieder land verschillend gobruikt cn kan ook net de neest uiteenlo-
"pende historische ladin!5()n gevuld worden. In de Sovjet-Unie en in
"de DDRnoorrt men tegenwoordig de cormurri s td sche nensbeschouwing en
"do dac.r-ui t voortvloeiende politieke leer vo.nzelfsprekend hunand srie ,
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"In andere Landau kent nen het hunan Lsrie een gelijke inhoud toe
"als het a tho î srie , De r .k , filosofie heeft het begrip altijd trouw
"en zelfs net enige voorliefde gehanteerd. Veel hangt er van af,
"of een het begrip alleen naar als theorie of als vlag van een
"strijdvaardige groep beschouwt.

" Het verschil in optreden van de r .k , en de prot.-chr .fracties
"ligt voor een zeker deel in uiteenlopende theologische opvattin-
"gen, naar vooral in de onstandigheid dat de eerste deze zaak noer
"incidenteel en opportunistisch (ue.er "politiek") behandeld heeft
"en de la.atste ho,ar sterk principieel en historisch heeft aangevat.
"De van r.1:. zijde gegeven voorlichting over het Hunani s td s ch Verbond
"laat er echter geen t~ijfel over bestaan1 dat er hier van een duide-
"Lijke en onoverbrugbare anti these spr-ako is. Het tactisch toegeven
"aan een s traven naa r zui lenvornin.g behoeft hier, ook dát bewijst de
"historie, niet nee te strijden.

" Prof. Vondeling is wel bijzonder ja1:u~lCrlijkui tge~leden wanneer hij
"de prot. -chr. fracties een onve r zoerrLijlco houding verwijt, slechte
"denocraten op het o,anhangige punt noent en de CHUvan een ontstellen-
"de onver dz-au.gzaurrhei d beschuldigt. Dat zijn heel wat gr oto woorden en
"het treft wel gelc dat nu juist die goede, brave, zachbzLnrrige , altijd
"op vrede en verzoening aangelegde cnu daarvan de dupe Tlorut. Ten on-
"rechte evenwel. Wijhebben de rede van Dr. U.W. Tilanus , waarin hij zijn
"leedwezen over de rio geLijkhei d vn.n hurrarri s t.Lsch vorningsonderwijs op
"de openbare school uitspreekt - hij betreurt het dat dezo school zo
"tot eon hunun i s t i scho zuilenschool wordt - nog eens ovorgelezen. Zij
"vordi ent wel erns tige o.anducht , niet deze vervloeking.

ti In het a Lgeracon noet rren cr in de strijd der levensbeschouwingen
"niet zo vlug bij zijn de ánderen vu.n verregaande onve r dr-au.gz auuho Ld te
"beschuldigen. Wio beslist v66r iets gekozen heeft, is ook t6gen ieto;
"alleen de indifferenten en gcnalczuch t.Lgon hebben neiging alles op zijn
"beloop te laten. Een socialist, die niet intolerant is je~ens net zijn
"beginsel vloekende zaken en daar in de politiek geen r-elce ui ng moe
"houdt, is zijn naan niet waard. Neen, het optreden van Prof. Vondeling
"dc.ar in .Anersfoort is niet goLukki g geweest, niet voor henzelf en niet
"voor de P.v.d.A."

Connellto.o.r op een connentaar. (De Le ouwa.rdor Cour-o.rrt )

En daarop rel1geerde weer een lezer net het vo Lgende ingezonden st.uk :

GEENSTERKEREDE 11

" Het is naar een vreende zaak net het hunn.nisne, aldus de heer
"Pf cbc nga ; het begrip heeft ve r schf 11em1e hi stor i sche Ladi ngcn , zelfs
"het corinun i srie siert zich net deze naam , En zie, in deze grote ijver
"voor een goede za.ak zou rie n he Loriaa I over het hoofd zien dat dit ver-
"schijnsel bij elke levensovertuiging te signaleren vult; oen verr;elijko
"slechts de uiteenlopende .Ladi ngcn die door een christelijke vlag ge-

, "dekt zijn of worden. De heer Vondeling lrrijgt een standje orid at hij de
"heor Tilunus van onyûrdraagzaanheid beschuldigt. Foei professor, u
"leunt toch geen be zwaur hebben togen de synpo.th Loke wijze waarop cle
"irenische CRU een volksdeel discriuineert? Moet dat nu zo?
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" Hunanisten noeten zich niet verbeelden1 dat ze hun kinderen iets
"waardevols hebben nee te geven in de vorn van hunanistisch vornings-
"onderwijs op de school. Geen stenen voor brood en da.n zal een ande r
"wel voor hen uitnaken wat het verschil is. Het is e i genLijk een droe-
"vige zaak dat de enancipatie van het hunanisne een ons treden zaak is
"in het politieke vlak. Het is echter niet alleen een kwestie van recht,
"het is er ook een van noodzaak.

" Velo U\:110CJl vinden de weg naar de kerk geblokkeerd door voor hen
"absurd kli.nkende geloofspostulaten; zij zijn niet onverschillig, zij
"denken anders. Dat ook vele bui tenkerkeliJ1cen zichzelf als "niks" be-
"schouwen wordt wellicht veroorzaakt. door het feit dat. jarenlang -

I

"voor aI in het openbare leven - de levensbeschouwelijke sfeer ui tslui-
"t'end bezet werd gehouden door het christendon. De gedachte dat een
"niet-godsdienstig gevoelsleven de basis kan vornenvoor een volwaar-
"dige levensbeschouwing is zelfs vele bui t.e nkorke Lijlcen nog vreend.
"Het is voor de hele sane nLo'ving van beLo.ng, dat deze mensen een geeR-
"telijk perspectief wordt geboden dat hen a.a.nspr-eekt , het gevoel door
"de samenLevi.ng voor "vol" te worden aangezien zal velen voor onver-
"schilligheid en vereenzaning behoeden.
" Huraurris t i sch vorningsonderwijs dient n.i. de bouwstoffen te levc-
"ren voor een zelfsiandig te kiezen levensbeschouwing, al of niet
"godsd'ienstig; het dient voor a I niet gericht te zijn op "bekering".
"Natuurlijk is dit onderwijs facultatief. JHs uitsluitend godsdienst-
"onderwijs op de openbare school wor dt gegeven (op kos t.on van de ge-
"nc ens chup , dus ook van hurio.rris t.en ) is het géén chr-i ot.oLijko zuilen-
"school, rraar als daarnaast huna n.ist i s ch onderwijs wor dt c;egeven is
"het wèl een hunan i st i s chc zuilenschool. Ru.,ra, hoe kan dat?
" "Ja, manr als 1:10nergens vóór is, dan is rien ook ergens tégen",
"wordt a.angevoerd ter verdediging vun de heer Tiln.nuG. Welnu, als de
"hoer Vondeling v66r vor-d r-ac.g zauiahoLd is, dan is hij toch t6gen on-
"vor dr aa.gzc.amhei.d? De protestanten hebben het pr obLoeri principieel
"aangevat, heet het. Wn.n,rouun.n geen waardering voor een principieel
"n.ntwoor d? Het is naar een vr c omdo zaalc net do logica."

-0-

Re<le Dr. Stelling •• op de jn.n.rverr;n.derin,o: v••n de H.W.G. (lIet Vrijo Volle)

Op de jn.arvergadering had ook nog (:e voor zi t.t.or vu.n do II.\l.G.1 Dr.
G. Stcllingn. gesproken. Wijnenen uit het verslag van Qie rede het ~rootste
deel over uit Het Vrije Volle (n.otterdaDse edi tic) vun 19 novcribo r- 1962.

" De actie, die nodig bleek on de ninister van Defensie er van te
"overtuigen, dat geestelijke verzorGing van rrî Li tn.iren door r:1n.ds-
"lieclen vn.n het Huriarrisbi sch Thuisfront, door velen wor dt gewenst,
"is beven verwa.chtin~ gesla.agd. 00 de uitwerking hiorvan noet echter
"geen stilte blijven hn.ngen, toezeggingen Dogen niot <loor vertrugings-
"acties worden getorpedeerd.

"Mef deze woorden spr ak Dl'. G. Stellinga, voorzitter vn.n de IIunanis-
"tische Werlcgencenschn.p in (Ic Pur t.ij van de Lrbeid., het zn.tordn.~ in
"1u:wrsfoort gehouèen jn.a,rlijlcse congr es van de mIG toc. II:j voC[;c~e
"dG.araan toe: "Wijrroet en in Nederland naar zuiverder verhoudingen,
"eon proces, dat de goes t.eLijlce structuur vun ons volk zal 1'[ijzigen."
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" Bij, de behu.nde.Ling 'vn.n do Ml1no().etwe~YQ9Eue. h.ij -hi.ern.n.n ~oe.,' hub--
"beu juist de P.v.d.A.-kar.wrleden, van verschillendo levensbe~:chouwe-
"Lijko richtingen voor ,di t standpunt van de, zuiverheid gesproken. De
"wet erkent nu. de Levun sove r t.u.igdng naast de geloofsovertuiging •. Dn.t

. "is grote winst.

" Mn.n.rwaur on , aLdus Dr. Stellingn., 'noest toch nog worden vn.stge-
"legd, dat· ouders 'of voogden ,te kennen tloet~n geven hunanistisch voX'-
"rri.ngsondc rwijs voor hun kf nderen op prijs te stellen? Die vo orwau rdo
"bestaat ni6t voor het bijzonder ondervijs. Dat blijft.dus ,eon discrini-
"natie. Man.r zo druk hoeven wij .ons duanovo r nu ook weer niet "Genalccn r
"het, h:n.tle{.lid Kleywegtheeft deze voo rwao.r-dc terecht "een IrLeinzLoLi gc
"beperking" genoend. Yln.re ik, zei spr cke r , kano r Lf.d geweest, dun zou
"ik zondor vbe zwao.r voor de Murmoet.wet hebben gestend, 'rant die wet
"breekt i~ vele.opzichten het onderwijs open. " '

ft De IIWG-voorzi tter spoorde de afde Lî ngcn aan het vele s t.udLoiac.t.er i>-
"aal, da.t ovo'r t a Lke r Lei onderwerpen door-i hot hoofdbestuur \\rasuitge-
"geven, in gespreksgroepen te bestuderen. "Da.t zal de doorbraak ook
"binnen de pn.rtij ten goede konen".

" Do Ilunand s t.Ls che Werkgeneenschap is dit ja.ar opnieuw in ledental
"toe:;enonen: dit bedr aa gt tho.I;lS 6459, een 'toenarre van 148. Het Il<'..and'-
"b Lad "Vonni euw'ing ". bleek. grote waardering ,te vinden. 11
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Het wetsontwerp Subsidie Kerlwbouw in de Eerste' Kaner. (De Volksl{rant)

Het wet sorrtwc rp Subsidie Kerkebouw is in de Eerste Karae r behandeld. lli:.
Volkskrant van '21 novanbe r 1962 had er het volgende verslagje van:

" Ook de Eerste Ka.neI: zal volgende weel>:he t r egez-Lngsvoo r s te I l1n.n-
"vaa rde n ori ne t geld ui t de schatkist van het riJ1{ de bouw vun kerken
"te gu.an subsidiëren. Bij de debatten ven gisteren bleek er slechts
lIeen kleine oppositie te bestann •.

" Bijnn. vijfhonderd kerken, gebouwd of no g te bouwen in de periode
"van naart 1961 tot naart 1971 zuLl.err een subsidie krijr,en van uertiG
"percent van de stichtingskosten: neer dan hond erd seve nt.Lg ka tho Li.elce,
"honàerdzestighervorude, honderd gereforneel"'de en ongove er' vijf.tig arr-
"dor o kerken. 'Ook voor de bouw V~Lnno skee ên en synn.gogen lcan van de
"nieuwe wet gebruik worden geraackt ,
Il De horen Matser (Katholieke Volkspnrtij) en Troostwijk (Pn.rtij vurr
"de ,Arboid) prezen de meerd er he Ld Van de Tweede Kame r , die 'zich ver-
"dl'v.agzaan had getoond door in het wetsontwerp op te nerae n , da t ook
"nd ot=ke rlcoLijke "genootschappen op "gaestelijlce grondsln.g" (lees:
"ho t Huriarri s td s ch Verbond) dertig percent van de stichtingskosten
"van hun bezinningsoorden gesubsidieerd kunnen kr ijgen ,
" liet op één lijn stellen van kor ke n en ni eü-dce r'ke Lijke or-gurn su td es
"is echter voor een aantal- protestantse senatoren juist een reden on
!liegen te zijn."

·....0-
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Forumgesprekken.

Discussie-avond van de Gemeenscha Hoorn van het Humanistisch Verbond.
(Het Dagblad voor West 'Friesland

'De' 'gemeenschap' Hoorn van het Humanistisch Verbond organiseerde een
forumgesprek "waarvan het Dagblad voor West Friesland het volgende ver-
slagje gaf:

" Met het boek "De toekomst van het ongeloof" van de Poolse
"schrijver Szscesny als uitgangspunt hebben de Led en van het Htnna-
"n i st i s ch 'Verbond, afdeling Hoorn,gisteravoml in hotel "De Doelen"
"een discussie-avond gehouden, waaraan inleidingen duo.r Ds. H.
"Hendr i ks uit Ilauwert en de voor het Humàni.s td s ch Verbond bekende
"spreker Dr. D.H. Prins vooraf gingen.

" Opmerkelijk was dat de standpunten van de twee sprekers elkaar
"weinig ontliepen, al bleven,er uiteraard wel enige verschillen
"over aie voldoende stof tot praten opleverden.

" Voor Ds. lIendrikswas het ul tgangspunt van het ge loof, de bijbe I,
"wat niet ve'rhinderde, dat hij zich bij veel humanistis ehe gedachten
"goed kon aans Lu i ten. Hij bleek er a.Ll.ermt ns t 'bezwaar tegen te hebben
"dat de wetenschap zich onbevangen mei de bijbel beZighoudt. Wat over-
"blijft is dan waar, aldus Dr. Hendr i ks , Lange tijd had hij de geestes-
"adel dei' humarris t.en hooggehouden en ten voorbeeld gesteld in eigen
"kring. '
" Op een gegeven moment was daar door uitlatingen van humanisten
"oen deuk in gekomen, omdat de geponeerde fè:lten niet passen op de
"we r lce Lijlche i.d , Inmiddels had hij' zijn ve r-tz-ouwcn t Ln de humanisten her-
"vonden. Hij was daar gelukkig mee, want verzui 1in15 betekent een
"enorm geyaar. Het maakt dat men elkaar niet versta.at, hetgeen het
"einde der beschaving aankond.t gt ,
" Hij waa.rdoordo het in de P.v.d.A. en de Ned sHorv vke nk , dat beiden
"steeds do verzuiling hebben willen doorbreken.
" Do sondanks is er een zekere vervreemding tussen hun.a.nisten en
"christenen.
" Een gesprek tussen deze "buren" is waardevol, maar voor ieder ge-
"s pr ek is een verkenning nodig.
" "Hierbij gaat het om.de waarheid. De honger daarnaar heeft mij naar
"de kerk gevoerd en u juist niet," aldus de pr-ed ikarrt,
n Hij we es ~tromingen, .diede waarheid alleen maa.r zoeken op grond
"van natuurkundige feiten, af.
" Het gaat om het onderkennen van de feiten. De bijbel bestaat uit
"f ei ten, alleen men kan er .ove r twisten of die, fei ten ook we r ke Lijk
"f ei ten zijn ,
" . Ds. Hen<lriks stelde nad.r-ukke Lijk , dat het evangelie niet leert,
"dat men ria de dood voortleeft.
" Dat is een begrip, dat d~ ,kerk is binnengeslopon, maar nergens
"in de bijbel is te v Lnden , Het chr i.stendom hoe î t met het evu.nge Lf e
"wel .meor gekko dingen gedaan zei Ds. Hendriks.
" Voor hem was geloven vrijwel identiek aan weten. Dat geloof is
"zo rijk met een zo diepe ~imerisie, dat hot reikt aan liefhebben.
"Dr. Prins was het met depredikan~ eens, dat men de feiten niet ver-
"ke ord moet vcrstaan.~Iet gaat niet alleon om wat men met de zi.nt.u.i«
"grin kan waarnemen.
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11 Hij wilde van de predikant horen, of het weten vu n Ds. Hendriks
11 overeenlcomt met de be tekeni s, di e hij a an ge loven wi lde to ekennen,
"nn.melijk vertrouwen.
" Terloops mor lrt,o Dr. Prins op, dat de meningen van hem en zijn op-
"ponent oIkaa r zo dicht naderden, dat er bijna spr a.lce was van twee
"human i s ten, wn.re het niet , dat Ds. Hond.rLks zich tenslotte toch op
"de. bijbel beroept. "Mij zouda tn.l tijd het gevoel geven, dat ik me er
','dan te goma.klceLijk van af maak," aldus Dr. Prins. Na. de pauze ont-
"stond een geanimeerde discussie."
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Forumn.vond in het Erasmushuis te
Utrecht. op Dn.gblad

Het h.unan i s ti sch vormi ngs onderwijs was
sprek dat word gehouden in het Ern.smushuis
Nieuw Ut:r;echts DugbLad va.n 23 november het

het onderwerp V<1neen forumge-
te Utrecht. Hiervu,n guf ==et
volgende versln.g:

" Drie ondorwijsdc skund'i gen 'va.n verschillende levensovertuiging
"hebben gistcrn.vond op een forumavond in het Ern.smushuis hun mening
"gegeven over het humarri st i s che vormingsonclerwijs op de openbu.r-o
"scholen, wau.r-t oc binnenkort - a I.s de mammoetwo t ook door de ::';;c:..'r;·~c
"Kamer wordt goedg ckou rd - de moge Lijlch e i.d be st aa t . Het waz-e n Drs. T.
"van Veen, directeur V<1nde chr i sbe Lijke kweekschool "Rohoboth " te
"Utrecht, Dr. G.B.J. Bremer, oud-conrector vn.n het St.-Bonif<1cius
"Lyceum in Utrecht en het lid vn.n het Humanistisch Verbond, Dr. D.H.
"Prins, oud-rector vn.n het Grotius Lyceum te Den Hu,ag. Het gesprek
"stond onder leiding van Prof. Dr. J.C. Bru,ndt Corstius, hooglerau,r
"uun de Utrechtse Rijksuniversi tei t.

" Voordut de forumleden in discussie tru,den, gu,f Dr. Prins een
. "korte uiteenzetting Y<1nhet doel en de werkwijza van het p<1Sopge-
"richtc Centrum voor IIum<1nistische Vorming. De bedoeling is buiten-
"lcer lceLijlco scholieren, wier ouders da.a.rom v r agen , op te voeden tot
"gees te Lijkc zelfstn.ndigheid en geestelijke vrijheid. Hoe du t za I ge- r>.
"beuren is nog een punt van bespreking in human î st i s che kring, ma.n.r- j

"men stelt zich voor de scholieren onder leiding vn.n een oudere
,,( "om te grote emoties af te remmen en enige lijn aan te geven") te
"lu,ten discussiëren over levensvrn.gen. De hUlllanistische vormings-
"onderwijzer br-ong t de jongelui o s a , in cont.c.ct met godsdienstige
"wereldlitorn.tuur over het christendom, de Islam, het Boedisme enz.,
"net legonden van primitieve volkeren en met stellinGen vn.n grote
"denkers.
" "Natuurlijk moeten bui tenkerkelijke jongeren ook iets te weten
"komen V[L!1de bijbel, mau.r' dan moet dat niet worden bijgebr acht door
"evaqgelistcn, die een bijbedoeling hebbon," <11dus Dr. Prins, die
"het een groot bezwaar vond dut jonge mensen bij het godsdienston-
"derwijs gees te lijk worden gemodelleerd.
" Later in de discussie vulde hij zijn mening a.ani "Wijwillen een
"beroep <loen op het geweten van de jonge mensen, zonder da<1r het
"christelijke an t.woor'donbo ek je bij te halon."
" De beide arid or e - confessionele - forumloden war-en er van ovcr-
"tuigd dat het humanistische voruri ngsondc rwijs op de openba re scholen
"be La ng.rijk 1;:2,nbijd.ragen tot de geestelijke vorming van de Le e rLi.ng en
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, "Dr. Bremer zei het zelfsV'an"hart:e toe 'te juichen omdat het huidige
,"o#cierw:ijs naar zijn nacn i ng nog veel te veel is ingcs,teld, op weetj es ~
"-He,t' le'ék hem echter, ecn uiade e.L dat .he t christelijke geloof zou worden
'''u;i,tg}~:legd 'do,qr bui ~enl~èrl{e_iljl{ci~" 13ovendien:mee:ndehij,' do.t er een
,"duidelijk .ndvcuuvo rechiI. ~esft~~,~ t-q.ssen' god sd i.e ns t.Leo r , 'gebaseerd op
"de leer van Jezus Christus' en het humanistisch vo rmt ngs onde rwijs , dat
"ui tgaa,t van het humanisme dat naar zijn mening nog zoveel' vragen onbe-

'_ "urrtwoo rd Laa t , '
" Hetzelfde be zwaur zag ook Dr. Van Veen. Hij zei dn.t de gododienst •...
"leer a.bsolute 'christc1ijkewn.arhèden tot basis heeft, terwijl het vor-
"raa ng.sondo rwija vvarrJae t huraani.sme slechts, wat Lovcn abes chouwoLijka

, "vi si-es t,Qt grondslag h:eeft.' -
" "Dit noem ik discrininatie", reageerde Dr. Prins h1erop, "h~t
"christelijke geloof wordt hier superi'eurgesteld. Het ho.t.z oLfdo recht
"ku.n ik met mijn overtuiging de z aak .omd'rau ian s'" Op de opmerking 'van
"Dr. Van Veen , cln.t .mothet vo rmi.ng sondezwijs kleine huraanistjes worden
,!'gekw,eekt·, antwoordde Dr. Prins dat die voo r-opge.ze t't e .bcdo e Ldng ~
"anders .dun bij de godsdienstIessen - beslist niet aanwe zdg.. is ••
11 Een ander bezwaar vond Dr. Van Veen, dat de Le or H ngon rvar» rài ddo L»
"bare scho lori nog ni.e t rijp zijn, ze lfstandi gte denken over Lovenavr-aag -

,"stukken~ Als de jongelui" z,oal!8- het bumanf smewo or-s tc'c-t , huneigon
"weg WOT(lt.ge La.t.on, leunnon "slechte: invloeden -s chade Lijk werken" zo mer'k--

,1I,tc' hij. op.'
I il 'nr. Prinsnoendedat jonge -merrsen bij het.ehristelijk onder.wijs pas'

,ivrij zijn .üo denken qlsze eenmau I de christelijke leer als hun Le.vena-,
"overtuiging hobbon , 'Di tnoem<l:e hij geen vo.L'Iod î ga geestelijke' ze1;fstan-
"digheld.-" -' ,

11 Daa rna ve rp Lau'ts tie de d i scuas Le , zich van het praldische nua r het
"levensbeschouwelijke ,terrein.

'" Debijeenl::O.t:lstl in het Era.sLlushuis, die wo.sg~orgal1i~ècrd, door de
"gemeenscho.p Uür och t van het Verbond' en de' HumanLst.Ls che Jongoren Ge-

, "moens chap " ,v~r4' door ongeve er tci.cht1g be lang s t.e Tl.endon bijgewoond. ti
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,Beschouwing ·vn.tl'Dr. Bonger over humcmis tiséh vormingsimder,v-î.is '~n openbare
school in Het Vr\ie Voll\:.

Het hoofdbestuurslid van het Humanistisch Verbond, Dr. H. Bonger, gaf
weer zijn beschouwing in Het Vrije Volk (vil.n 10 november). Dr. Bonger schreef
over de betekenis vap. de openbc.re school en het humc.nis:f;isch vormingsonder-
wijs daarop. Wir nemen het uriddeng cde e I te v a.n di t 'a.rtilwl':""',oor u over:' : '

" Wat beweegt oudor s - een groeiend aurrta I -, om hun lcLnderon over •..
"tuigd nc a r een school, vo or vope nbau r onderwijs te, zéndeJi?Niet orrvar--
"schi llighcid i s het motief, mo.ar ,vel het inzicht dat hun kinü·' onder':"
"wijs mo'et orrtvangen met kinderen u it, verschi Ll ende .nmo.tsc,h['~ppellj~(e '
"milieus .en met lri.nder en uit verschi llende Le'venaovo r tu i ge Lijke milieus.
11 ' De ki'nderen leren daur enige dingen, die oruut sbno r zijb,' voor" hun
".La't.er e leven, o va , dut zij zullel~, moet.an leve'n.:~,q~,;n.ri<\eren vc.n ver':'
"schillende Ew.atscl~ap'poljJ1{e weLstand en van )Tcrsclli)'len~lo ,leven.sover-
"tuiging. "Anders is niet raind.er " Lé r en z;ij da',a,r." .. : " " ,',

" , '" .Allen zijn nodonionnon va.n elka.a.r,die 8O:~J.enlater veralit\vo'ól,'delijk-
r ' i,lheid ~hèbbcn te dragen in oen maatschappij, da o nu e'ennaa.I 'is 'sttmenge-
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"s t.o l.d ui t racnsen die niet gelijk zijn in hun kijk op de grote vragen.

tt De oponba rc school is een school voor vor-d.rau.gzc.caahoi d ,voor open-
"he i d en voor de verruimde blik. A'lle ki ndo r-cn , van welke richting de
"oud or-s oolc zijn, politiek of Lovensbos chouwoLijk, ont.vu.ngen te zamen
"het onderwijs dat zo het beste niddel is teGen de verzuiling, waar
"iedereen, althans net de lippen, zo tegen gekant is. Dit achten steeds
"meer ouders, gelovige en niet gelovige, zo be Lo.ngr ijk , dat het open-
"baar onderwijs in ons in hokken ingedeeld Nederland voor een hernieuwde
"bloei staat.
" Nu doet do school neer dan "gepa.st.e kennis" bijbrengen. De school
"v6edt ook op. Zij voedt op tot nens-worden en juist daar ligt de schei-
"~ing tussen de voorstanders van het openban.r en die van het bijzonder
"onderwijs.
" De gees t waarin en van wauruf t, via het onderwijs of rechts treeks ,
"de opvoeding geschiedt, heeft voor de christen een c,ndere ondergrond

'''en inhoud dan voor de niet-chris~en-gelovige. Geeft het openbaar on-
"derwijs wel het belang van de levennovertuiging aan, van die specifiek
"lcvensovertuigelijke kant kn.n het niet zoveel geven als vele ouders
"wensen.
" Zo hebben de godsdienstige ouders do mogoLijkhoi.d om hun kind gods-
"d i ons t.onde rwije te la ten ontvangen op de openbare schoo1 als zij dat
"wensen. Deze regeling voldoet over het n.Lgcmeen goed, 'a.l zijn er hi er
"en da.ar problenen die echter niet van principi51e aard zijn, na~r a.f-
"hanko Lijk zijn vn.n de wijze wo.a.rop dit godsdienstonderwijs gegeven wordt.

" En hoc stan,t het nu net de kinderen van buitenkerkelijlee ouders?
"Tot nog toe wao or - behoudens enkele incidentele geva.llen op enkele
"tri.ddoI bare scho len - geen l:JO gelijkheid om hunc.ni st i sch vornings onder-
"wijs te ontvangen. In de zgn. maranoe t.wet , die zojui st de Tweede Karaor
"gepa.ssecrd is, I s nu de moge Lijkheid geopend 00 in het oponbc.o.r on<ler-
"wijs 001=, voor de ouders die dnt wensen voor hun lrLnder-en , huraani s »

"tisch vorrai ng sondc r wijs te geven.
" Zo bcl~ngrijk echt de meerderheid vnn de K~ner het, dat ook uit niet-
"godsdienstige gezinnen konende kinderen iets horen over de levensvisie
"va,n het hunan i sno , dat dit ar t ike I in de wet is gekomon , Dit vornings-
"onder'wijs wi 1 geen huuiarri stjes kweken, wi I geen bost r ijdi ng zijn van r')
"kerk en godsdienst, ranur wil de kinderen behuLpz.a.arr zijn bij de opbouw
"van ecr; eigen levensovertuiging. Niet alleen het hunan i sme za L dan.r-bij
"a an de orde komon;"

Hunanistische rubriek in de Gelderlander Pers. (De Gelderla.nder en de
Arnheose Coura.nt)

De Gelderla.nder en De ArnhcDse Coura.nt van 19 novenber hn,dden weer een
af Levc r-ing v'a.n de rubriek Buitenkerkelijk Hunani.sme , De rubriek wijdt een groot
deel va.n haar pLaut.s r-ui.trbe aan een beschouwing over het Con't.run voor Humani s »

tische Vornin~.
Over het Hurac.n.isbi sch vor-rringsondo r wijs wordt in di t artikel onder neer

het volgende gczegd~

" Het zal duitlelijk zijn, dat wij bij het horen van deze algenene lmrak-
"tcristiele vn.n het huuaru.s t i scho voruri.ngaondor wijs (wa.n.rvn.nwij de ele •..
"morrt cn aan verscheidene inniddels in de humarri at.i cche pers vor s chonen
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"beschouwingen hebben ontleend), ons blijven afvragen, hoe men in con-
"c r et.o dit pr ogrurma zal opzetten. Enerzijds wi I rie n de leerlingen niet
"binden uari een bepaalde levensbeschouwing, and.er zijds wi1 men ook be-
"slist kleurloosheid vernijden. In "Mens en Wereld" vn.n 6 oktober j.l.
"schrijft Dr. L. vn.n Gelder, da.t de theoretische lcan t van dit progrn.ono.
"zowel de verschillen als de overcenkonst tussen n.llcrlei bestn.n.nde
"overtuigingen in het licht moet stellen, voor a I echter de overeen-
"koost. Hij denkt dc.o.rbij a.an "uiteenzettingen over de betekenis vn.n r;e-
"loofs- en levensbeschouwelijke overtuigingen in het persoonlijke en nn.n.t-
"a cho.ppoLijlco leven" en aan "humarris ti sc he opva t.t.i ngon Lnz o.lce de au.r-d
"van de racu s , zijn gedrag in de samenleving", bijvoorbeeld aan de hand
"van levensbeschrijvingen vn.n grote gees t.eLijlce figuren.

" Het wachten is echter op de ui 'twor-lr i ng vnn do stof en voorn.l op de
"pr a.lct.ijlc , die zich dun.r-orahe en gaat vormen , Men nanc vragen wij ons n.f,
"hoc nen hot objectieve en vrijblijvende kn.rn.kter zn.l ren.liseren vn.n dezo
"door huno.ni s t i scho leraren vanu.it hunarri s ti s ch gezichtspunt te geven
"vorninr;slessen over hununistische opvn.ttinr;en n.nn jonge leerlingen, die
"dan op basis dn.n.rvn.nvrij en zelfstandig hun levensovertuiginr; kunnen
"opbouwen. Men zn.l er in het Hurin.nistisch Verbond t.z.t. goed nn.n doen
non node aan de hand van de groeiende pr ak t ijlc de bui tenwereld niet in
"het ongewisse te leten over de vragen die dan.rontrent Gn in godsdiens-
"tige èn in niet-godsdienstige kringen nor; zullen blijven bes t.au.n ;"
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De r ubr i ck wijdt verder een stukje aan de telefonische hulpdiensten die
in ons land bestaan. Zij releveert de nededeling in "Mens en Wereld", dat 16
van de 17 hulpdiensten in kerkelijke hunden zijn en slechts één hulpdienst door
ulle levensbeschouwingen, inclusief de Hunanistische, wordt gedrn.gen.

Verdor geeft de rubriek onke Le gegevens over humarria t i s ch onderwijs in n.n-
dere landen (speciaal Belgii) en over de uitbreidinr; vn.n het ledental vun
HUL~anitas.(een vcrtruagdc groei)
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