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INTEllNJl TION.,~1.L NIEUWS

België

Hurrarri s t i sche be Lang st.e Ll i nr; voor hot Softenon-proces

Het congr e s v an <le Lrrt.ar na tLona I :lu::c.,nist and E't.h i ca I Union te
Oslo

VAN l\LLE K.lH-JTEN

Vcrslir,cn, reportaGes enz.

Persconferentie

Ds. Douwhuis over Hurra.n i s.ae (l-Jieuwe J,peldoornse Co ur arrt ]

P'r ot oct an t s Int.or na ti o111\n.1 goapr olc over Ifurin-ni 8::10

(De Nieuwe Leidse Courant)

'\icthouder E.J. Rille van Zc.,~ml~n over telefonische huLndi onc t
en hunan i srie (De Typhoon)

Hurrnni s t i sohe rubrielcen

(De Ge Ldor Lando r en Het ilrnhc::1s ï)c.,C;blc.,d)

Een christelijk boek over n.theïsne('iloor<l en Dienst)

De BeLgi s che "St.:tndc.,ard ti over Iiot, congr co te Os10
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lfOl.L~NISTIGCilVERBO}'TD
.r
Centrun voor Hm:.w.nisti sche Vorninr;.

, Opger i ch't is het Cerrt.r-uni voor Huuc.ni s t i sche Vorrri ng , Iht Centrun
heeft tot to.n.l~het .Hurran.is t.i s oh Vorrri ngsondc rwijs te bevorderen ~n a.a.n«

'do.cht te besteden' au.n de opLei ding vo..nbevoe~de vo ruri ngeLei dcr s , :1:1nde
ui twerI~inc; vz.n de pro [;ro..nr:w.IS, leerstof en nethode en o.an de or gunf sa't i e
van cursussen. Het Centrun ko.n dnn.rbij gebruilr raaken ve.n het Hunani s t i.s ch
OpLeid ing scent r un , dat sinds het vo or j aur vn n 1962 zijn wer-kza.arrhedon ver-
richt en reeds een beperkt n.n.ntal krachten in opleidin~ heeft.

Persconferentie.:: '

liet Hunarri st i sch Vorrri ng scent.r uu is a,1.11 het Nadcr Lands e volle c;epre-
senteerd op ~en persconferentie, clie op iJ, oktöber te Den li:1o.~~ehouden
werd en wao.rvoor de pers een verheu~end grote bel:1n~stellin~ an.n de da~
ler:;de.

De voorzi tter van het Huriani s t i s eh Verbond, Dr. J.P. V:1nPr0o..~, .
hield op deze persconferentie een inleidin~, waarin hij doel en werkwij~e
van het Hunani s t i soh Vorrri ngs cen t.r uu ui teenzette en waar i n h:j tevens
en.ige gedrvc ht.e n ontwi lckoLdo over do bo t.elcerri svvun vd.e oponbare school.

De directe aanleidin~ tot het oprichten vaI;l het Hunanistisch Vor-
p.ingscentru.n i s de Marmo etwe t , wc.a.rLn het huna nis ti sch vorrri ngso ndorwije
bij het voortgezet onderwijs is no goLijlc ~enaakt. 'De Marmo ot.wof eist hier-
voor een uitspraak van de ouders, het~een bij het ~odsdienstonderwijs niet
het geval is. Dr. Vn.n Praa~ vond deze d.is cr-i.tri na t i e lrl.oi nz i cLig , naar ver-
der van weini~ betekenis. Men noet inners aannenen, dat ook het ~odsdienst-
onderwijs alleen ge~even word t aI s de ouders p,it wensen.

Hurrarrist i eohe vo r-tri ng is onderwijs vn.nui teen huuarri s t i.s cho o..cllter-
grond, rrau.r het wenst van de' Leer Li ngon ~een k Lei ne hurrani.at j cs te nc.Iccn,
Het beoogt:

c. de leerlin~en in de gele~enheid te stellen eleuonten te ontdek~en,
die di en st.i g zijn voor het vo rrie n vcn een eigen Lcvons ovor t.uLgi ng r

b. bij de leerlinc;en capaciteiten te ontnikkelen die hen in sto..o..t stel-
ICfr een levensovertuic;inc; zelfstn.ndi~ te hanteren.

Huuanistische vorning beoo~t niet jonGo huuanisten klaar te stoncn,
a Ld.us Dr. vc.n Praag, uaa.r,uor;eliJlrheclen tot een vo Lwa.ssen Lovc ns inz i ch't vbo
openen.

Over üe openbare school zei Dr. vc.n Pra::'uC;o vri , het voLgende r
Over de be t.oke ms van de openbare s choo1 hebben van de zijde van het

"~I Hunani st i sch Verbond in de af goLcpon jn.ren reGelnatir; bc opr olri ngon plan.ts
c;evonden net n.ndere or~anisa.ties, zouls net representanten vo.n de IIcrvoru-
de Kork , de Centrale Connissic voor het Vrijzinnir; Pro t.os t.arrt i 13DC, de Nocler-
Lr.ndso Ond.orwijzer-av e rc ni gi ng en do Verenic;inG voor Volksonderwijs •

Algeneenheid nag nooit kleurloosheid betekenen, nn.:1r ook ~6cn ver-
deeldheid. Het wezen vLtn de openbare school lir;t in de huuan'iteit, die
door D~nsen van verschillende levensovertuiGinGve~8chillend gefun~eerd
wordt. Al naar de ovor-t.ui ging }uijr;t de huna nit.o i t een ei Gen IcLour en een
~i~crr taal. Een algenene openbare school accepteert en wa.ardeprt deze
kleur- en to.a.lverschillen. Iedere school, ook de bijzondere, ataGt open

·voor iedereen. Mo.ar op de openbare school 1'Tordcn alle richtinc;en als ~
lijkgerechti~d erkend. Dr. van ~raa~ zei het ten zecr~te te betreuren, dat
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Den v an Hcrvo rridc zijde
heeft leunnon nc oriak on ,
de toekonst vervulde.

Nu. de i~leiclin['; va.n Dr. vu.n rr::tn.g ha.cl Cen la.nGduriGe en zeer Geu.ni-
Deerde geda.chtonwinselinc; pLaut s , waar b ij de ve r t.ogcnwoor di gor e vo.n de
pers GetuiGtlen vo.n con crote en d i cpgaandc boLarigat.e Ll Lng voor het onde r=-
werp.

Voor de lcr-an t.onvo r s Lagen zie de rubriek Va,n aLl o Ko.nt.on ,

deze oh'tvrilt1~'eLing dor Geu::tchten v oor a I s noe; ni ct
Spreker zei <ln.t dit feit hen Det diepe zore; voor

Foluers.

Kort na. de persconferentie zijn de folders wa.a.rin nen oPGewekt wordt
lid te wordert vn.n het Hunn.nistisch Vorninc;scentrun uitGezet. Decontribu-
tic bedra.a.[';t f. 3.75 per j~n.r.

ConGres 1963.

lfut twee-jn.a.rlijks con~res za.l op 20 en 21 a.pril Gehouden worden in ue
Sta.usc;ehoorza.a.l ~e teiu~n.

Benoenin~ Rewestelijk ra.a.dsna.n.

De heer C.J. va.n der IIulle,ie Zierikz?c weru uoor het hoofdbestuur
bcno crad tot r-aud snan voor de Gees t.oLijko vè r zorjti ng in het [';ow'cst ZooLand ,

Gewestelijk orga.a.n.
. ,

In navo Lgi ng vari het Gewest Zuid-Holland-Zuid is 'thari s ook door het
hestuur van het Gewest Zce La.nd een gewestclijl{ or gc.an ui tGe[';even, (lat aan
0.110 leden wordt [';ezom:en on <':0 pr ogruunu ' s vun degenoonschn.ppon bova t .

Soortc;olijke pLc.nnon wor don I n Zuül'-IIollanu-Noord on Utrecht/net Gooi
overwogen.

'. .
Eni~rn.tie-coDnissie.

Het lid vo.n de Eni[r,ra.tiC-CODDi s s i o van het H.V., tevons Lid ven het
Do.goLijks Bos tuur i van do 111Gonene Enic;ra.tie Cont r a Lc , 11ej. M.E. ter Ilecge ,
is op 3 oktobcr per v l.i cg't.ui g vo r t r okke n na.ar Australië. Zij zaL dau r op
ui 'tnodi gi.ng van de Nederln.ndsa Eni,r:;rn,ticdicnst ,r:;edurondc 6 wolren een baz ock
br cngon aun vo ormo.Li.go orri r;r::l.llten, zowe1 in Aust r-o Li ê als in Ni ouw-Zc cLand .
In au.ns Lui tinc; hierop za I zij tevens conta ct opnone n net c;roel1en vn.n hunn.-
nisten, d i c bij de Lrrt.or na't i onu.Lo IIUl~n,nistisehe en Ethi[lche Unie zijn o.o.nc;e-
sloten.

Wo.t is eigenlijk die Erri gru.t i.oc corarri s s i.o en wn.t io haa r doel? Hierover
zec;t "De Loopno.re", het no.n.nclbln.d vo.n de Fccloro.tie Ansteruan Vl1n het IIunL.-
nististh Vcrbon~, het volGende:

"Enic;ro.tie

Over er.üc;ro.tie wordt in de Icri ngo n van. het Ihman i s t i s ch Verbond
verschillend c;edn.cht. Er zijn voor- en tcgcnstn.n~crs en er is. Geen
enkele ui tsprn,ak v an een' congres of van hot Hoofdbestuur over do zo
za.ak , 1-1[\'<1,rhot goor[';l1ni s eer do Iluuan i sno kan niet vo or bijgc an aan een
zo bo Langr ijk rraut s chupp oLijk verschijnsel,' wan.rbij sedert het einde van
de oorlog ruin 200.000 Nederlo.nders rechtstreeks a.ls'cDicro.nten be-
't.rolrken war en , wan.rondor vol.n;ens de ter bos chikk i ng s to.c.ndo c;egevens
16% buitenkerke lijleen •
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Zoals het Humanisme een taak heeft ten aanzien van de geestelijke
verzorging onder mili tairen, arbeiders in de lcamperi+crr (;edctülëér-
den, meent het zich ook niet te mogen onttrekken aan het geven van
geestelijke steun aan cmi gr a.nt on en aanstaande emicranten,als deze
blijk. geven daarop prijs te stellen. '

Tot dit (~oel is indertijd de Emigratie",:,Coinmiksie van het Ihnnarri s >

tischVer60rid in het leven geroepenf waarvan hets6c~etariaat in
handen is van mr. lILG. Rood, Lomanst ra a t. 18 huis, Amsterdam-Zuid.
Deze commissie beschouwt het els een van haar taken om te trachten
de aanstaande emigrant, in het bijzonder uit de bu i t.cnlcor-kcLijko be-
vo lkingsgro 1P, geos te lijk voor te be!"j}_~dcn,op dc·omstai1dighcclcn, welke
hem te wachten s t an.n, Ver dor onderhoudt de commissie cc lrr i f to Lijke
contacteQ. met reeds geëmigreerden. Van hen wordt vecial gcvreagd '
nieuwkomers bij hen thuis te ont.vang on en wegwijs te makon , Di t laatste
is van groot belang, omdat de humanistische bcwe[';in['; nog niet kan
steunen op een wijdvcr t alrt net van vertegenwoordigers, 'zoals de ker-
ken dat bezitten. : ,'t",' ,'" "

Van veel betekenis is v cr-d or , <lat gen lid 'van decomnissie",naclat
daarop hor-huaLda lijk is aangedrongen, in dit na jau'r op uitnodiging en
kosten van de Nederlandse Emigretiedienst een bezoek aan Australiä
en Nieuw-Zeeland br ongt en dua rdo or in staat za I zijn uit oi gcn aan-
schouwing de situatie te verkenDen, ,marin in het bijzonder de voor-
malige emigrant .vanjbuf t.cnkor koLijko caf'Icoms t vork ccr t en hoe de aan-
passing ve~loopt.-·' "

Onze leden zouden het.wcrlc vu n de Emi[;ratie-Colllr:lissie in belang-
rijke mate kunnen steunen door:

1. het verwijzen van hen, <.:ie emic;ratieplannen blijken te hebben,
naar deze commissie;

2. er, indien mogc Lijk , voor 'tc zorgen, dat de COmmissie cr vn.n op
de hoogte is, als een lid emigratieplannen heeft ,en vóór het

, vo r t r ckt hiervan mododoLing te doen aan de secretaris van de '
commissie;

3. adres sen te verzame len bij loden on bc langste Ll ondcn va.n gcëni-,
greerde familieleden en vrienden, voorzover deze [LIs bu.i t.cnlrcrk e>
lijk bekend stonden."

(Ontleend aan Documentatie Code 533 van het Humanistisch Verbond).

Functionari s senbijeenlwmst Feuera tic Amsterdam.

In Huize Ran~enbroek te 'Amersfoort heeft ,zaterdag 20 scpteQbet ecin
bijeenkomst plaats gevonden van een zes ti gtal Amst erd.arace bestuursleden.
Gesproken werd o.a. over uitbreiè.ing van het ledental en de binuingvan de
leden aan het wer lc van het H,V. Dn.nk zij de goede ve r zor-g i ng 'en de' prettige
sfeer wns dit voor velen een an.nmoediging om verder te gaan.

Regi~nale conferentie in Nunspeet.

Op tweo na waren alle ~emeenschnp8- en gcwcstbestureR van de goweéten
Overijs sel, Gelderland; Utrecht/Het Gooi, Noord-Brabant, Limburg en Zeeland
op 6 en 7 oktober in "De Ark" te Hunspcet ve r t.egenwoord.i gd . '

Drie inleidingen en een uitvoerige discussie stonden op het program.
,Aan het slot kon voorzitter Van Praag constateren, det dit soort bijden~
komsten, als experiment opgezet, bl~:baar in een behoefte voorzien. '
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Contnctmet Duitse gecstvcrwnnt6n.

In het oktober jnovembernUIllLwr v'an "Kad or " geeft Mevr. 'H.vn:p: ~~ckooy-
Bleidiek uitTreebeek vers lag va.n hau r e r va.r-i ngo n op een Le i.d.e-f s b'ije e nkoma f
in Witten, die zij dnar op uitnodiging vnn de Freireligi~se Gcmeinde mee-
mnakte. Gesproken werd over stijlvorming.

-0-

Hmll~NISTISCHESTICHTING SOCB..ûTES

Nnjnnrslnnddng.

~,l Op 28 oktober hield Socratcs cenlanddng, die onder voorzitterschap
stond vnn Dr. P. Thoenes.

Ret onderwerp was: "Hnmani st Lsch Vorm.ing sond crwijs in Schoolverbnnd"; ~
spreker: Dr. L. v an Gelder; p La.at s : het Gemeentelijle Conferentie-oord "De
Tempel" te Overschie. '

-0-

NEDERb~NDSEVERENIGINGVOORMAATSCIllJ>PELIJK1'lE.RK

"H U M ;. N I T .A S"

Janrversln~.

Het jnnrverslng 1961 is verschenen in de vorm van een extra nummer
v an het Le denor garm "Van Ilo ns tot Mens".

Hierui t b Lijkt , d a t het Lcdcrrt a I v a.n Humanitas op 1 januari 1961 :
14541 bedroeg en op 31 december 1961 : 15003. Hierbij lcomon dan nog 6689
leden vnn do sectie gezinsverzorging. Humnnitns tolde op 31 december 1961
87 af de Lä ng en ,

Medewe'rkers Centranl Bureau. .,',. "

Î

Per 31 december 1961 war en bLijkons het jnarverslng de volgende mede-
werkers nnn het Centran.l Burenu vnn Humnnitas verbonden:

Mej. M. D'ijks t ru directrice, aLgemeon secretaresse
H. vnn Schn.nik plv.dire~teur, secretn.ris V(1n het
Drs. P. iJ.lbn.rdn n.dj. directeur;
P.E. Hutte secretn.ris sectie Reclassering;
Mej. L. Hymnns gecol!lJ1litteerde voor de Probleemgebieden;
Mej. drs.' R .J\ .E. Zij Imo.n idem;
Dr~. H. Knorringn.adviscur voor finnnciHn en organisatie; (per 1-1-162)
Mej. Ch.A. Loon ~ccretnresse van de sectie Gerepatrieerdenzorg;
J. Terlouw s cc r ot.a r i s sectie Ge z i nsv er-zor-g i ng.;
C. Ui t.o nbo gac.rd sc cr-c t a.r i s s e c tic Jeugdznlwn;
Mej. D. Ryz ho of'd V2..ndo a.f do Li.ng Vo ogd.ij;
Mej. LA. Schuyt Lo.ndo-l ijlc mau t.s chappe Lijlc wc rk s t.c r voogdijwerk; ,
Mej. M; Ka Ik er idem
Mcv r , W. 'I'j epkema Land e Lijlc .mao.ts c ho.ppoLijk werkster te repo.trieerdenzorg;
Mej. S. Hijmans i dom
Mej; J.h.. de "Fe r r-arrt e landelijk maa 't s oha.ppcLijk :werkster gc r epa tri eerdenzorg

voor Overijssel en Gelderlnnd;

vnn ue vereniging;
Centrnal Burenu;

.',
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D. G.,de Ruyter
G dI.F. Schoof
de dames:
N •.D. He ima nn-Co hen
A. Zijl s t r a
D. Jansen-Jacobsen
1,. Su Iv e r-da
N. Vrind
W. Ruyg
M.1I. stom
W.J.F. van der Meer

medewerker voor de fondswerving;
boekhoucler;

)

~
)

~
)

administratieve medewerksters;

bibliothecaris (vrijwillig medowerker).
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IIU1L\NISTISCllE JONGEREN GE11EENSCHAP

Hobfdbestuur.

Hot hoofdbestuur van de ~IuLlaniGtü;che.Jongo ron yeMcellscllapis a Ls vo Lgt
samenges teld:
Vo orzi tter: Peter Kcmps Be ckummc rst rarvt 34, Ile nge 10

.Tel.: 05400- 3036
Secretaresse: Nel Vroomnan HeoDslccrI:straat 88, Ro t t.e r d am

Tel.: 010-44349
Secretaris en
Redactie Pedro van l-Ieurs Cath.van Rencslaan 33, Utrecht

Penningmeester: Ton v an Zijl BloCD~ra.chtl01 , ..L1nsterd'll:1
Tel.: 020-30559

Kampsecretaris en
Propaganda: Hans Jong .Asterlcade29,· Heemstede

Tel.: 02500-36897

ll.ngola""weekend.

Op 27 en 28 olrtobor werd door de H.J.G. een hngola-weclccnd gehouden
in "De lirh:"te Nun spoot .

Het aLgcmono pr obLo era, waarop men zich in dit weclrond heeft bezonnen
was het volgende:
1. \'latis de houding van de humanist ten opzichte van niet-hunane gedragin-

gen?
2. Zijnde feiten in Portugal ni et-vhuraann?
3. IVanneer deze feiten ni ot=huno.an zijn,wat Doeten wij dan doen?

Iedere gencenschap had een paar vragen in verband net het onderwerp
reeds van tevoren moeten behandelen,

Het progranna was als voi.gt:
De zaterdagavond werd ~evuld net het voorlezen en bespreken van de ver-

slagen van.de geDcenschappen.
Op zondagnorgen hield Prof. Gecrs uit Groningen een lezing over Portu-

gal en de kwestie Angola, en over de behandeling van de politieke gevangenen.
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De zondn.~r.lid\:a~t'lerd bou tooc, :aan een ::J;1~e!:lcl1c(:'iscussie, ."be~)[!,lin1j
vn.n het s t.c.ndpurrt en ovc ut ucLc be s luiten û.n.n~:1.c.n(:ûhct[;cC:1 Den c~n.cht· te docn ,

De Humani s ti s cha Jeugdgeoeenschn.p in België "D'iaLe lrt ika " had 'töege-
zegd , indien dit oogelijk was , aanwe zi g te z ijn op dit weokond ,
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HUMANISTISCHEJEUGDBEWEGING

Kn.open.

De drie kaopen, die de n.J.B. in de zooervacn.ntie hoeft geor~n.nisecrd,
zijn bijzonder'geslaagd. Er wn.s veel belangstelling voor, ook van buiten de
n.J .B.

Con~res •

Op 3 en 4 november houdt de II.J .B. hn.ar- jaarlijl~s congr c s in de Jeugd-
herberg te EIst. Dit congres z:1.1worden voorafgegn.an door een contactbij-
ocnkonst , waarop de o.fgova.ard î gdon van alle o.fde Lingo n weer de ooeilijkhe-
de'n in hun afdeling zullen bc spr elce n net het hoofdbestuur. ",.

Men kan tcru~zien op een redel~[ ~oed n.J.B.-jan.r, wr..arin het aantal
Led en aanz i enl ijk i s gestegen. Dit was vooral te nor-leen in de kn.npen en op
de. weeke nde , die ui tstckend werden bezocht. Uit pr-o pc.gc.ndi s t î s ch oogp-m t
is het dus een goed jaar geweest: twee nieuwe af de Ling en lrond on opge r i cht
worden.'

-0-

STUDENTENVERENIGINGOP IIU1.1.iI1'JISTISCllEGRONDSLiiG
:.' "S 0 C RAT E S"

Kennisoakingslezingen.
il ..

}Sn. de zooervacantie konen in de verschillende afdelinc;en van onze
vereniging de activiteiten weer op gang. Vooral de eerstejû.ars-acties,
die hun hoogtepunt vinden in de Iconn i snalc ings l e zi ngcn , v.ra~9~~,de c.anduchf .

. GeestelljI~ r:1.adsnan.

In augustus werd de bcrio oraing boke nd v a.n Ur.G.L.P. l1arburg: tot gees-
telijk r-c.ad snari voor studenten te Groningen.

,- . : . ~,
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HtJlCNISTISCllE -:m:::UmElIEENSCIL';PIN DE p~mTlJ V~'.:r:J DE iillDEID

,J:1.arverGo.dering.. ,

De jo.o.rvcrga,derinr; v an de Ilurae.nisb i s che rJerk~C"ocenschr..p wordt gehou-
den vun zat er da.g 17 novombor in 1IA1:lCr'shofll, S'nouck ao r t Larm te lu::J.ersfoort.
Aanvang 10.45 uur, einde u i t or Lijlr 15.00 uur .
.I No. a.fha.ndoLing van het hu i shoude Lijk e Gcdeelte za I Prof.' Dr. A. Von-
deling ee n i i.u Loi d î ng houde n ,
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"Vernieuwing" .

In "Vcr n i euwi ng v , het or go.o.n V.:1.ndo II.Yl.G., schreef Ir. H. Vos dit-
o~~l het hoofdartikel. De schrijver is cr niet zo c;erust op, dut conjunctuur-
.oDsl~~en tot het verleden v~n de k~pit.:1.listische wereld behoren.

Rodu.cteur IC 'I'Lrme rman b ohn.ndoI t in "Hac ht of Rede" de onevenwi chtig-
heid in de poli 't i ek zulks naa r va an Loi.d i ng va n de wethoudersverkiezinr;en.

, "Het leven v an t:e l~frika.<1nse rie ns " wor dt do or Henri Sandbe r g boeiend
beschreven in hetzclf~e nUDoer. '

Nieuwe afdelinr;.

Een n i cuwo n.fuelinr; V<1nde H.U .G. lcwan in i..peldoorn tot s tc.nd , Secre-
taris.is de heer H.E. 1'!ijnbcrc;en, SurJ..:1.tr2-1<1<1n69, aLdaa r . Hij v erwa clrt gaarne
aurimeLdi ng van '~oestvcrw~nten, tevens lid vc.n dc P .V.d.l1- en b.v. leden
va.n het Hunn.nistisch Verbond.
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R.àDIOLEZINGEN

Lezineen in de o.:1..:1.n<1noveobcr voor de v.~.n.~.
4- novenber Dr. J .P. vn.n Pr~a,e

11 novenber Mevr. D. IIe rOJ:1l1-Mei link

18 novenber ~ Prof. Dr. G. Stui voLi ng

25 riovenber Drs. J.II.P. Colpa.

"U.:1.tis ei gen Lijk hunan i srae î :' ,

"Die nu ~een huis heeft •.. ".

"Uit huna.nistisch oogpunt".

"Kind en levensovertuiging".
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HtJlIIl,NISTISCHELITEMTUUR

Verschenen
tijdschri ft voor
Inhoud:
Kwee SWl1nLi at
H.J. Roethof _

,H. Freudentha.l
H. Bonger
D•G., JongDans
Bo e kb a s pr ek i ng •
Uit .de v t.ijd s ch r Lf t on .

is het s ep t embcr-nurmc r van "Iloke ns oha.p v , d.ri eraaa nde Lijks
wetenschap en cultuur.

'-
Huna.nisne vo,n overoor~on.
De Dons in het volkenrecht.

'De ontdekkinc; V<1nAocrika..
Afscheid vo,n een nutteloos debn.t.
Een nieuwe henel en een nieuwe n,arde.

'-
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IN'!'ERN.L1TION1~.ilLNIEUTJS

België.

Hunanistische beln,nr;stellin,,,: voor het Softenon-proces.

De So f t.eno n=z auk houdt ook onze Belgische gees tvc rwnn't en bezig. De
Gentse discussieclub Din,lectica. gn,o,t enkele o,specten va.n het Belgische
Softenon-proces bestuderen, zo ncldt Het Vrije \'loord va n 15 oktober 11.
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o.ndEthic111 Union te Os 10.

Het ·derde .i ntornat i onu Lo congres van de Lrrt.c rnat i.ona L Ilunani st and
Et.hi caI Union, van 2 tot en rio t 7 o.ugust.us in Oslo gehouden, is voorbij. De
doeLnerac rs zijnweer terugceiceerd na.o.rhun wo onp Laa t scn , verspreid over aLl e
wereld~clc~.En ook do toegewijde nedewerkers, die twee jnar 111ng aa.n de voor-
bèreidingen VLn dit congres in Oslo habbcn gewerkt, zullen inniddels weer
hun no rmaIo bezi gheden in het bedrijfsleven of op het bur ouu van het Huna-
nistisch Verbond in Utrecht hebben herva.t.

Ma.11rdi t b et okorrt niet, cla.tdaa'rracdc oolrde wcr-kzuanhcdon , die de hu-
na.nistische beweging in Noorwogen heeft verricht, 111s louter historische
feiten in de bo ckon zullen kunnen worden opgct okc nd , Integendeel, het Oslose
congres heeft een 11ant111concrete resultaten opceleverd, die deze bijeenkonst
boven hetnive11uv~n de gebruikelijke congressen hebben uitgetild en die te-
vens een omva.ng.r ijkwc rkprogrc.rma voor de Ironende jc.ren vo rrrcn ,

Da11r is in de eerste pla11ts een congresresolutie, waarin goedkeuring
wordt gehecht aC..n het besluit V11n de raud van bestuur van de I.ILE.U., dat,
inhoudt het verlenen va.n steun an.n de "Freedon fron IIunger Cn.upaign", zon.ls
die is opgezet door de Voedsel- en Lc.ndb ouwo r-gu rrisat i.os vo.n de Verenigde
Naties. De lcden-orgr.,nisaties van de I.H.E.U., in Oslo vcrtegcnunor~i~d,
hebben op zich r:enonen doze 1111ti-hongcr-c11npagnein hun progrt:.nrJ.c,'s van
actie vo orrn.ng te vorlenen. "I'!ijbegroeton het ini tit:.tiefvan de F .11.0. 111s
een k onraorkond vo orbeoLd V11n Irunani st i scho o.ct ivi tei tn, zo wordt in de reso-
lutie gezegd, !Ionwij hopen, dat organ i sat i cs en p or.sonori , die binnen het
k ader V11nclezo cQ,np11[!;I1e1'lCrl~z11aJ:J.zijn, de nadr-uk zullen lcg~on op het nood-
zalcolijkvo rband tussen a.nti-hon~(;r-cm:'lp11gneen bovoLk i.ngsrogo Li ng !",

~ij deze steun a1111 het F.A.O.-project is het echter niet gebleven. On-
derzocht z111tevons worden, of de I.H.E.U. niet zelf oen positieve bijdrage
tot het oplossen V11n hot wcreldvocclselvrn,11gstul;:Iran leveren. Die beslissing
is genoDen n1111rau.n Lo i.ding V1111 een pLa.n van de R.::.dic~dHunan i st Mo vcnen't of
India on een project in d11t 111nd uit te voeren in een gebied Det 62.000 in-
woners. De r1111dV11n bestuur hoeft opdracht ~ekrc~en, te onderzoûkon, in
hoeverre dit project voldoet t:.ande voorschriften v11nde F.A.O. Indien dit
onderzoek tot oen bevrcdigonJ r~sulta11t leidt, zal (1a.nde ledenorg11nis11-
ties worden verzocht rrod.o te werken ac.n de vo rwo zonIijki ng van di t project.

Het congres hc ef t voorts aund.cchf bo stood 11.1111do pc Lit i cko vr1111gstuk-
k en , wo.o.rvo or de we roLd z.ich op het ogenblij::~esteld ziet. .Drrtgebeurde
na11r a,Q,nleidingVLm een tloor hot bestuur voorgelo~cle verklaring 11n.rigri.ande
de wereldpolitiek,

In de discussie worden enkele wijziGingen van de tekst voorgesteld, die
door hot bestuur no[':1111d.e!'zullen worden uitgewcrl{t. De vo rkLar .J.n~·z111ver-
v oLgo n s 1111nde leélen-orGanisat.ios worden tooGozol1l~enter nad or-o bestudering
en uitwerking in kleino perna.nentc werkgroepen, in"de hoop, dn.t dit concrete
voorstellen voor positieve hUD~!,l1istische11ctiviteit zal opleveren.

In di t. v orbc.nd tio ct.cn voorts worden genoc:::cldo wor-k z.ao.riho den , die 111s
het wa re in de schaduw VQ,]}hot, conjtr e s zijnverricht door vier kleine werk-
groepjes, dio zich rospatticvclijk bezie; hielden net groepswerk, n1111tsch11ppe-
lijkwerk, opvo ed i.ngsprobLorron en pub li.croLo.td ono . E'llcV11ndeze groepjes
heeft een r11pport oPGesteld, ~at ~~n de leden-orC11nis~ties zn.lworden tocge-
zond en, De wcrlq>;roepenzelf zuLl on in de korrcudc j aron eon t.act blijven on-
derhouden OD de verkregen rcsult11ten nor, te verbetoren cn eventueel c,an te
vullen. Op deze wijze hoopt Den een doeltreffende uitwi~seling V11n ervarin-
c;en op het gebied V11n de prt:.lctischewerlcz11~nhe<.lenvan hunanisten over de
~ehele wereld in het leven te roepen.
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Het de v erme Ld i ng van d ezecf ci tcn is in grote. trekken wel al1nc;e~even,
wat het Oslose congres a,al1lü'alctIscIiew inatipurrten hee ff opgóleveYtC-lTei
geheel overziende mo gen we. dit be:'H1aldwel Lnd.rukwelckend no craen, 11aar daar-
naast heeft het congres u i t de aard der zuak ook nog and eró têSul tuten op-
geleverd. Daar waren in,d~ eerste plaa~s de discussies, zovel in sectiebe-
sprekingen uls in plenaire ;zittinGen, van het hoofdthel)la:flln 8earch of
long range' goals .f or e-trlicai'humn.nism"".die in hoo f'd zuulc c;eschi~dden aan de
hand van twee reforat.en, "Naar do rijpc persoonLijkhe id " v an do Lnd i sche hoog-
Lo raar Si):marn.yanRay en "Naa.r vrijheid in een georganiscer,de wo roLd " van de
Franse wijsgeer, historicus en socioloog Raymo nd Aron. Aan cc probLoma.td ek ,
die i~ deze refcruten werd a,a,ngcsnedcn;is in de a,fgelopen mal1ndcn Teads zo-
veel aandacht I bes tecd, dat wij daaro.an tha,ns gevoegliJlcvo or-bii leunnon gaan.
1'lijmogen vo Ls ta.anmet als onze .i nd.ruk te v orme Ld cn , dat de uitwisseling van
gedachten en inzichten, die tijdens deze discussies heeft plaats.gevonden,
voor vele con~rcsdeclnellicrs vun grote wnn.rdc wus.

Misschien mag men de toetreding van ecn. tweede Australische groep,
die tijdens het congres' plaats vond, als een eors-to stap zien in de richting
van een verdere uitbouw van de organisatie.
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VAN A LLE KANTEN

VersLagen,reporta~cs enz.
Persconferentie.

Van de persconferentie van het Humanistisch Verbond over de oprichting
vn.n het Humanistisch Vormingscentrum is in 25 dn.gbladen eon versln.g ge-
plaa,tst.
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Ds. Bouwhuis over Humanisme. (Nieuwe Apeldoornse Courunt)

De Neder Lands e Christen Vrouwenbond, af'd oling Epe heeft Ds. Bouwhui s,
gereformeord predikant te Epe, verzocht, een inle;dinc; over het humanisme
te houden. De Nieuwe Apeldoornse Coura,nt van 27 september gaf het volgende
verslagje van de lezing:

fI Op de eerste verGaderin~ van de Nederlundse Christen Vrouwenbond,
"afdeling Epe, in dit seizoen, hield Ds. U.J. Bouwhuis, gerefarmeerd
"pr-edikun t te Epe, een lezing over het human i nme , Hijherinnerde cr
"aan dat de bakorma t lag in het oude G'ri olronLn.nd en in Rome.' In het
"renu i ssanc o-ct ijdpcrk kom t de oude cultuur, hot hunan i smo , tot nieuw
"1even. De humarristen Y8,n de 15e. en 16e oouw ont Lc ncn ni ct aLl.e en
"hun vormen a.an die V8,n de heidense sclrrijvors ui t de oudheid, maa.r
flook de normen wo~dell in de levensgewoonten opgenomen.
n In het humanisme stn.n.tde mens steeds in het lliiddclpunt~lIet
"gnat volkomen om de soovo roi ni t.oi t V8,n de mens op aardc , Allen.an-
"dacht is op de mens gericht 11lG een Grootheid die ziçhzelftot wet
"is.
fI Principieel is in het humanisme geen plan.ts voor God, die zich
"in Jezus Christus gcopenb(1ard heeft, om zondc,rcn te vèrlossen.
" Aa.n het slot V(.!.l1zijn Lrrt orossarrt betoog wees spreker op de veler-
"lei n.ctiviteiten van het Humanistisch Verbond. in Nederland, dl1t in
"1946 werd opgericht."

-0-
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Protestants interna ti on<,"],111 r;ecnrek over Huml1nisme. (De Ni cuwe Leidse Cour arrt )

De Niöuwe Leidse Couro.,nt v a.n 4 oktober 1962 moLdt ;

~ De tweede do.,~vl1n de conferentie vl1n Europese kerken in het
"Deense s t ad j o Nybo r g werd gekcnmerh:t door vier r-of'or a ten, die
"ingingen op twee vo.n de sub-themo.,' s v an deze bijeenkoost . Zij hau-
"d oLdan over de orrtraoot ing van demons met het humcrri.smo en met
"Christus. De moes to o.,o.,ncto.,chtt.r olc - zonder dc t wij pa't r i ot td s ch
"willen zijn - het referl1ct vn,n de Leidse hoo~ler~n,r, Prof. Dr.
"H. Berkhof, die spro.,k ovor do mens in de ontooeting met Christus.
It Hij stalde met nad r-uk d.at de BijboI ons [';een arrt.hz-opo Logi e , geen
"leer van de mens geeft, TIo.,l1rin de eerste plc'[1ts ons de geschie-
"d orri s v or hn.nl t V[11fGod en de mensen. In dozo ~eschieuenis wordt
"openbaar- hoc God ons ziet en hoe wij op God rea.geren. God is anders
"da.n de goden vc.n do heidenen en de filosofen. llij is een "mens c Lijk e "
"God, die zich er 1111e8 l16,n lc,l1t gelec;ell liggen 00 de trouwe bond-
~genoot van zijn mensen te zijn in het ge ncdovo rbond ,
~ Hier kwam tevens du i doLijk na.ar voren het v orb a.nd met do beide
"ap r eke r e die het eerste aub-ct.hemc behund.o Iûcn , naracLijk de Pr ans e
"ho ogLe r a.e.r 1Iichel Philibert ui tGrenoble die een bo s chouwi.ng gaf
~over het Europese huo:1nisoc, en de Pr:1n,gse theoloog,PrQf. Dr.
~J.M. Locho:1n die een b[11[1ns opstelde vo.,l1het Europeschuo[1nisme.
~"Het huraarri aric wil de mensen trouYl blijven 00 dor moriecn- wï'llen'!,
"zei Prof. Berkhof en hi: vervolgde: "Wij wi Ll.e n deze trouw: niet
"kleineren. \'lo.,;t ons' evenwel vn,n het huol1uisoe onuerscllei<1t is de
"onwrikbare bau is, die wij voor onze trouw aan de rrcn s en v indo n in
"<1e ge oponb ao rdo "raens c Lijkho i.d " en de menae nl.Lo f'de ~11n God."
" In het slot van zijn rede wees Prof. Bor kho f or op cl[1t in de
"verhouding tot de humani st c;roto verschillen blijven. lI[1[1r da t bo-
"hoeft niet te bc t.olcenen dat wij humani ot.on moctcn woi.gc r on hun oi gon
"bijdrage te lo~erón in onze bedreigde cultuur. Vij bohoeven ook niet
"al tijd te zoggon dat Ylij in deze menue nli cf dc (létterljjk in Titus
"3:4, ph i Larrt.r-op i a ) Gods in Chr i otus een lcrac Irt on inspirhtievin~
"den, die de humani s t ni ct be z i t , 111s da t wo.a.r is), dan raoet zich r\
"dat dua.r door opo nbc.r on (la,t de 'christeliJ1w raenucnLi.of de oen Lango ro
"ad om bezit da n die V[1n het humani sme , In de c;rote strijd ora de ziel
"V[1n de Europese nc ns , c;eldt slechts "het bewijs vc.n 'de wan.rhe i d .en
"de l~rl1ci1t".

"Bo s pr ck i ng .

" Gds t.e r avo nd zijn do bos pr ck i ngon in do d i scus s t ogrc opon - op
"zijn best IT,ezegd - aa.r z'o10n<1op [l;l1n[l;c;okonen. Ilet onderworp van
"het humandsmo , da t zich op vele vor s ch i Ll ondc riarri or-on openbeur-t
"in het k Lc.s s i.eke , het christolijlcc, n[1[1r ook in het oxistontialis-
"ti sehe, en' he,tMarxisiische humani smo bLijk t zo voel omva't t.ond te
"zijn d11t hot kennelijk noc; noeilijk is on tot oon workelijk vruchtbl1re
"lijn voor een gesprek te leoDen.
" Do a Lgemone temlens is dc t uien zich niet V11nrio ef af a an af wij-
"z end tegenovor het hunc.rri orao wil stollen en een "[1nti-houding" wil
"a anne men , zoa Ls do lcer k vroeger riaa r a I te ve.ak heoft godan.n."

-0-
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Wethouder M.J. Hille vn.n Zn.an<lo,oover telefonische hulpdionot on hunanisne.
(D,e Typhoon)

Wethouder M.J. Hi.Llo van Zuo.ndarn hoof t in een ui teenzettinp; voor de
Zn.c.ndn.ose.Gemo on sohap ernsti c;e Ier i 't i ok uitgeoefend op het weren va.n <le
huraarri s ten uit de telefoni$èhe hulpdienst, zo no Ldt De Typhoon vun 15 ok-
tob~r. De Typhoori schrijft dr het volgende over:

" Een kr ac ht i g pleidooi hield do heer HiLl.o over de nood.zaak
"van sanc nwcr lri ng vuri a Ll o levens- en wor oLdbcs cho'uwoLijlcc C;roepe-
"rinp;en. "Da.armo o s t.na't of vc I t dit work , Mon is e r niet raot
"s ame nwork i ng v an rooDs-l:atholielro!l en protestanten. Ook bijV:. het
"Hunan i eme z.aI Don rroot.on Ins chakó Lan , zcko r in onz e streelt, wao.r
"het p.or ce rrt.o.ge onkc rlccLijlren 49..8 i's, "o,ldur. de wct.houd or ,
" In dit verband hoko l do hij de e;o,J:ir;vn n z ako n bij de Telefonische
"Hulpdienst, we.ar b ij rion cl~llUbtmi sten niet had inr;eschdl:oJd. "Op
"de rror kwa.ar di.go a.rgunc rrt.o.t.i c : we kunn on c Llrnar a.lleên·ciaa.r helpen
1In.1s je tic t e Lkc.ar lcunt bi<lden," zo zei do heer :lïlle .,.
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HW:lo,nistische rubrieken. (D~ GoLdcr-Landor en Het. Àrriheos Dae;b1b.cl)

In De Gelderln.nder en liet ArnheosDa.p;bla.d van 28 s cp t orabor 196,2 ver-
scheen 'weer de bekende rubriek over het .bui t.o nkorlcc Lijk :Hunarri srao, Deze
r-ubr i ek wa.s dt tciaa I geheel e;ewijd' au.n de verenigine; "De Vrije Gcdachte "
De schrijver van deze rubriek, pater W. Enge Lon , deelt over <loze vo r eni gi ng
en hau r ve r-houd i ng tot het Ilurian i s t i s oh Verbond, O.D. het vo Lgondo ne de :

. .

ft W~e zou Denen, onder de indruk vn.n de o,ctiviteit en <lc publi-
"c i tc i t , die s i nds de bevrijding het Hunani s t i s ch Verbond a l ori
"bokendheid hebhon e;ep;even ,da.t Dot deze raodcr n-dnnan.n.i st.Ls che be-
l1}\!eging het hele a.raonau L van Levons be s chouwe Lijke or-gan i sa t.Los van
"bu.Lt.e nk ork e Lijlcen zou zijn uitgeput, begn.at een k Loi.no onvolledir;-
"he i d , Hij heeft dun nog nooit kenni s [;enonen van hot onder een
"po at.bus nurame r te bestellen weokb Lad "Bcv rijdc nd Dcnkonv , uitgegeven
"door de v or en'i gin[; "De Vrije Gcducht,c v ,

11 Hot is riaa r een kleine vo re n i gi ng v a.n zo om enon do tweeduizend
"leden} n<1n.r zij verdient onze n.o,ndu.cht bn weGens hao,r rcspecta.bele
"oud ordom èn wegens <le ijverige vorjongingspogin[;enclie zo de Laa t.s t o
tljo,ren net zich zelf ondernccnt.
If Allereerst ha or Loef t.ijd , ze is opgericht in 1856 a.18 een ont-
"nootingstribune vo,n Densen die tegenover hot irrationalisDc vn.n
lItheologie en Godsgc Loof hun op vrij ó nd er zoclt st.o uno ndo Tationo,-
"1istiscl:te wer.e l dbc s chouwing s t.oLdon , In foite eon vereniging .van
"oY8rtuigde a.thersten, die overeenkoDstiG de geest van dic~ijd net
"we t.ens chappa Lijke c.rgunont on hot bos tarm van God neendon te, lcunnon
"bestrijden; een echt pr oduc t vun de "Vcrlichtin[;", u.arrvankoLijk nog
"wat onder invloed v an het dc î anc , raa.ar al s pocd i g een r-a.so ch t.e ver-
"tegenwoordigster van het lieGerttiende-eeuwse ra.tionali8Dc, da.t in
lIde toen .:111en en a.lles ocheersènde controverse tusscngelóof en
"we t ens chap op de rie es t r cd i cc.Lc wijze de partj: van de Lo.a'ts t.o go-
"kozen ho,d.
" De geschiedenis'vo,n de lo,a.tste jaren p;eeft enic;e n.a.nw~zlgingen,
"dat er binnen "Do Vrije Godn.ch't o" een pogen tot vo r nLcuwing en ao.n-
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___np~s_si ng op gn.:ng}c.9ilt~_~.:~<2_Il:~_b~1.0~C;!ijl~c_p~il~Iéc~dn.[l,~toc 1 ZO wi 1 het
"ons voorkoocn, in do oprichting en de suc ccsv oLl o ui tgroei v-~n'
"het Hunanistinch Verbond geweest.
" Het woe.kbLad "Bov r.ijdond Donken" (tot voor lcor-t ,"De Vrijdenker")
"hoeft sinds enige tijd als onderti te 1; "z-ationoc l-hu::'H1nistisch weok-
;"blad fI .~.~en niet onb oLarig.r ijk verschil Dot de ondc r t.i tel uit de
"twi nt Lgor jaren: "u t.hc î st i s ch wc ekb Lad :"; l.lcn kr:jc;t Lndo rducd de
"indruk, dat terwijl het woord "hunan i sric :' , zij het wat aarzelend, ge-
"Lc i dc Lijk een pLa.at.s begint te veroveren in het vrijdenkcrs-vocabu- .
nlariun, hot begrip ":::,t~lCïsLe" als lce noo r lr vn.n de vereniging vcr-ne de n
"wordt.

,ft Van o en radicale lco or cwijzi g.ing z oudo n wij echter l afgaande op
"de huidige pub Lio a t i c s vn.n "De Vrije Gedachte", z oko r niet willen
"s pr clcen , Do strijd t.e gcn rdo godsdienst C;[',~t onverninclerd voort, en
"dao.r bij vult het f e.nat i atie niet zelden a an m::.t er aan r-edo Lijkhoi d
"en ob j ect i vi tei t ont.b ro olrt . De wijze wau r op non, anno 1962, rie t name
"de kn,tholieko Kork in 11n,ar uitingen en vcrschijningsvornen te lijf
lIgaat, doet bop~ald prioitief aan; wij :::,chten dit dan ook alleen
"Daar "g ev aa r-Lijk » voor oppc rv Lc.Ick i gc , Dinder orrt.wi lclccLdo gelovigen.

"Hunan i s t.e n ,

" Met hot Ilurian i s t.I c ch Verbond bc s t.o.at ex op enl:ele pnalct i s cho
"terreinen een zak oLijlco s arre nwer ki ng , zoc,lsin UG Stichtin[>;voor
"Huisvesting van Bo ja a rdo n , Ook zijn er leden van "De Vrije Gedachte",
"die tevens lid zijn vc.n ho.t Vci-bond , ei1. zij behoren dc.ar ong e twijf oLd
"tot do ra.tionn.listische vleugel.
•• Vn.n een fusie zc,l echter voorlopi~ zeker geen sprake zijn. Juist
lido ln.c,tste tijd zijn er neer a r t i Jco Lon in "Bevrijdend Donke n " versche-
"ne n , wc.ar i n aa.n het n.v. te [r,rote concessies ac.n het .i r-r-a'ti ona Li arie
"worden verweten, vooral ondn.t het zich sterk existentialistisch
"zou Lat cn beïnvloeden. l.îon ziet zoLf s t'd o tijd. o.a.nbrokc n , da t wij onze
"strijd ook zullen Doeten richten tec;en de "Hunc.ni st i e cho Kerk", die
"d an echter ovcrm i n hunan i s t io ch za I zijn c.Ls welk anu or religieus
"huraan i.ane dan oolr'", a Ldus "Bevrijdend Dcnlrcn",
" Van de andere Irarrt was hot juist het r"nti-c;oclsclienstic; doc;on.tis- 1'--"
"ne dat Dr. va.n Pr~ac; en Mevr. Polak er reces in 1949 toe deed be-
"s Lu.iten, na een b cz ock .u.an de Wereldunicvan Vrijt1.cnlrcrs te Ronc ,
"ow het initin.tief te nonen tot een a,parte internationale organisn.-
"tie van Doderne hUI:!<1nistcn. Dit initit'..tiof leidde in 1952 tot de
"op r i ch t i ng v an de Lnt er na t i ona I Hunc.ni s t rond E'th i.ca I Union, die ook
"nu noC; vrijwel geen contacten hoc f t nc t do Lnt.or na't Lona Lo vrijdenkers-
"organisatie."

-0-

·Een christclijl{ book over n.theïsDo. (Woord. en Dienst)

"Woord on Dienst", het vo or t i endao.gs or gac.n v a.n de Horvo rrade Kerk,
geof t. in zijn nunr..io r v a.n 4 augus t.us 1962 een o.rt.i.lcoI van Ds. F.J. Pop OV8r
hot bo ek : "Psycho =n.naLy ao de I! a.t.h eLsnc riodo r no 11 v an Ic;n[l.ce Le pp . Deze
schrijver is tot zijn 27stc jan.r v a n huis uit mo.r xi stLsch atheïst geweest
en da.a.rna ROODS Katholiek c;eworden. Ds. Pop a.clrt di t boel: "een ni Ld en be-
grijpend boek". Het is vo Lgons do rescensent ho Ldor , zond or vn.kj a r gon , nen-
s eLijk , levend, net veel bo s ch r ijvi ngon van mo nson , d i e een vo rri van a.theïs-
oe aanhn.nc;en, on instructief. Ds. Pop zegt o.c. noc; van dit bock:
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11 Het is een boek net een eir.;en bcn:::.dcring. Do a,uteur is psycho-
:~loogen zijn bedoelin~ is va,nuit do psychologie licht te lnten v~l-
. :"len op allerlei verschijnselen van at.ho î srio , Duarbij Le.o.t hij telkens
,t~uitkoJJ:en, dat gevoelsbelevingen (teleurstelling in het ch r i s t.dndora ,
l~.resaorrtd.racrrt tegen de kerk, enz.) vee 1 neer oor zn.ak zijn ven een
"rrtho î std.s che lcvenshoudinr, dan ovor wcgi ngen van ra.tionele (l1ijsgorige
"of 'webens chuppokijko j aa.rd , Vele ath c î nt cn bLijlce n die ovcr wog.ingon
IIte gebrriiken OO'(1an hun gevoelens lucht te kunnen r.;uven. Da,a,roD zijn
"zij rie-t v er.a.t.undoLijko wecr Leggi ngon niet te ovcrtuir.;en, hun c t.he î sne
"zit dieper, in de gevoelssfeer.

-0-

De BelGische IIStandaa,rd" over het con,":res te Oslo.

11 Va.n 2 töt '7 augu s t.us jl. heeft de Internationale Hunani s t i scho
"e n Ethis'éheUnie (IHEU)? waarbij het in Nederland en België bestaande
"Hunanisti.sch Verbond is a.angesloten, te Oslo h(1(1r derde nlgeDeen
11 congres gehouden. Op deze satic nkoris-t waren zowateen, 400 personen
"a.a.nw:ezig, be horend tot 24 verschi llende landen en spr-ekend in ncan
"vQ,IÏde cr r cc, '300.000 bij deze or gan i sa-t i,c o.o.ngesloton leden.
" De nad io.: en de tele'Vi s i o hebben liiJ ons over dit congres ui tvoe-
"rig vers la~! uitgebrn.cht. In de pers daarentegen, de vrijzinnigen
"niet uitgezonderd, is daQ,rover weinig of niets verschenen. Dit ver-
"schil in de beri'Chtgeving is wel enigszins bevreendend. Indien de
"da.gbLadon in ons: land slechts woi.nf g over deze aunge Lagcnhedd hebben
"ncdogod eeLd , dan dient de oor zunk hiervoor vorrroedo Lijk r;ezocht te
"worden in het feit, dat de r;rote nicuwso.r;cntscho.ppen, die onze pers
"doorgao.ns inforneren, o.an deze gebeurtepis weinig aa.ndn.cht hebben
"besteed. Zèlf haddc n dozc bLad.cn het niet nod i g of niet nor;elijl~ge'"
"o.cht een specia,le verslaggever nn.cr Oslo te sturen, zulks in tegen-
"stelling tot ons Radio- en Televisie-Instituut, da.t, over ruioore
"niddelen beschikkend, dit wel heeft c;edo.n,n.
" \'!a.t hi or-van zij, een congr oa als dit van de Internationale IIuoo.-
"n.i etd scho en E:thische Unie is oen [';ebeurtenin die zeker onze e.andc.cIrt
"verdient. Is deze or ganf oatd o nog bot r-okkeLijk jong (zij werd pao na
"do joncste wereldoorlog opgericht) en al telt zij nog slechts een
"beperkt aurrt a I leden, toch is zij ongetwijfeld een Irar-akt-o r i st-i elc ver-
"schijnsel van onze tijd en ont.wikko I t zij, 0.1 tho.ns in zeko r e Landon ,
"eon niet r;eringe ac t.i v i t.e i t . Ondor haar leden telt zij geleerden net
"wer eLdfaan , zoa.Ls de Engelse bi ol ogi st Julin.n HuxLey en de twee
"NobeLpr ijsw.i nnaa.r s ; Lord Boyd Orr (Engel:1ud) en Horraarm Muller (Vcr;..
"e m gûe Sto.tcn). In s orm.igo Landon geniet zij bovendien officiële cr-
"Ircnni.ng , In de Duitse Bondsrepubliek worden sorn.rigo van haa r organi-
"so.ties door de stn.at gesubsidieeru en in Nederla.nu heeft het IIun:1-
"nistisch Verbond zijn vertcr.;onwoordir;crs in het leger voor de Ijceste-
"lijke verzorc;ing van zijn leden. In ons Land heeft het c;elijlmQ,nige
"verbond vooral bo lco ndhu i d ver-wor-von door zijn ro.dio- en televisie-
"uitzendinGen.
11 ZoLanr; wij niet over ha.t versln.f;boel~ bcuc hi lcke n van hot te 0010
"gehouden congr es kunnen wij ons niet wQ,[;enaan oen counerrtc.c.r over
"het uaQ,r rreprestecrde werk. Uit ~e berichten die we uit de rn,dio
"ve r nancn en uit de echo ts die we ui t andere bronnen Dochten opve.n-
"r;en, ka.n nen echter in ue verschillenue refe.rn.ten die te ODlo wer~
"den voorgedrn.gen en uit de benprekingen die erop volGden, vcarel
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"twee tende~zen duidelijk onderscheiden. Er viel bij de verschillende
~'sprelcersvooreerst een zeer positieve bclcor.mo rni s waar te nenen OD-

"trent de z eûoLijko prob Louo n die zich op uit o gcnbLfk an n cIc no nshc id
"stellen. Uitgn.ande van het feit dn.t een zeer ~root deel v~n de heden-
"daagse Dcnsheid zich van iedere godsdienst heeft afgekeerd, betogen
"zijdat deze afwezigheid van een godsdienstig levensinzicht niet Dag
"leiden tot een verzwakking vr.n het zedelijk besef, en juist orrg ckcord
"tot een nieuwe bezinning Doet elwinr;enover de z edoLijk o c;rondslaGen
"en no r-non vo.n de rronsoLijk o sario nlovi ng , r

" Over deze ~angelc~enheid werden dan ook zeer beharticenswaardige
"dingen Gez~gd, die zich trouwcno in de besluiten van het congres weer-
"spiegelden, wa.ar deze betrekking had~en op het behoud van de vrede
"in de wereld, ele spreiding v o.nhet onderwijs vo oral bijde ontwildcelings-

~_"volkeren, het probleeD van de voeding en geneeskundige verzorginG in
"de wereld, enz. Voor een dergeLjlc streven kunnen wij als kri t.Iio Licko n
"slechts achting en wa.ardering hebben, des te neer da.ar vele objectie-
"ven die hier werden vo oropg ozct , 001: de onze zijn, zij hot 001;: anders
"Genuanceerd.
" Andc rzijds kwarie n ook bij aorrrri [;eaprclccrs zeer bewust anti -c;ods-
"dienstiGe beschouwingen aan ue beurt. In hoever het HunaniotiochVer-
"bond buiten de zedelijke verzorging v",n het vrijzinnige volksdeel, ook
"de bestrijding vun de bestaande godsdiensten tot een van zijn objcctie-
"ven heeft, zou~en wij niet durven zeggen, des te neer daa.r de toestan-
"elenhier wel van land tot l",ndverschillend zijn.
" In de bes luiten aItha.ns v c.nhet con,::;reowerd, voor zover ons be-
"kend, iedere Cunti-godsdienstige acresoiviteit vcr~celen, zodat ,~ DO-
"gen beslui ten è.a.tniet alle Lo don c.ccoord c;in(,;ünDet wat door oOI:E:.liC;en
"op dit punt werd GezeGd on het con~rco er de voorkeur ~~n C;",fhet ",c-
"cent te leGGen op de positieve actie die het Verbond wil ontplooien
"inzake ethische vc crLicht.ing en verclicping.
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