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HUMANISTISCH VERBOND

Congres 1961 te Zwolle.

Op 15 en 16 april hield het 3umanistisch Verbond, zijn tweejaarlijKs
congres te Zwolle.

He t congres werd verwelkomd in Zwolle's buitep..gewoonmoo:ie raadhuis
door de burgemeester en enkele we bhoude rs , met een bijzondèr sympathieke
rede van de burgemeester, u:eheer RoeIen, die zijngrote waardering ui t~
drukte voor het werk van het Verbond. .

's-Middags om 16.00 uur begon het congres in de moderne 'schouwburg-
zaal "Odeon". Die eerste dag werd gestempeld door twee grote redevoerin-
gen, die van de ondervoorzitter Mr.Dr. TI.J. Rosthof ter opening van het
congres en die van de Verbondsvoorzitter Dr. J.P. van Ptaag, ter inlei-
ding op het jaarvpral&g. !

Dr. Roethof hekelde, vooral de wijze waarop minister Visser had gemeend
te kunnen onderzoeken of er voldoende grond was voor het mogelijk maken van
geeeteLijke verzorging in het leger. Dat onderzoek b Le ek vnume Lijk niet meer
om het lijfte hebben dan enkele gesprekken met commandanten en vier wille-
keurige mi litairen. Dr. Roethof meende daarentegen , dat alleen door een
experiment me t humanistische geesteLijlce verzorging in enkele' garnizoens-
plaatsen het bestaan aan deze behoefte kan worden vagtgesteld.·

Dr. va.nPraag legde in zijnbewogen rede er de nadruk op, dat de .huma>
ni stische levensovertuiging,· die vroeger het geestelijk bezi t was ve.n di ch-
ters, denkers en kunstenaars, tegenwoordig gemeengoed is geworden van de
mensen van vandaag in de praktijk van het dage Lijk s leven. Een groot dee I
van de buitenkerkelijkheid heeft een eigen gezicht gekregen on h~naen om de
.eigcn taak aan te vatten. Het llumanistisch Verbond is een oase geworden in
een wereld van schotjesgeest, waar mensen van verschillende politieke rich-
ting, en ook met een verschillende wijze van benadering van ~o grote levens-
problemen een plaats vinden en zich, ondanks die verschillen, met elkaar
verbonden wet~n, aldus Dr. van Praag. .

De Gemeenschap Zwo Ue bood na deze eerst.e, vrij drukke dag, als beslui t
nog een zeer gewaardeerd ontspanningHprogramma aan. .

- Op de zondagochtend werd een bezinningsbijeenkomst" gehouden. Prof. Mr.
A.D. Bclinfante, Drs. D, de Vries en Mevrouw Mr. H. Singer-Delrker gaven
hun v~sie, in korte speeches, op.h~tgeon zijals essentieel zagen in het·
Li dmati t scha.p en de werkzaamheden van het Ve rbond , Het geheel werd omlijst
door viool en pianomuziek. .

Zondagsmiddags werd het hoogtepunt gevormd door de aanbieding van een
bedrag van ruim f. 35.000.-- aan het Hoofdbestuur door de Heer Pols, namens
de comzrissi e Praktisch Humanisme. Dit bedrag was sinds 1 januari 1961 bij el-
kaar gebracht.

Het jaarverslag en de notulen van het vorige congres werden onveran-
derd goedgekeurd.

Hoofdbestuur.

Van het Hoofdbestuur traden de volgende leden af:
Mevrouw A.C. Tetpstra-lleinri~h,. W. Cocnders~ Dr. D,H. Prins, Drs. H.E.
Derksen en Dr. A.L. Constandse.

Nieuw benoemd werden:
Hev rouw J .K. van Eck , E. T. Hoven, J. do hoede, Mr. 11.G. Rood en Drs. D. de
Vries.
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Dr. J.P. van Praag,
Mr. Dr. H.J. Roethof,
J. Bijleveld ,
B.J. Max,
Drs. J. Koopman,
Dr. H. Bonger
!Jej. Mr. J.J.Th. ten Bröecke Hoekstra,
Drs. J~H.P. Colpa,
Mevrouw J.K. van Eck,
E.T. Hoven,
J. de Leede,
Dr. E. Nordlohne,
W .A. van Op ijnan,
Mr. M.G. Rood,
Prof. Dr.B.W. Schaper _
Hevrouw Mr. H. Singer-Dekker,
P. Spigt,
Prof. Dr. G. Stuiveling,
Mevrouw A. Treurniet-Wiersma,
Drs. D. de Vries,
Prof. Dr. L.G. van der Wal,

Het Hoofdbestuur is thans als volgt samengesteld:
Voorburg
Voorburg
Bennebroek
Amersfoort
Voorburg
li.rnhem

, s.-Gr-ave nhage
Assen
Rott~rdam
Ams t.e rd am
Velp
Amsterdam
Emmen
Amsterd.am
Oegstgeest
Rijswijk-Z.H.
Amsterdam
Hilversum

"s -Gravenhage
Enschede
Delft

voorzitter
ondervoorzitter
ondervoorzitter
secretaris
penningmeester

Bijeenkomst Raad van Advies.

Op 12 mei k~am de Raad van Advies in ~6nder zalen van Hotel Central
in Den Haag bijeen ter voortzetting van de discussie over de positie van
het humanisme in de samenleving.

4-mei herdenkingen.

Ook dit jaar is door vele gomeenschi~pen de 4-mei herdenking gehouden.
Vair samenwerking met anderen niet mogelijk was, goschiedde dit in eigen
bijeenkomsten. De gemeenschap Utrecht is er ook dit jaar niet in geslaagd
tot overeenstemming met het plaatselijke comité te komen, omdat cnlce Lo fi-
guron hierin de humanisten willen weren. Noodgedwongen heeft men thans een
eigen herdenkings~ijeenkomst gehouden in het Erasmushuis, waarvoor op grote
schaal folders onder de bevolking zijnverspreid. Men hoopt overigens het
vo 1genJe jaar aan de gezamenlijke h erdonking te kunnen dee lne:nen, hetgeen
ook door het gemeentebestuur op prijs ZOQ wordon g~steld.

Overdruk artikel Dr.fi.J. Roethof.

Van een artikel in het Jubileumnummer van Mens en Wereld over de
humanistische geestelijke verzorging van de hand van Mr.Dr. U.J. Ro et.hof ,
waarin de nog steeds plaats vindende discrimin~tie nog eens scherp wordt
belicht, is een overdruk gemaakt. Deze foldor wordt door enkele gemeen-
schappen op ruime schaal verspreid.

BonoeminG vormingsleider voor "jongeren.

Het hoofdbestuur bekrachtigde de benoeming van de heer J. Cohen te
Leiden tot vormingslûider voor jongeren.
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Buitenlands contact.

Door de ondervoorzitter J. BDleveld en de organisatie-secretaris
Th.W. Polet werd een bezoek gebracht aan het bestuur van de Frei-rcligiHse
Landesgemeinde Nordrhein-Westfalen, een-regionale afdeling van de Bund
Frei-religiHser Gcmeinden Deutschlands. Hoofddoel van het bezoek was een
wederzijdse oriëntatie en de voorbereiding van' een gemeenschappelijke be-
spreking van besturen en functionarissen.

-0-

HilllANISTISClIE STICHTING SOCRATES

Landdag.

Op zondag 7 mei werd een landdag gehouden, ditmaal niet in de Inte~~
nationale School voor Wijsbegeerte, maar in kasteel "Iloeke Lum" te Ede. Op.-
derwerp was: "Rede Lijlee Ethiek"; inleider: Dr. A. Daun ; voorzi tier wa.s
Prof. Dr. L.G. van der Wal.

Ruim 50 personen. namen aan deze landdag deel. Dit aanta~ was verheu-
gend, vooral wanneer men bedenkt , dat het onderwerp mo ei Lijk is en zich
vrijwel niet leent voor een populaire behandeling. ,

Niettemin isei~et ~nihou~iasm~ deel~enomen aan de riabespreking. De
näcuwe omgeving, zo geheel .anders dan do langzamerhand v ertrouwd gewo rden
School voor Wijsbegeerte, werd tenslotte toch zeer door do aanwezigen ge-
waardeerd. '

-0-

NEDERLANDSE VERENIGING voan MA.ATSCliAPPEUJK WERK
"H U 11 A N I TAS ti

Samenwerking Hulllanitasmet Hervormden in Friesland.

In .Appelscha en Rave nswoud hebben Ilumani tas en de Hervormden een -
basis voor prakt i sche samenwerking gevonden. Tezamen richtten zijde
Stichting Maatschappelijk Werk in Appelsèha 0Pi Den unicum in Friesland.
Ook de'gemeente Ooststellingwerf neemt met een vertegenwoordiger ilideze
Stichting deel. Voor het maatschappelijk werk onder kerkelijleenen buiten-
k orke Iijken is aange t.rokken de heer Sentencr. De stichting zal subsidie
ontvangen, van Rijk, provincie en gemeente. .

Collecte afdeling Rotterdam.

Rotterdam heeft het streven naar records bt de opbrengst van de
jaarJjjl<secollecte nog niet opgegeven. Di t jaar bracht de plaatselijke
colleète f. 21.000.-- op (vorig jaar f. 15.000.--).

Aanstelling van afdelings-maatschnppelijk werksters.

Per 1 april zijnaan de afdelina Amsterdam twee nieuwe maatschappe-
lDk werksters toegevoegd, t.w.:
Mej. J.H. de Melker voor de ophcffingsarboid en Mej. A.E. Massce als halve
kracht voor de gerepatrieerdenzorg, in de plaats van Mevr. T.Y. llobma-
Glastra.
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Gewestelijke opbouw van Humani tas.

ÇTelderland.

'Heit gewest Gelderland' h ee f t -een gewestelijk bestuur gev ormd , da.tals
eerste .t.aak 'zal hebben de vorming van een g ewe e be Lijk centrum cn de aan-
s t.e Ll.ä ng van e e n provinciale functionaris" -

Dez e 'aanstelling zal niet lang meer op zich laten wac h t.cn , -ne.a r hut
zich laat aanzien. '

Friesland.

In het ge~est Friesland zal zeer binnenkort een p~9vinciaal maat-
schappe lijk werk-adviseur worden benoemcl. Slechts bijzondere t o g ons lagen
zouden dit kunnen verhinderen.

"'Gro'ni nge n.
, .'

Als proviriciaal maatschappelijk w6rk~advi~eur ~oor Groningen is ~an-
go s t.e Ld Drs. B.S. Ui t~e, Pe pc r s ur a.at 12, Gr-onf nge n,

, Naamsverendering van de Sectia I\indcrbescherming ~,n Sectie Jeugdzaken.

Het ho6fdbestuur h~eft, na uitgeb~eid overi~g ~et ~n vooilichting van
de 'betrokken'l~ndeIDke sèct.iè; beslotcnde naam ~an dci sèciie kinder~~scher-
mi ng te ve r ande ro n in Sectie Jeugdzaken. "

Ond er deze sectie r e s eor t.e r en van oud sh e r de subsectio voogdij 'en de sub-
sectie gezinsvoogdij, terwijl het bestu~rvan de Stichting Kindertehuizen vn.n
Humanitas, die juridisch zelfstand.ig is 'doch statutair aan het hoofdbestuur
ven Humani tas gebonden is, ingcëi[;ende gevallen' ook aLs aubae c t i e van
"jeugdzaken" fungeert. '

Bovendien heefi het bestuur ko r t geleden iri-principe besloten tot in-
stelling van een ni euwe subsêctio voor bijzonder .ieudwe:rk.

Hei hoofdbestuur heeft vastgesteld dat bijzonder jeudwel'h:(dus _ni,et het
z.g.'vrije jeugd,vcrk) in bepaalde' omstandigheden med e t~t do 'taak va~ Eumani- ~
tas knn worden ge~ek~nd. ,,' , "

Omtrent de wijze van organisatie (landelijk e:n: p I aa t se Lijk) en van uit-
voó r i ng van deze soort we r kz aumhode n in overleg gaande met de "Fc'd.eratie
AnkGrclubhuiswerk en het Human i st i s ch Verbond.' ' "

Dit overleg dr.a.agb : t.hans nog een oriënterend ka.ralde~. 'l?edo~ ld over leg
wordt gevoerd ~oor een cornD~8oie, die het bestuur heeft ingesteld.

Een der voor somrni~e afCeiingsbesturen.intero~sarite,overwe~iri~èn van
het hoofdbestuur, ioen het de nadruk legde op bjjzont1er jeügdwerkals taak
voor Humani t.a s luidde als v oLgt : ." '

"Het bes t.uur heeft o r oor; voor dat ·devcrhou~.ingen o~ he-b platteland
heel and~rs ktinnert liggc3 dan tri de ~rotQ ste~en waar hei jeugdwerk
zeer methodisch en in'goc& ondersc~eidbarc vornenwordt,uitgevodrd.
Ten aanzien van de aannak ~ari v~~,jeugdwerk, (at de meerderheid der
bestuursleden voorsh:wds niet a Ls e{)n,prima~r~;,taal( v oo.ri Humun'it.a s
ziet, wordt vastGesteld", da t afdelinGen van Iiumc.n i t.o.o, als zij dit
wensen, de vr~~eid hebben op dit g6biod initiatieven, te nemen en te
experimenteren. De eventuele resul t.a.t.en zullen" bij hot, bepalen van
het be Leid in de toekomst, door ~let ho.o:fdbestuurin o.a nmerki.ng worden
genumen. "
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VOQr~de bovQAgenoemde c~mnissie werden aangewezen: e.M. Swiebel,
B. Dz'ukk e r , P.A. Pols, Mej. L. Ilijaans en C. Ui t.e nbogaa rd , De conmn s s I e
heeft inmiddels enkele malen vergaderd met haar gesprekspartners. De or-
ganisatievorm en de wijze van werka.anpak in de st.raks te vormen subsectie
bijzonder jeugdwerk zullenmed~ afhangen van het resultaat van de bespre-
kingen met "Het Anker" door de bovengenoemde eommissiê.

-0-

HUMANISTISCHE JONGEREN GEMEENSCHAP
Zeiltrektoeht.

De afdeling Hilversum organiseert van 18 tot 28 of 30 augustus een
zeiltrektoeht.

Pinksterkatlp.
Bet Pinksterkamp wordt gehouden op 20, 21 en 22 mei op de "Witte

Raaf" in Noordwijkerhout •

Studieweekend •

Op 17 en 18 juni wordt een studieweekend gehouden met als onderwerp:
"Atoombewapening". Plaats van samenkomst: "Het van Nispenhuis"te Amster-
dam.

-0-

HlJ1fANISTI3ClIEJEUGDBEWEGING

Zeilkamp.

Er zullen twee z et Lkampon worden gehouden, con van 15 tot 22 jul.i
(pla.ats s t.cnd bij het opmaken van cUt nummer nog niet vn.s t ) en een van 19
tot 26 augustus te Callantsoog •

.Pinksterkamp .

Het Pinksterkaop wordt gehouden in de jougdherberg in Arnhem; het
zal staan in het teken van de kunst. Tom Hartsuiker zal oon inleiding
houden.

"Trefpunt".

Het blad van de II.J.13.heet "Trefpunt". Hierin vonden wij een serie
van 4 artikelen, waarvan er nu twee verschenen zijn over een gesprek met
de schrijfster Hella Haasse.

Verder wordt in het maartnummer medegedeelu, dat de H.J.B. een leven-
dige briefwisseling onderhoudt met de Spinoza Youth,Organization (S.Y.O.)
in Israël •.

-0-



80

STUDENTEN VERENIGING OP HUHANISTIGCHE GRONDSLAG "SOCRATES"
Conferentie.

! De l~ndelijkevoorjaarsconfcrcntie, gehouden op 22 en 23 april jl, ge-
wijd a'an :het ó nde rwer p : "De 'mens en zijn z.eke rh ede rr'! , is een succes geweest.

Nadat zaterdag een studentenforum,bestaande uit een protestant, een
katholiek en een humanist, aan het woord was geweest, hebben wij zondagmid-
dag geluisterd naar: Prof. Dr. E.L. Smelik, Drs. E.J.U. Bouchette en de Heer
P.N. Kruyswijk, die er in een forumdiscussie in slaagden ons van hot begin
tot het eind te boeien.

Zeilweekend.

"Op 27 en 28 mei zal de afdeling Leiden een zeil~eekend org~niseren
op de Kagerplassen.

-0-

HUMANISTISCH TEUISFRONT
Tentoonstelling.

In het militair tehuis "Het Hunchu i s" te Havelte is met Pasen de jaar-
lijkse kunsttentoonstelling gehouden, die zo langzamerhand een traditie be-
gint te worden. De Meppeler Courant wijdde daar een zeer waarderbnd artikel
aan.(Zie van Alle Kanten).

Subsidies.

De gemeente Den Haag zal ~aar~chijnlijk tot een ander systeem van sub-
sidie aan militaire tehuizen overg:1an, in verband met de inkrimping van het
garnizoen in Den Haag. Tot dusver werden alleen de in Den llaag geves~{gde
tehuizen gesubsidieerd. In beginsel kon ook het Humanistisch Thuisfront
hiervan profiteren, maar aangezien dit goen tehuis in Den Uaag heeft, kreeg
het in feite niets.

B. en W. stellen nu voor de landelijke organisaties te gaan steunen, zo-
dat oek het Humanistisch Thuisfront in aanmerking kan komen. Volgens het
voorstel zal het subsidie f. 36.-- per tehuis bedragen.

-0-

HUlIiANISTISCHE WERKGEMEENSCHAP IN DE PARTIJ VAN DE f~RBEID
"\7:erniouwing" .

Het maandblad van de Humanistische IJerkgemeenschap," "Vernieuwing"
heeft in zijn aprilnummer o i m . een artikel ov or de nalatenschap van Paster-

'nà.k(door ti. Sandberg), de radiolezing van Drs.A. Vermeer over subsidiëring
van de kerkebouw, en een artikel van ll.G~ Warffemius"naar aanleiding van
de uitlating van de Heer Beernink, voorzitter vn.n de C.R.U., dn.t het liuma-
ni st i sch Ve rbond een der gronds Lag on van dc ~',rest-eu.ropese be schav i ng onder-
mijnt, n v I , het Christendom en dat Ge e.E.U. daarom niet zal me dewc rken aan
het beschikbaar stellen van overheidsgelden ten behoeve van activiteiten
van het Verbond.
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Ri\.DIOLEZINGEN

LeZingen in dê·mu,unden meidn:.iU'ni voor de Y.A .R.A.

21 mei Dr.li. Jansen "Ge r ijp t.o mensen".
28 mei llr. 11.G._Rood "Een mun met de ak t.etas ''•
4 juni H.J.J: Lips "Kunst, opvocdin02:en human isme " .

Lezing in de m~and juni vdor de A.V.R.O.

'6 juni Dz!. V.IV.D. Schenk 'T i tel nog onbe lcend ,

-0-

HUl.IANISTI:JCliE LITERATutJR

Verschenen is het eerste nummer vO:n jQ,arg~ng 1961 van "Rekenschn.p", drie-
maandelijks tijdschrift voor wetenuchap en cultuur va n de Stichting So crates .
Inhoud:

M. vn.n Blankenstein
G. Kennun
Uit andere hoek.
Uit de tijdschriften.

gedicht, J.W. Schulte No rdh oLb .
gedicht, ~ie legde ooit de hand op 't volle
leven •
.i:-Iet0 gonmerk.
Enkele opmerkingen over strn.f, vergelding en
determinisme.
De atoom, de mens en de mythe.
De histori~i en de dichters.

Stoel
August Graf van Pluten

Merijn Trip
M. Hoogesteger

-0-

r>. ,Nn.gelcomenberi cht.

De Landdag in Ommen.
Het gewest Overijssel van het Human Ls t i ach Verbond heeft do traditio-

nele landdag op Hemelvaartsdag opnieuw georganiseerd.
Dit maD.I was"Ommenl1 de nla.ats WD.ar een kleine 500 leden uit Noord-'

Holl~nd - Utrecht - Ge Iderl<1~d- OverijsseI en de drie no orde Lijlee provin-
cies elk~ar ontmoetten. '

Het hoogtepunt was con inleiding vun de 2e voorzitter ~r.Dr. H.J.
Roethof, die met grote n.andacht werd gevolgd. Terecht, want op duidelijke
wijze gn.f hij zijn visie op de houding n.ls humunist, in z~n ontmoeting met
de medemens, die een andere' levensovertuiging heeft.

De omlijsting viel zeer in do smaak. De dansgroep<lie op.uitstekende
wijze een groot aantal folklorische dunsen uit de Oekrafne bracht, oogstte
een ovatie van het dankbare publiek.

Met erkente Lijkhe i d zullen ve len op deze' du.g terugzien.

-0'-
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Nagekomen bericht.

Hare li~jesteit de Koningin bezocht het A.B. Gerh~rdhuis (tehuis voor bui-
tenkerkelijke be.in,arden)-tc -Aos terdn,m.

Op 5 mei hebben Hn,ro lin,jesteitde Koningin en Z.K.Hi Prins Bcrnh~rd
het A.H ..Ge rhardhu i s bezocht. Dit geschiedde nad at H.M. au nwo zi g geweest
was bij de ingcbruilcstelling van de v rfjhe i dsk Lokke n , Bij het Koninklijk gezel-
schn,p bevonden zich, behalve ~iniotcr~president Professor de Qu~y en de
burgemeester vn,n Amstordn,m, de heer G. vn,n Hn,l, nog vele n.ndere n,utoritei-
ten. Het wa s de bedoeling da t dit go-zoLs chap als ga st.en V[1n do gemeente
An st.er-dam , e ni ge tijd in het A.il. Ge rhardhu i s zou vertoeven om de burgemees-
ter gelegenheid te geven het comit6, d[1t het initin,tiof had genomen tot n.n,n-
bioding v an het v rijhci d scari Ll on an.n I-in,TeMaj est ei t voor te stellen.

Direct nadat H.M. door het bestuur van het A.h. Gerhardhuis wn.s ont-
vangen en nndnt rinar door het dochtertje v~n de directeur, lioinie Bijleveld,
bloem~D w~ren (1[1ngeboden,liep het programmn, echter nnders d[1n het pln.n was.
De Koningin toonde nn,melijkzoveol belangstelling voor het huis, dn.t het of-
ficiële gedeelte van het programma op Haa r verzoek o nm idde Ll ijk werd gevolgd
door een korte rondgang wan,rbijenkele kn,mers, de ziekenn,fdeling en hot acti-
viteitenpn,viljoen werden bezocht. H.ll. toonde zich zeer onder de indruk vn,n
de opzet v an het Ge rhardhu i s en van de vele ontplooiingsmogelijkheclen die
de bewoners in dit tehuio gebodGn worden. Bestuur, directie en bewoners
hebben het Koninklijk bezoek zeer op prijs gesteld.

-0-

VAN ALLE KMJTEN

Verslagen, reportages enz.

net Congres v~n het Verbond in de ryers.

liet Congres V:1n het humanistisch Verbond is in u.ePers niet onopgemerkt
vo orbijgego.an . Van 18 dagb Lad on ont.vi ng on wij eon vers La.g v a.n dit congres. ")
Hieronder is ook Het Vrije Volk meegeteld, dat behalve het ver~lag in de
maandagk runt ook nog een uitvoerige bespreking opnam in zijn rubriek Geeste-
lijkLeven.

Vier dn,gbln,denwijdden een afzonderlijk bericht an,n het ja&rverslag van
het Verbond.

H9t versln,g vn.n het congres in Het Vaderland lokte nog con ingezonden
stuk uit, dat geplun,tst werd met onderschrift vn,n de Red[1ctie (in de editie
van 22 n,pril) Ingezonden stuk plus onderschrift laten wij hieronder volgen:

"Humo.ni st i sch denleen.
!t 11et alle wac.rd ori ng voor doel én streven van het Ilumani st i sch
"Verbond en van het humarrisuio als zodan i g moet mij toch van het hart,
"dat de mening V2.n de voorzi tter van di t Verbond: !tl'/ij zijn een oase
"in de schotjeswoestijn" , zoals di o staat afgedrukt in "Het Vad erLand"
"va.n 17 dezer, blijk geeft .vun ecn grote ma t e van onevenwichtigheid.
tt In die zogenaamde schotjoswoestijn, wan.rmede ongetwijfeld de ker-
"kelijke richtingen worden bedoeld, is ons leven e schc toLo gi ech be-
"pan,ld. In het humn,nisme bepaalt men zich tot het 10ven van elke dag
"zodat van enige gelijkstelling geen sprake kan zijn.
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" liet verschil tuss~n de ker~elijke en de humanistische doelstel-
"ling kan ik met een zeor sprekend voorboel~ to~lichten.
" Eenlmijne~'kenni~seh'genoot, volgens zijn zèg~en, van de zeer
"verzorgde ui~zendingen van de humanisten vi~ de V.P.R.C.,gaf in
"het gewone leven een voorbe~ld van een goede levensopvatting, was
"m.a~w~ een goed mens. De vra~g blijft natuurlijk open of deze k~nnis
"ook zonder humanistische lezingen een goed mens zou zijn geweest.
If Nu kwq.m de:z;ekennis te staan voor de doousbarrière en ik kon
"niet anders d ari d i ep yrrud e Lijd e n hebben met. zijn angst voor het h i e.r=

'''nama.als.Die angst was niet met een humanistincn praatje weg te
"nemen, he Lau s ,"
,,' liet huma.ni smo g o o f t richtlijnen die een derivaat zijn van de Mo z a>

"ische WE;t en deze zijn dan gelijk aan die van de christen, doch laatst-
"genoemde wordt door zijn geloof in staat gesteld om de doodsbarri~re
"zonder 'vrees te. oversohrijden want hij heeft kennis o.an Een, die hem
"v o o r-gau t r e n binnenleidt in het Koninkrijk der Hemelen. Twee is nu
"eenmaal meer dun een." .

." Zo goed als een Christen l;cen'angst bûhoeft te hebben voor de
"dood,. b eho oft een numan i s t d a t ook niet - zij'het om geheel andere
ti roden(ln. ,Heeft men die I1ngnt ~ye1, d an is men of geen goed Ch r is ten
','ofg een goed huma.n i at . ;,(Rcd. Hc'~ Vad.)"

, ,

.' .-0-·

• Kunstteutoonstell~n~ in,liet,liunehuis. (Meppeler Coururit)

De Meppeler ,Cou~n,ntvan 31 maart 1961 had een verslag van de ó~ening
van de kune.t.t.en.t.oonst.oLling in Hiet Hun chu i s , het militair 'tehuis vn.~ het
Hum~nistisch Thuisfront~

-0-

D'e collecte van Humo.n i tas in Rotterdam (Rotterdams Pu r-oo Lj ;

riet Rotterdams P~rool van 12 april wijdde de volgendd waarderende woor-
den aan de collecte van Human i t.a s t,e,Rotterdam.'

" Er wordt nogal eons geklaagd over de jongelui vn.n te~enwoordig,
"ma ar diezelfde jongelui hebben dan toch man r kans, gezien zat.erdc.g
"een enorm bodrag voor HUJ:1n.nitas bij elkaar te, collecteren. Elfhonderd
"z es.ti g jongeren van 15 tot 17 jaar hebben cane n met z eet i g ouderen

."een opbrengst b eha.ald van f. 20.900. -- • .s omtri gon rammeLde n "s mor-
,'''gensom vier uur al met de bus (op de groentemarkt). Vorig jaar

"bracht de -coLl.ec't,ef. 15.400,-- op" met aanz i en l.ijkmeer ouderen
"onder de collectanten."

-0-

Forumgesprekken (Het Brabants Da~blad).

Het liumo,nistischVerbond' te Oss organiseerde een forumgesprek over
het boek van Szcze sny , het Ilr abarrt,sD_agblad van 15 maart h'ad er he t volgen-
de verslag va.n;
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"Huraani s t , protestant en ka th oLi ek te Oss:

"Interessant dr i emunsge spr ck over boelc van dr. Szczesny.

" Op ini ti a 't i e f van de Gemoensc ha p Oss van het HUrlani s t i s ch Vcr-
"bond heeft gisteravond in hotel "Wilhelrlina" een bijzond or interes-
"sant gesprek tussen christenen en hunanist~n plaats gehad, naar ~an_
H leiding van dr. Gerh a r-d Szczesny' s bock "De t.oekomst van het on[;e-
"loofll. De gesprekspartners waren de algemeen voorzitter vn.n het
"Hun. Verbond, dr. J.P. van Praag, de Ned. Iior-vo rrid pr cdi kurrt dr. IJ.
"He.nsen ui t Oss en de Dominicaan pater Kr eylco.mp uit Nijncgen , De be-
"langstelling, zowcI van niet-christelijke als uit de protestantse
"en katholieke kringen, was uitzonderlijk groot.

""Boel{ stemt tot nade nke nv ,

". Dr. van Praag leidde zijn visie op Szczesny's gescll:::-iftenin mct
"d e v e r-k Lar i ng , dat in di t bo clc "het recht 00 ongelovig (in de· zin
"v an niet-christelijk gelovig) te zijn, cent.r aa I is gesteld". Alleen
"u I omdat een groot o.ant.a I ongoLovi gon zijn aandeel heeft in het
"man.t.scha ppe Ifjko leven. Deze inleider bek Lera'toondo ook de stelling
"van Szczesny, dat het grote u.n.ntal ongelovigen verkln.arban.r is door

·""de on~eloofwaardigheid van het geloof". Ook wordt stelling g~nomen
"tegen het Christendon als cultuur!:1n.cht. Voorts duidde ne voorzitter
"van het dun. Verbond op het door Szczesny gesignaleerde veelvrildig
"voorkonende "klandestiene onGoloof". Van mensen, die wel de uiter-
"lijke vormen in stand houden, oan.r de innerlijke beleving missen. De
"g evo Lgon ven "klandestien ongeloof" zijn, aldus d'r. van Praag niet
"onschuldig, omdat het een bewijs is van een tekort aan innerlijke
"k ruch t , Dit tekort bereidt de weg na.ar schijn-religie als fascisme
"en cOillnunisne. Waar nogal eens tegen Szczesny wordt aangev:oord,
"da.t men in zijn boek het positieve eleoent oist, verklaarde dr. van
"P'rua.g in een pe r s oonLijk gesprek van Szczesny te hebben vernomen, dat
"het hem uiteindelijk wel degelijk omiets positicfs ga.at, ma.ar , "d a t
"ik eerst ruinte 08 me heen wil scheppen om het positieve bereikbaar
"te stellen".

"Zelfsta.ndig

" In zijn visie op dit bock stelde dr. van P'ru.ag , da t de raeris te-
"genwoordig veel meer da.n vroeger zelfstandig is. En niet alleen
"heeft hij zich veel meer Los gcrrc.akt vri.n de banden, die hen vroeger
~beschermden (kerkgemeenschap, dorpsgemeenschap, fanilicbanden enz.),
"riaa r zelfs in vele gevallen is hij losgestoten uit het cultuurpatroon
"waa r i n hij zich v r oe ger veilig voelde. De heer van Pr a.c.g zei voorts
,,;ran mening te zijn, dat waar vroeger de wil van God word or kcnd , de
"mens zich thans veel oeer'van· eigen v2rn.ntwoordelijkheid belrnst is
"om - aldus ook de kerngedn,c'hto vn.D.het humanisme - "worstelend raet
"de situl1tie, waarin wo geplal1tst zijn, gezu.menlijk te proberen ~et
"leven de moeite waard te ma.ken". In dit opzicht z6 vervolgde hij,
""botsen wij nog te dikwijls tegen de façade vn.n het christendom 111s
"cu l tuu r mo.cht " . In di t v e rb and noemde hij een zekere d i scr in.ina t i e bij
"benoemin~en als voorbeeld. liij pleitte tenslotte dl1n ook voor oeer
"vo rd r aug z aumh e i d , .

"Belijdeni s ,

" Dominee dr. 11. llaHiSen ze i na een orrtLe di ng' 'van het bock van
"Sz cze s ny niet te willen critiseren, "maar onze eigen hoLijdoni s er



85

"nuu s t te wi-Ll e.n stellen en te proberen e Lkaa r (beter) te verstaan".
"Ook hij o,chtte vc r dr a.agzaamhe Ld noodzakelijk, omda t de ni et-ge lovi gen
"een gemeenscho,p vormen,die ook ho,o,r belijdnnis wil_uitdragen. ilet
"g r oot.s t.e bezwaar van dr. lio,nsen tegen Szczesny was , dat zijn strijd
"gaat tegen een bepn~lde vorm van christendom als gevestigd insti-
"tuut en vo,n do,aruit komt tot verwerping van HET christendom, :::;~.
"Hnnsen zei er ook niet van overtuigd te zijn, do,t Szczesny voldoJrde
"de Bijbel heeft gelezen en geprobeerd deze te verstaan. Hij zng ~o~
"essay van Szczesny a l s "een zelfbeschrijving vn n een goclloze mens,
"die' vanu i t de Bijbel gezien het theïsme van he,t v or s tund bcL~:l-LiI.

"Verheugd.

" P~ter kreykamp stelde ~Dorop ~erheugd te zijn net de versch~ning
"van dit gistero,vond; zo uitvoerig be spr oko n book , in zoverre het de
"gelovigen tot nadenken moot stemmen over de wczen Lijko inhoud van
"zijn geloofsbeleving. liet f oi t, da f het boel: zowel in Dui tsland als
"in Nedc r Land ("zor~der vragen aan de rri ni s t.or "} ko n wcr s chfjne n , :'s
"volgens deze spreker al een eerste bewijs, dat de moninGsuiting vo,n
"Sz cz e sny niets in de weg is ge Legd ("geen di ac r i ia.ina t i c dus"). Cri-
"tiek had pater Kr eylcnup op Szczosny, wa.c.r l~ezc spreekt over een
"groot aurrt a I "sehjjn-on~oloviGén" zonder da.a.r-voor ovor tu i gcnde argu-
"menten o,an te voeren. Voorts was spreker van nenin,r;, dat de vrage~
"die Szczesnyoproept- - het gaat ever het zijn of het niet-zijn - die-
"per gaan do,n de vro,gen die worden opgeroepen door de Rof6rrnatie, die
"de fundn.nnenten onn.angeroerd ln.n.t. Waar Szczosny had laten wet8n,
"dat het er hen in zijn boek on te doen was ruimte te scheppen,-vroeg
"pa t er Kr-eykamp na ar de be t.ekc ni s dun rvun : "Kun je ruillL-i;c schepper..
"ui t het niet of rio e t je dat uit een bepu.a Ldc ov or t.u i g i.ng doeu? 11

"De cri ti ek van Szczesny op de ethiek v an het ch r-i s t.ond oti bost r ee c'
"pa t.e r Kreykanp omdat deze cr it i ck zi ch r i ch t op wat van bu i t onaf
"kont, terwijl het ch r i s tendori van binnenu:i. t moet kone n . Overi gons
"wo,s spreker verheugd, dat meer en meer con einde gn.n.t kODen aan het
"christendom a.I.s cu Lt.uuz-nach-t : "We ga[m moer en nc er r.a.ar v oen get,ui-
"go ni s , dat je vrijblijvend kunt a.arrva.ar den of venverpen" . Het pook
"rooptook de vro,n.g op of "de God wan.rin ik geloof echt is, ·of slechts
"be s tuu t in mijn projectie, moge Lijk ingegeven door a.ngs t on vr ee s !".
" Na deze door de vole n,anwezigonnet grotö o,anQo,cht beluisterde in-
"Te i.d i.ng en volgde nog oe n discussie, wa.a.rb ij steeds wocr nieuwe ge-
"zichtspunten ao,n de orde kwn.ncn.Man.r de inleiders waren cr alle drie
"dan ook wel bij voorbaat vo,n overtuigd] dn.t deze gespreksavond niet
"zo naar tot een oplossing van vele zwo.o.rwich t i go pr-ob Lorren kon Loi don .
"Do,arnee is dit gesprek niet minder nuttig gebleken.

Do Gelderlo,nder.

Do Gelderlander van 16 maart had eveneens van dit gesprek een uitvoe-
rig verslag.

en de Remonstrantse Krin te Vlis~

De Verp.niging van Vr ijz i nn.i g Hervormden en de Remons t r-e.rrts ë Kring te
Vlissingen or gan.i s e e rd en oen gesprek met een Humani s t , De Prov.Zoeç~
Courant van 22 april go,f er het volgende verslag van:
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"Gcspr ck tussen humanisten en vrijzinnig-protestanten.

" Onder auspiciën van de Ver eni gi ng van Vrijzinnig Hervormden en
"Remonstrantse kring vond vrijdagavond in "Ophi r " te Vlissingen een
"gespreksavond plaats. Sprekers op deze avond waren de humanist, de
"heer Scheltens en Ds. J. Laforêt, reoonstrants predikant te Rotter-
"dam. Deze avond was, b Lijkens mededc.Lingen van beide sprekers, belegd
"om di cht.er tot elkaar te komen. De heer Scheltens schetste de ·huma-
"nistische levensovertuiging en hij schonk hierbij ook aund ach t. aan de
"ovo r ocnk omsten tussen het humani smc en het vrijzinnig protes t.an t i sme ,
"Ds. Laforêt besprak hierna de remonstrantse levensbeschouwing en hij
"opperde vele vragen omtrent het humanisme. Hij laakte de afwijzende
"houding,. die sommige groeperin[';en tegen het humanisme innemen. Beide
"sprekers waren van mening, dat Cl" op bepaalde punten ove r eenlcomsf
"bestaat tussen humanisme en remonstrantisme. Na de pauze was er ge-
"legenheid tot het stellen van vragen. Hierbij bleek, dat de belang-
"stelling bij de aanwezigen voor dit onderwerp groot was."

-0-

Lezingen en beschouwingen.

Legerprcdi!cant Ds. ZW:1rts over Humanistische geestelijlw ve!'zorging in het
leger. (Trouw).

Ds. Zrrarts waur s chuwt tegen Humani s ti sc ho gees te Lijke ve rzorging in het
leger. Trouw van 6 mei jl. meldt het volgende:

11 Tijl~ens de in Amersfoort gehouden achts t.e jaarlijkse bijeenkomst
"van het lande lijk c ont.ac t der gere formeerde gar n i.z oensk er-ke n (vrij-
"gemaakt) heeft de Haagse legerpredikant, maj. IJs. H.J. Zwarts een
"toespro"alc gehouden, met als onderwerp: "Vlat wi I het Humani s ti s eh
"Verbond met betrekking tot de geestelijke verzorging in hot leger?".
It De spreker toonde zi ch met de bes li ssing van de mini ster. ton
"aanzien van het afwijzen van een verzoek van het Verbond om raads-
"lieden aan te stellen voor de geestverwante militairen en de bui-
"tenkerke lijken, ingenomen, doch wees de door de bewindsman [;egeven
"argumentatie van de hand.
" "Het Verbond heeft qua beginselverklaring geen rechi op een
"geestelijke v er zor-g i ng , Het beroep op het neu t.r c.Lit e i t.s pr i nc i po is
"een fictie, omdat het Verbond in wezen a-religieus is. liet Chris-
"tendom is voor het Humanistisch Verbond onaanvaardbaar en het ziet
"hot geloof in God als een ono.anvua r dbe.ro , overbodige en schadelijke
"zaak", aldus spreker, die een waarschuwing richtte tot ouders van
"nri Li t.a i r on hun zoons niet nau r de driedaagse vormingsconferonti.es
"van het Verbond te laten gaan, "hoezeer de drie daarvoor aan de
IImilitairen te verlenen verlofdagen ook verleidelijk zijni', besloot
"maj. Ds. Zwarts zijn toespraak. 'Y

-0-

Mens en
verzor~in~ in de Dsselmeer oldor.Uinister

Eindelijk is het zover, schrijft de heer C.Ir. Schonk in Mens en Wereld
van 22 april, en hij vervolgt:



87

ti Vfe zijn begonnen met onze ge o s t.e Lijke verzorging in de IJssel-
"rae e rkunpe n , Vier jaar geleden hebben ',vè de eerste b e s pr ek i nge n
"met de officiële instanties gehad. No. 'twee jaar hadden wo v i n be-
"g i nse I de t.o e Lat i ng tot de ge e s te Lijko ve r zo r gi ng v i n de kanpen ver-
"kregen. Toen kwarre n nog de b os prc k i nge n over de s ub s i di c re ge Li ng .
"Twee jaar duur~e het voor wo d~ beslissing daarover in handen had-
"den. '
"Die beilissina is er nu: Er zal subsidie worden verleend naar

... " . - 0 _." : .

"fäto v an het an n t.a I Le d e n van liet liunn.nistisch Verbond in do Icam-
"pen , Formeel 'zijn we gelijlegesteld net d e kerken. Ook deze l:l,";jr;en
"~ub~i~id'naa~ rato van het aantn.l mensen dat zich als R.K., N.~. of
"G-ercfo:álcerd opgeeft. Materieel b c t.e ke rrt de' subsidiel'ec;eling dat
"het Huma n i s ti sch Verbond de lco sten van de g e e s t e lijl~e vo r z o r-g ing
"p'r ak t-is ch geheel zelf no e t d r ag e n , Ziehier het beslui t van een
"zich liberaal noenende rai n i e t.o r van Water~taût."

Het Vrije ·Volk.

Minister Kortha.ls heeft hierover in de T"ecue Kame r o ok nog het een en
ander gezegd. na.a r aanleiding van de begroting. Het Vrije V o Iktv an 23 maart

;"schrijft hi erover:

" Drs. Ko.rt.h a Ls bestreed de ue n i ng van Dr. Ve rrao ot e n (P.v.d,.A.)
"tl.ls zou het Humarri s t i sch Verbond wordo n a ch t org c st~ ld bij desubsi-
"diëring v a n de g o os t.e Lijk e ve rz.orgi ng in de IJsse Lrie erpo Ld e r-karrpe n ,

"Hot be ac h i kbn.r e be d r-a g van j.25.000.-- wordt verdeeld over d,e kerk-
"genootschappen en over het Verbond, do,tná.ar rn.to van het 'aantal
"aungo s Lo t.c n karapbewo n o r-s me ed o o Lt in de bijdragen. Ge b Le ken is, 0.1-
"dus, de, bewindsman, dn t van de a.r b e i d o r-s z e o r we i n i ge n lid v an dit
"Verbond zijn.
" Dr. Ve rmo o t e n noende bij do replieken dit antwoord o nb o vr-o d i g o nd ,
"omda t in de polders wel hunan i s t i s ch o verzorging wordt gegeven,
"wau.r-v a.n de ko sten nu gehec 1 voor r e ke n i ng v an ho t Verhond konen.
"De socialistische a.fgevaardigde bepleitte n.lsnog. - echtér vürl.?;eefs -
"v.oor deze kanpen een soortgelijke regeling als geldt voor het werk
"dat. onder het de po.r-t.eiae n t vn.n S?cia.le Zakc n r a s s or t.e e r-t.;"

'i'lat zijn dan de bezwaren van hotiluna.nintisch Verbond? Dat lezen we in
het vervolg van het artikel van de heer Schonk, waarin hij o,n. zec;t:

" Welke bezwaren h ebb en we te;~un do ze sub s i di e r e g e l.i ng , di o toch
"het Ilunurri s t i ach Ve rb on d f o rmo e I gelijkstelt an.n de kerken? Vür-
"a ch e i dc ne ! D~ regeling negeert v o l Lcd i g het pr o b Lc en va n dè~- "
"groeiende - buitenkerkelijkheid,'Voor de bui t.o nko r-koLijke n word t vin.
"deze sub s i d i e r o g o ling niets geda.an. Ook Ge kerken k r ijg o n voor hun
"werk onder buitenkerke lijken niets b c t a.a Ld , Zola.ng we - kerken en
"Iluman i s t i sch Verbond - me ne n dat e e n go o s te Lijlee achtergrond noo<1-
"zulro Lijk is voor het leven, en Densen in hun geestelijlw noden a.I Le e n
"varru î teen geeste Lijko n c h t.e r g r-ond kunnen worden c;ehoLpcn , zo Lang
"kunnen we ne t een subs Ld i o r e gc li ng di e do bui tènkerke Lijke n oen-
"vou~ig buiten beschouwing 111n.t~ geen vrode hebben. Of, on het net
"de. woorden van Ds. SDi t-s te zeggen ,die deze bij 'eènV'roegere dis-
"e u c s i e over hunun i s t i s ch o ge e s t.é Lijk o verzorging in Woord en Dienst
"schreef: .

. '
" "Zo werkt de ovo r he i d er n i é f t oo no c , .dat bu it.e.nkc r keLijke
"nihilisten chr i e tene n worden, rraa r dat n i.hi Li s t.en nihilisten blij-
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"ven en ondernijnt ze aldus haar eigen (tijdens de oor Log zo hoog
"geroende) grondslagen •.• "

En verder:

" De koppeling van het subsidie a.an het aantal aangesloten leden
"is om nog een andere reden verwerpelijk. Zijd oot 0 n r e c h t
"a a n d e e i gen a a r d van d e g e est 0 1 ij k e
"ver z 0 r gin g , Geestelijke vor zor ging is dienst aan de nedo-
"ne ns , va nu i t een geestelijke ac Irt.or gz-o nd . Met werv i ng van leden en
"net pr opn.gunda heeft zij niets van doen, zoa Ls op z'n n i ns t de Iruma«

"nistische ge es t.e Lijk e verzorging in cen praktijk van 10 jaar in de
"and e r e a rbe i de r skampen voor wie dc.ar aun twijfelde, ocel' dan dui<le-
"lijk kan hebben gerac.o.kt .
" Met dekoppcling aan het aantal leden dreigt een onzuiver con-
"p etd e ve Lenent. van zieltjeswinnerij, in de geeste Lijko verzorging te
"worden binnengehaald. Welke gevaren daarin schuilen hobben onze
"e er s t,e ervaringen in de Idsac Itac er'Itarap en al duidelijk goma.ak't : Ver-
"scheidene censen, die als godsdienstig stn.an ingeschreven, blijken
"het in f oi te in het geheel niet te zijn. Bij een ont.noe t i ng no t drie
"nannen op oen kaDer, waarvan er 66n als niet-~odsdienstig stond in-
"ge schreven, bleken de twee a.nder en niet te begrijpen hoc op hun ka ar t
"in de kacpcartotheek een kerkgenootschap ingevuld kon staan.
" De subsidieregeling is ook in heel gewoon zakel~( opzicht on-
"bruikbaar. De kosten van eeestûl?jke vo r zor gi ng houden hoegenaamd
"geel! verband met het aantal por sone n dat van die geestelijke verzor-
"ging gebruik naakt. De kosten zijn af hanlre l ijk v an het aantal en de
"ligging der kanpen. Een bezoek ä.n.n een kanp voor 10 nan brengt
"precies evenveel reis- en andor-c kosten met zich nee als ce n bezoek
"aan een kn.np voor 100 can. Alleen d~aron al gaat de regeling: sub-
"sidie naar rato van het aantallederi, van een volkomen irrelevant
"criteriurJ. uit.
ft Het Huraani at i sc.h Verbond heeft niet nog langer met zijn arbeid
"in de l.Iss e Irac er-karap on willen wachten. Eet heeft raet ue geestelijlee
"verzorging - en dus nu nagenoeg geheel op eigen kosten - een aan-
"vang, gerrauk t , rIet heeft de subsidieregeling n Ll eon onder protest
"en in voorlopigheid aanvaard. Hopelijk za I de n i rri s t.er VD,nWatOr-
"staat in de nabije t.oolcons t mct neer zin vo or r ea Li t.e i t en recht
"tegenover de vran.gstukken va n goes t.oLijke verzorging staan."

-0-

HunaniDtische geestelijke verzorning voor jeudige delinquenten. (~et Eind-
hovens Dagbla.d) .

Vrijwel alle dagbladen hebben Det crote koppen gewag genaa.kt vah de on-
ve r wacht.a rreder Laag van de r och t.or zijdo bij de s t.enn.i ng over het atre nd errent
over Iluuan i et i s ch e geeat.e Lijko verzorging voor jeudige delinquenten op de
Kinderbeginselenwet. Het Eindhovens Dagblad van 8 nei zei er het volgende
over;

-I! Bij de voortgezette behandeling van de nieuwe beginselenwetvoor
"de kinderbescherning is'di!lsdag door de Twe~de Kacer bij verrassing
11 een sociali s t i sch-li be r-au I atio ndorae nf aang enoraen , Di tanendenent, in-
"gediend door Mr. Daans (P.v.d.A.), had een principiöle strekking.
"Het beoogde de in Rijks Lnr i c.ht i ngcn opgc norie n rai ndcr j a r i gen de gele-
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"genheid 'te geven ofwel aan godsdienst-oefeningen deel te nenen en
"godsdienstonderwijs te ontvangen ofwel deel te nemen aan bijeenkoDsten
"onder leiding van humaniiiische verzorgers.
" Om zijnamendement ook voor de rechterzijde aanvaardbaar te mak en
"had 1Ir.Da ams - zelf katholiek - hieraan nog de bepaling toegevoegd,
"dat de minderjarigen, die tot een kerkgenDot.schap behoren, verplicht
"zouden zijnde godsdienstoefeningen en het godsdienstonderwijs van dit
"kerkgenootschap bij te wonen.
"Onaanvaardbaar.
" De con f esai oneLe partijen ooz-d eeLden het houden van human i std sche
"bijeenkomsten voor minderjarigen in Rijlesinrichtingen echter onaan-
"vaardbaar'.
" De fractiebesturen zonden dan ook een dringende oproep aan de
"leden om bij de stemming aanwe zig te zijnen te[;enhet amendement Daams
"te stemmen.
" Ondanks deze oproep was oclrt.er meer dan een kwart van de katholie-
"kc kame rfraot.i e afwezig, zodat het amendement door samenwo rking rvun
"64 socialisten, liberalen, communisten en pa~ifisten in ~e wet kbn
"worden gebracht t.ege'n de zin van slechts 59 aanwezige Laden van de
"confessionele, partijen. De C.Il.-minister Beerman van Justitie had
"grote moei te, zijn ontstemming hierover niet al te erg te laten blijken.
"Vreemde situatie.
" Als gevolg van d.e aanneming vn.n dit socialistiscb:...:libcraleamen-
"dement doet ziGh nu de merkwaaruice situatie voor, dat in de inrich-

,"tingen voor minder jarigen WE:! 1 human i sti sche bjjeenkcm sten mo gen wor-
"den gehou<len, doch in <le g~vangcnissen voor volwassenen niet ••.. :
" Ondanks de aanvaarding van het amendement-Daams werd de nieuwe
"beginselenwet voor de kinderbescherming toch door de Kamer aangenomen,
"waarbij alleen de christelijk-historischen en de staatkundig-gerefor-
"meerden tegen stemden."

In dezolfde editie (8 m~i) werd op de gang van ~aken commentaar geleverd
door de redactie van het Eindhovens Dagblad. Zijvroeg zich af waar toch al
die afwezige kamo-rlcden (die nog telegrafisch waren opgeroepen vol~ens de
redactie) wel waren, toen ze niet in de Kamei waren. De redactie meent, dat
men van het K.V.P.-bestuur kan verwachten dat het de namen bekend maakt ~an
de fractie-leden die niet aanwezig waren en van diegenen die niet aanwezig
hadden kunnen zijn. '

-0-

Rubrieken. (HGt Parool).

In H~t Parool van 28 maart verscheen de rubriek Nieuws uit de wereld
van het Humanisme.

Het Parool schrijft naar aanleiding van het 15-jarig bestaan van het
Huma.ni st i sch Verbond dat de zeLfbewu st.hoid onder bui t enke rlce lijken is toege-
nomen.

Verder geeft de rubriek e~n uitvoerig overzicht van het collecte-con-
i lict tussen Humani st i sch en Prote st.ants Thui sfront te Den ~1aag.

Voort~ bevat de rubriek een mededeling over de wijziging in het ontwerp
Mammoethwet over de eerbiediging van ieders levensovertuiging.
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Het voorstel van het Humanistisch Verbond om geestelijke vorming mogelijk
te maken voor de kinderen van niet-godsdi~nstige ouders, vamro~e door de
minister toegelaten genoo~schappen op geestelijke grond~lag, is niet door de
minister overgenomen, vermeldt Het Parool nog.

Tenslotte bevat de r-ubrie k een besc àouw.ing over De Vrije Gemeente en
enkéle mededelingen over de Bund Freireligiöser Gemeinde •

-0-

De Gelderlander.

De Gelderlander van 31 maart heeft weer zijn bekende rubriek "Bui ten-
ke rk e lijk Humani sme •

De r ub r i ek ' gaat in op de d.i s cu s s i c , welke in Mens en YIerelcl heeft plaats
gehad over de vraag of een Huma.ni s t cen persoonlijk God kan aanvaarden. Aan
het slot van het artikel zegt de sohrijvo r ;

"Naar onze mening verdient het thema van de redelijke verantwoor-
"ding van de Godsaanvaarding in het gesprek tussen christenen en
"human i sten een centrale' pLa.a t s , \lij hopen daarom, dat de thans ·aan-
"gevangen discus.sie in "Mens en WC::i..·eld"uitvoerig en vruchtbaar zal
"worden voortgezet, en een beetje diepzinniger of de sno ods alleen
"mlLar wat meer genuaneeer~ dan tot nu het geval was."

Verder vermeldt de rubriek de plannen van het HumanistiGch Verbond tot
een Huwelijksbureau te komen en de medewerking van I-Iumanitas en .Iuraan i s td s ch
Verbond bij de S.O.S. dienst en op de telefoon.

ilet artikel van Mr.Dr. Roethof in "Mens en Wereld" over de houding van
nn ni s t.e r Visser inzake de geestelijke verzorging in het Lcg or wordt aange-
haald en tenslotte de lui tiek, welke in "Mens en Wereld" is geui t op de
Morele. Herbewapening.

-0-

Bev.rijl:end Denken over: Geestelijke: vc:rzorging in het leger.

Bevrijdend Denken van 8 ~pril jl. wijdt een uitvoerig artikel aan d~
houding van mini s t.e r Visser inzake de ge os t.e Lijke verzorging in het leger
en laakt deze houding scherp.

Kan een humanist in een persoonlijk God geloven?

In hetzelfde nummer van Bevr ijdend Denken wordt de discussie in l1ens en
Wereld over de vr-aag of een humanist in een persoonlijk God kan geloven ge.,.
releveerde

Collecte-ruzie P.l.T. - Humanistisch ThuisÎront.

Bcvr~idend Denkeu van 22 apriliaaId de houding van hot P.l.T. Lnz alcc
de collecte-kwestie in Den Haag.

Congres Humanistisch Verbond (B.nvrijucnd Dcnlcen}.

In zijn artike lenserie over r-adi ca Ia s e r i ng van het IIumani smo gaat de
heer Jo Scheper in Bevrijdend Denkon in op het congres van het Verbond. Hij
schrijft het volgende:
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c

"Congres Humanistisch Vûrbond.

" Op 15 en 16 a.pr i I hield het aum6..nistisch Verbond zijn (voor de
"c e r s t.é 'maal tweejaarlijks) huishoudelijk congres in Zwolle.
" In zijn congresrede bck Lcnrt.o onde de algeineen vo or zi tter ,Dr. J.P.
"van Praag) he.t open lrc.r ak t.e r van het Verbond, wanr i.n iedere opvat-
"tingdie met recht de naam humanisme draagt, haar plaats kan vinden.
"Wij zijn e r i n rge s Iau.gd - a Ldus Van Pr-aag - het'Verbonu te ma.ken tot
"een oase in de s ch otj eswoe s t.ijn;" waar nog een open ontmoeting moge-
"lijk is tussen mensen' van verschillend temperament, vérschillende
"belangstelling en v cr s ch i l l ond o politiek, die ge zaraenLijlc werken aan
"een ge mcens cha.ppe Lijke t.a.ak : het wekken van het besef van volledig

,"mens-zijn ip ieder mens.
" Tegelijk eist hij echter ~1Ct in alle klaarheid aan l:C: orde stellen
"vu n de grondidee van het modor no huiaan i sme, een verdere doordenking
"ervan, en een .v or de r e 'ont.wilrko ling in zijn conere te vormen. De men-
"sen van vandaag - zo zegt hij - moeten hun plaats vinden in geheel
"vc r ande r de levensverhoudingen , wal1rop de oude patronen: eenvoudi g
"niet meer passen. Voor uia nïouwe oriëntering vf1nde mens, wil het
"moderne humani sme de weg zoelren ,
" Dan rijst bij mij direct de vr~ag: in hoeverre zijn dezd twee u,spc~-
"ten - dat van cle openheid, en dat van he t wi. 11en v i ndon van ni euwe
"levenspatronen - verenigbaar? Is het - bij alle sympnt.hi o die men 0

"kan hebben voor deze anti-schatjes-geest - wel moge l ijl; om met zo'n
"brede oriëntering van het Iruma.n i sme te komen tot voor het bros van
"alle leden aanvaardbare uitspraken inzake deze ni ouwe patronen?
" Deze vràag kwam in het co ng ro s meermalen aan <le orde.
" Zo was er bij de be sp r e.ki ng van de jaarverslagen de k r i t i ek dat
"er van het Humani at i s oh Verbond te weinig leiding ui-Ggaatbij de .
"bezinning op de grote levensvragen.
" Drs. De Vries, een van de drie sprekers in de openba,re zondag-
"mo:cgenbijeenlcomst die gewijd was aan "Taak en toekomst van het humanis-
"me", erkenderondui t de moe i l;jl~heid vo or een "open" or gan i sa tie om
"te komen tot algemeen e.anva.a rûba r e ui tspraken. I-Iet o.Lte rnu t i e f is:
"wèl bepealde uitspraken doen en daardoor het gevaar lopen van af-
"spli t s i ngen , liij zei, in het midden te laten welke weg de gunstigste
"is, maar pleitte voor wa.akzaamheid, opdat het Verbond in elk geval
"b e w u s t zal kiezen weLke weg het zal gaan: de allerbreedste
"of de wellicht wat sma~lere. De toekomst is niet te voorfJpellen,
"maar moet gekozen worden! - aldus spreker.
" Prof. Mr. A.D. Belinfante, een van de twee anue:re sprekers, noem-
"d e crematie en dienstweigering <118 voorbeelden. Hot Humani s t i s ch
"Verbond spreekt geen voorkeur uit voor cremeren of begraven, noch
"voor het woel of niet in militaire dienst gaan, ma3,r wel pleit het
"zeer nadrukkelijk voor het ree h t om gecremeerd te worden en om
"dienst te weigeren.
" Maar zo eenvo ud i g ligt het n iet al tijd!
" Moet het Huma.ni s td s ch Verbond ook pleiten VOOl' handhaving van
"het recht om in een kapitalistische maatschappij te mogen leven, ter
"wille van hen die winst willen maken'!
" Ik erken dat de openhe~d van het Verbond een bredere en grotere!
"kortom móér "medetue ns eLijkhe i d" betekent. Dat is orrt.e genz cgge Lijk het
"voordeel aan de ene kant. klaa r aan de andere ka nt. vraagt de v ormgc-e
"ving aan de komende wereld om bewustwording van niûuwe, andere moge-
"lijkh~den dan de hi s t or i nc ii gegroeide. En houdt dat niet in dat het
"moderne humani sme <luide lijk maakt tus sen we lke mogoLijkho don cr te
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"kiezen valt en ho e deze keuze na.ar humanistische maatstaven behoort
"te zijn? Zouden de fervente. libcr~len ·die het n.v. telt, dan niet
"g emalrke Lijk in conflict komen met de even vur Ige aooi a l i s ton? Toch
"za-l, wil het moderne humanisme ·zijn taak vervullen, een u i t sp r a ak om-
"trent de aan het maat s cha.pp e Lijk bestel te stellen eisen, mijns in-
.11 zi ens onontkoombaar z ijn ;.
11 liet rationeel-humanisIhe is een stroming binnen het moderne huma-
"ninme. In Nederland is deze stroming deels zelfstandig georganiseerd
"in "De Vrije Gedachte", deels opg onomen in het Humanistisch Verbond.
11 Is deze situatie wenselijk? l.Ioe t zij gehandhaafd blijven?
h Hoe "0 pen e 1''' en dus b r c cl e I' een beweging is, <.les te
"m i. n der ver kan zij gaan met het doen van uitspraken in be-
"paalde vl"aagstukken: des te eerder splitsen zich immers de opvattin-
IIgen vn.n hen die van die beweging doel uitmaken.
tt Wat door eon eventueel opgaan- van het als zodanig georgo,niseerde
-"rationele humanisme ("De Vrije Gedachte") in het wijdere verband van

.lIhct moé.erne human i sme Ï h e t IIumanistisch Verbond) aan de ene ka nt ~e-
IIwonncn zou kunnen worden door een bundeling van krachten, kan aan
"de andere karrt verloren gaan door een halt moeten houden waar men
"anders nog verder haC kurinen gaan. Korter gezegd: wat gewonnen wordt
'Iin de.b~eedte, gaat verloren in de diepte van de doordrin~in~ in de
"problemen.
" Di t laatste is echter alleen maar cen werke lijk vcrli e s , en dus
"alleen maar wáár als deze diepere doordringing ook inder<.laad best6.á.t,
"of in de toekomst te verwezenlijken zou zijn.
". In mijn publicaties sinds mid~en 1960 heb ik getr~cht daartoe ecn

. "weg (ik beweer niet: dè weg) te "ijzen. :r.locht de afzonderlijke ratio-
"neel-humanistische organisatie echter toch te zwak zijn om deze (of
"e en andere) weg te gaan -verder da.n tot daar waar het ~Iul!1anistisch
"Verbond halt moct houd en - dan zi o I k voor haar geen bestaansrecht
"meer.
" Deze zwakheid is niet in de eerste plaats een zaak van het aantal,
"maar veel meer van kwaliteit, van élan en van offerbercidhe,id, cn
"ook van ..• aantrekkingskracht."

-0-

INTEP..l\JATIO.NAAL NIEUWS

. (N~ge'komen)

A m I} l' i Ir a.

De ook bij ons bekende,Dr. M.I. Spetter·is in maart. ge~t~rtmct een
woko Ljko radioprogramma voor de omgeving van Ncw YorK over gc e s teLijko vor-

: • I

ming in lIU1!1anistische zin.

Verenigd Koninkrijk.

In 1959 werd deUnivorsity Hum~nist Federati~n opgericht, <.lie zich
sindsdien voorspoedig ontwikkeld heeft. In januari 1960 hicid men een con-
ferentie en ook in janua.ri 1961 heeft men dat gedaan. Het onderwerp was
nu: "Sociale en politieke problemen, bezien vanuit Humanistisch at.andpunt.:' •
R.F. Atlcinson sprak over: "Taalkundige benadering :van soc ia Le en poli tieke
problemen". Deze spreker zette ui t oon hoe dikwijls in allerlei vo rlr Lar i ngo n
de Logic a , het fei te Lijlee en dewaal'dering door e Lkaa r gehu a.Ld wordon .

';.
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I. Ascher sprak over Human i sme en po li t.Lek, Het Humanisme spreekt dui-
delijker tot ons in persoonlijke ~erhotldingen dan in de politiek, waar de din-
gen altijd zo uitermate gecompliceerd zijn.Het Humanisme wil vrijheid en ge-
lijkwaardige levensomstandigheden voor alle volken, maar wij zullen de bestaan-
de verschillen niet geheel en al kunnen doen verdwijnen. Hector llawton, de
redacteur van The Humanist, wees cr in de slotzitting op dat de godsdienstige
organisaties in de Britse studentenwereld zeer sterk zijnen vele betaalde
krachten hebben, maar da.t de Humanistische studentenorganisatie een zeer
bemoedigende start heeft gehad.

lIet verschijnsel dat het woord Humanisme steeds meer wordt gebruikt voor
het aanduiden van een niet-godsdienstige levensovertuiging doet zich ook bij
onze Bri tse overburen voor. In the .lumani st VD.n mei 1961' haalt de redacteur
Hector Hawton een correspondent uit The Times Literary Supplement aan, die
over di t v erschijnseI schroef onder de titel: "Is het te laat om een nebel
woord te behoeden voor ontaarding?". Daze correspondent schreof vcrder~
"In de laatste jaren is er een gewoonte ontstaan, te spreken van Humanisme
in plaats van atheïsme."Een organisatie van vrijdank ors , zo gaat.deze corres-
ponèent verder, waarvan Sir Julian Huxley, Geloof ik, het hooÏd is, OID-
schrijft. Human i sten als degenen die geloven in de broederschap der mensen,
terwijl ze iede r bovennatuur lijkelement in het universum ontkennen. 1,1:1ar,zo
gaat de schrijver in The Times door: "De aImo.clrti go zelf is Humarrist , omdat
hU vlees geworden is".

Hector Hawton tekent hi~rbij aan dat, of men het nu wil of niet, het
woord Iiumani smo ingang heeft gevonden, juist voor bui t.onlcorke Lijkcn . Hij is
dankbaar dat hiermee meer nadruk wordt golegd op wat deze groep wel wil
dan op hetgeen zo niet gelooft. Ik 1{<1nalleen maar n;iet begrijpen, waarom
de Christerien deze benaming zich zo Graag willen toeHiaenen. Is het hun
niet volQoendc Christenen t~ worden genoemd? vraagt Hector Hawton.

TI e 1 g i ë.

In het tijdschrift van het Belgisch ilun..ia.n.ist i sch Verbond "net Vrije
Woord" van 15 april 1961 lezen we hoe de lossen in de zedenleer, die aan
de openbare aoho len worden gegeven aan de k i ndoren van bui tenkerke Lijko ou-
ders, voor zover zijdaar prijs op stellen, worden beoordeeld door ka~holie-
ken, die do schoolkin~oren van deze lessen wensen af te houden:

In een atheneum in West-Vla:1nderen konden wij in het godsdienst-
schrift van een leerling uit de 4.§:. Mo dorne het vo Lgcndc lezen:

"- Zonden tegen het eerste gebod:
Tegen het geloof:
1. Gevaarlijke lezingen, films, enz.

V.b .•uitzendingen van het "VrijeWoordI', vergaderingen van het
Humanistisch Verbond.

2. Omgang met niet-gelovigen.
3. Kennis van het geloof verwaarlozen, b.v. geen godsdionst volgen.

ft

"
ft

If

If

ti

"- Plichtenleer óf zedenleer:
Ho n ond erschei dt : de zogenaamtie lekenmoraal (het acho oLvak zodcn-
leer) bevat slechts een deel van de na tuur lijke zedenleer; immers
God wordt uitgesloten,
Men leert er niets, dat verkeerd is,
gen van radio en T.V., verzorgd door
wel tegen de godsdienst gericht.
De Lelce nmo ro.aI he eft een onvo Ldoondo ge zag. Zij geeft in tegenste 1-
ling met tiekerk (zie hemel en hel) onvoldoende beloningen en
straffentf

•

"
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" maar de lekenmoraaluitzendin-
het Humani stisch Verbond, zijnft

"
ft

If
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