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RADIOLEZINGEN

Lezingen in de maanden augustus en september voor de V.A.R.A.
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Engeland
België
International Humanist and Ethical Union (I.H.E.U.)

VAN .ALLE KANTEN
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( Het VI'ije V0 n,)

Hunaliistische rubrieken in de Gelderlander Pers
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(De Standaard - Belgiö)
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HUl\lANISTISCH VERBOND

Ge sprel~sgroepen.

Het instituut van afzonderlijlee Gespreksgroepen in de geraeens chappen
van het Huraan.is t i s ch Ve-rb ond b rei dt zich voortdurend uit. De ze v orrav i nd t
o va , belangstelling bij jongere leden, zodat er al in verscheidene pla6,t-
sen groepen bestaan die regelmatig bije enkoraen ,

Teneinde dit werk te ondersteunen, bevat het blad voor bestutirders,
"Kader", een rubriek over dit onderwerp, in het bijzonder 60 de leiders van
deze groepen "4e seholen. Daarnaast worden n.l enkéJe jn.ren voor deze functi-
onn.rissen één keer per jn.ar conferenties op "De Ark" in Nunspeet Gehouden.
Ook voor di t jaar staat een d erge Lijke bijeenkomst op het prog'rarinc en wel

(\ op 20 en 21 oktober •

Kadorconferentie.

In a f wijki ng v an de ge br-ui ke Lijlee I'o pkude roonf'e'r'en tl.e.in hèt no.jua r
voor bestuurders van gewesten en feder",ties wordt dit jn.ar op "De Ark" een
regionn.le bijeenkomst gehouden, wn.arn.n.nook een n.fgevn.ardigde vn.n ~eneen-
schn.psbesturen zal kunnen deelneDen. Daarnn.n.st is er een bijee~CoDst op zn.-
terdag 3 novemb er in het Ern.smushuis, net a Ls voo r-nc.ams t.e ondo rwe rp van
ge spr elc het hunan i st i sch vorningsonderwijs.

Raadsnan voor studenten.

Op voordracht van de Centrale CODI:lio si e voor Ge est.eLijlce Verzorging
(C.C.G.v.) benoende het hoofdbestuur in zijnvergadering van 30 juni 1962

. !' .de heer Ur. G.L.P. Warburg te Haren tot ran.dsman voor de studenten. Dit
is do tweede functionaris op dit speciale gebied. De dhd~re is Dr.lr.
E.n.n.v.d. Muyzenberg te Wc..geningenvoor de studenten n.ldn.n.r.Naa.r con cn.n...
di d.aut voor .Al:lSterdaowordt gezocht.

Voordrn.cht-tournee.

Gedurende het winterseizoen z aI de voordrachtslcunstenn.reose Hev r ,
Liesbeth Sanders in verschillende geneenschn.ppen optreden Det een progran-
ma onder de titel "Zo riau r raansen !", Voorlopig st.o.anGroningen, IliLve rsun ,
Rotterdan en het gewe st Zuid-IloLf.und=No or-d op de n.gend11I nn.L...,!"er zuILon
nog neer voorstellin~en pln.ats vinden, wn.n.roverde ondcrhandelinc6n'nog
ga ando zijn.

Ja11rverslag geestc li.ikeverzo rging.

Verschenen is het j11arversla.g 1961 van de Centr11le CODDissie Geeste-
lijkeVerzorging v an het Huraan i st i sch Verbond .Wij ontlenen h i oruan het vol-
gende:
P'lau t.seLijke geestelijke verzorging.

Bij de pln.atselijke geestelijke verzorging deden in di t ve rsLag j aa.r twee
nieuwe figuren hun intrede na ast de pLaat.seLijk geestelijk rcadsoû.n (PGR) ,
namo Lijk de raedcwe r-k er geestelijke verzorging (MGV) en de hoofdcontactper-
soon (Hep).
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Mede dank zijde ~anstelling v~n deze nedewerkers is de relatieve
aclrtorstand in de [;rote steden !11thans eni gor-na te in/jelopen. De MGV IS.

worden aangesteld in geneenschappen waar nog geen PGR te vinderi i~; zij-
werken zoveel mo gelijkmet de steun van een 'PGR.ui t de streek of federa~
tie. De HCPts hebben een taak die behalve op 'het .terrein van de geeste-
Lijke verzorging oolc op organisatorisch vlak ligt:, zijdienen, door het,
leggen van contacten met de leden, de band tussen lid en gemeensch~pte
onderho~d~nen te versterken. Bij de uitbouw van het contactbezoek'blijken
ovcri~ens de gespreksgro~pen een zeer' nuttige functie te vervullen.

Eind 1961 waren aldus 46 PGRts werkzaam,· verspreid over 35.gein~en-
schappen; ~2}iGVts, verspreid over 8 gemeenschappen; en 38 HCP's, ve r »

spreid over 36 gemeenschappen. Het totale aantal .medewerkers, net wie i

door de Centraal Geestelijk Raadsman en zijn assistent rechtstreeks contaèt
werd onderhouden, bedrneg dus 106 personen in 55 gemeenschappen. Eind
1960 waren deze cijfers .re.s.pect.ieve Lijk 67 en 42.

Ziekenbezoek.
De centrale .Leid.ster Mevrouw A. Treurniet-Wiersma onderhield in

1~91çontac t me.t~iekenbezoek (st)ers in 35 gemeenschappen. A!1n het ei nde
yan:1;letjaar waren ongeveer 65 bezoek(st)crs werkzaam.

i ..,

Arbei,derskar.1pen.
De geestelijke verzorging in de az-b oi dorslcampen strekte zich in 1961

.ui t,over 24 kampen, tegen 31 kampen in 1960. Deze teruggang vond haar
oorzaak voornameLijk in de gunstige stand van de werkgelegenheid, waardoor
minller kampen voor· Aanvullende Werkgelegenhoid en minder oogstkanpen ge-
opend waren. .

..In totaal strekte' degeestelijkc1verzorging in de arbeiderslmnpen .
iich uit over ongeveer 2400 man; gemiddeld: hebben de raadslieden mot 20%
van de kampbevolking pe rsoon Lijk conta.ct. Een veel groter deel wordt ech-
ter in groepsgesprekken bereikt. r>.

Het raadsliedencorps bestond op 31 december 1961 uit 25 person~n.
Gedurende dit jaar stonden 13 raadslied.en op non-actief in verband met1iét
kl~inGrc aan~al kam~en.

Geel eti no orden j •

De humanistische geestelDke verzorging inde Inrichtingen v~n Justi-
tie onderging in het v~rslagjaar opnieuw uitbreiding.

Per 1 januari 1961 waren 193 gedetineerden in contact met een goes-
te lijk raadsman. In de loop van dat jaar werden 638. ni euwo aanvragen geno-
teerd, zodat het Humanistisch Verbond in 1961 aan 831 aanvragen had·te .
voldoen (744 in 1960; 717 in 1959; 676 in 1958; 549 in 1957) .•
. Op 1 januari 1962 ontvingen 214 gedetineerden humanistische geeste-
lijke verzorging. . ..

In verband met deze groei nam ook het aantal geesteLijke raadslieden
toe: op 1 januari 1962 stonden 51 geestelijke raadsliedetr tei beschikking
van.de ~edetineerden.

-0-
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NEDERLANDSEVERENIGILJGvoon 1LUTSCHAPPELIJICUERJC

"H U 11A N' I TA· s·"

Advi seuse' Maatschappe lijk Opbouwwerk.

Mejuffrouw drs. R;A.E. Zijlman, die in het begin van het jaar Mejuffrouw
L. Hijmans bij Humani tas is opgevolgd als "Gecommi t.t ee r-d e voor de "Probleem-
geb i cde n" is tevens benoemd. bij c:e vereniging aLs ·adviseuse voor Maa t s ch ap>
pe Lijk Opbouwwerk. Het is n amoLijk geblelccn, dat er in Iret a'l[;erJeon een ver-
schuiving van de problematiek heeft plaats .gehad van sociale planning naar
sociale opbouw, •. terwijl er ook gebieden zijn die. niet door tic regering als
probleemgebied zijn aangewezen, d ooh die op gelijke wijze de aundu.c ht van Hu-
manitas vragen.

P laa tse l~jke ·te lefo·ondiensten.

Het hoofdbestuur van Humanitas heeft eer. cGmmissie benoemd die, net
één der landelijke staffunctionarissen als middelpunt, hot ho of-dbo'stuur- van
advies z a.], d.i ene,n inzake de do e Lnamo van Human i tas aan pLe.a.t.eoLijlce telefo-
nische hu Lpdien s te n , DeCo~missie büstadt uit:

de heer T. van Grootheest, voorzitter,

mevrouw drs. E. Ploeger-Schaal)man,

de heer D~ d'Arigremond,

de heer J. Terlovw, .secretaris.

Opleiding Bejaa~dinverzorgsteri

r
In het kader van de Nederlandse Federatie voor Bejaardenzorg is een

tweetal o pLei d i ngs pr-ogr-ammat a on t.wor pe n , te weten vo0:l' Bejaarè.enhelpsters
en Bejaardenv~rzorgsters. .

De uitvoering van è.. 2 ze o pl oi di n gsp r-ogr-amma' sis in hanc"len. gec;even van:

de Stichting Protestantse Opleiclingcn Bejaardenzorg (s.p.o.n.)
de Studio Commissie Opleidinr,en Bejaardenzorg (::J.e.o.n;) R.K.

de Stichti~g Opleidingen Bcj~ardenzorg (S.O.B. )

De jongste Stichting - de S.O.B. - heeft een algemeen ka.r alct or .• Het
bestuur bestaat o.a. uit representanten van~

De Nede r La.nds e Centrale VOOl' ~luisvestinG v ari Bejaarden;

De Nederlandse Federatie van Algemene instellingen voor Gezinsverzorging;

De Nederlandse Vereniging voor Maut ac ha.ppe Lijk Werk "Ilumani tn,s";

De MaatGchap~ij tot Nut van 't Algemeen;

DE: Stichting "Jolin" , Joodse Oude Lieden en Envu Li dcn ;

De Vereniging van Directies van tehuizen v~o~ bejaarden.

In 1961 is een eerste CU1"SUS be j au r denhe Lps t er s gestart a.an de Amster-
damse Huishoudschool aan het Zandpad.
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In september L962 wordt aan deze Gchool met een tweede cursus begon-
nen, terwijl evono ons gestart wordt aan do Vakschool voor Meisjes, Rapen-
burg 23 te Leiden end.e 'School voor 1'lerkendemeii:fjes,Falckstraat 11, Den
iiaag.

De cursisten worden opgeleid voor het diploma bejaardenhelpster van
de Nederlandse Federatie voor Bejaardenzorg. De opleiding duurt 2 jaar.
Er wordt één avond per week les gegeven, gedurende 40 weken per jaar. TIet
lesprogranuilais zeer afwisselend en vanzelfsprekend volkomen afgestemd op
dn werkz'äumhcden , die de me isjes hebben te verri oIiten.

De cursisten zijnwerkzaam in bejaardentehuizen, of hebben het plan
in de bejaar~enzorg te gaan werken. Ook zij, d~e thuiswonende bejacrden
hulp verlenen, binnen het kader van een ,erkende instelling, kunnen aan de
opleiding deelnemen. .

Verdere inlichtingen verstrekkdn de ditectrices van bovengenoemde
scholen of het lanclelijksecretariaat van de S.O.B., J.W. Bz-ouwo rsst.raut 16,
Amsterdam.

Het bestuur van do stichting heeft een cursusleidster an.ngcsteld, die
de praktijk begeleidt.· Verder s taut uitbreiding van het a.arrt aI cursussen
bojan.rdenhe:tpster op l~etprogramma, a Lsmode de start van enkele cursussen
bejan.rdenverzorgster. .. . ..

De lande lijke Sti chting is gaarne boreidplaa'tse Lijk e enj of re gionale
initiatieven te ondersteun~n. "

Op de eind juni gehouden bestuurovergacleriiJ.[;'iseen besluit genomen
om de Human i s t i sc he stichting voor Hu.i svosti.ngvan B,ejaar<len(a.s ,H.B.) te
verzoeken een bestuurslid voor de S.O.B. voor te dragen. In de plaatselijke
commissie Amster<lam werkt de H.S.H.B. reeclamee.

Als cursusleidster is aangesteld Mejuffrouw Th.M. vun Wacrclenburg, die
15 september a v s , haar -t.aak gaat beginnen.

Collecten.

De afdelingen Dieren en Velp hebben van het gemeentebestuur toestem-
ming gekregen tot het houden van c en gezamenlijke coLlecte •

Ju.n.rverslag,Rotterdam.

Verschenen is het jaarverslag van de afdeling Rotterdt'.ll1.Enkele gro-
pon:

Hot ledental bedroeg op 31 december 1961 : 2611.
Aan het bureau waren per ultimo'december 46 medewerkers verbonclen,

met inbegrip van maatschappelijk werksters, gezinsverzorgsters en gezins-
helpsters.

De afdeÜng heeft 19 bejaarden-sociëteiten, die tezamen in 1961 865
bijeonkomstenorganiseerden, die in totaal bezocht werden door 29.560 per-
sonen, dat is 34 bezoekers per bijeenkomst.

Kaderblad 11 Humanitas " •

Het juni-nummer v an "Human i ba s" heeft de volgende inhoud:
Drs. R.A.E. Zijlman Een stedebouwkunclige benadering vu.n de sociale

gedragsvorming.
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J.• Terlouw -' Do taak v~n de gezinsverzorfistor.

De roclasseeringsraden on~er ~c loep.P.E. Hutte

Mededelingen over Ellinchem.

Boekbesprekingen.

Va:rià.

-0-

IflThIANISTISCIIE JONG:8REN GEMEENSCHAP

Contact met Belgische H.J.G.

Op donderdag 21 juni werd door Pedro van Meurs (20 secr.) een bezoek
gebracht aan de Belgische H.J.G.

Het totale, aantal leden i s hier b oLan.g.rijk meer: dan
De Humanistische JeugdbeYloc;in[; in'Beli?;ië blijkt een

in te nemen dan in Nederland.

, '

b~i ons. '
~elangrijkore plaats

1. Door haar groter aantal leden.

2. Omdat de vereniging zich daar veel meer als vereniging laat geh1en,
o.a. door voor bepaalde activiteiten in onmiddellw, ovorleg met de re-
gering te treden (Ze weridcn claa.rorJ ook veel meer or lcond als vereniging
door de regering, wat bLijk t uit s ub s idie s voor bijc enkoms t.cn en kampen),
en bijvoorbeeld door een poli tiel<: dispuut "Dda l.ek t.Lka ". c~at politieke .s i ;
tuaties ,die onm'idde Ll ijk te mc.ken hebben metethiék eh nór-aa L, bo s t.ud oe r t
en bekritiseert.

3 • Door het feit, dat op de' B~'lgifJche scholen aan niet-co(~s(:ionstige 'ieer-
'Li n gen lessen in "Ze de Lcor " ,gegeven-, wordt, vaak door Irutian is ben ,

In oktoher zal do H.J~G. ~~ri ~eokend o~g~~~seren; hier hopen we ook
Belgische H.J.G.-ers aan te treffen.

Onderwerp voor het weekend zal zijn : Spanje; en Po r t.uga L.

Maandblad.

De H.J .G. he:eft weer een maandblad: "Humus " geheten. V66r (:'e vacantie
verschenen nog twee nummers, na de vacantie zal het wor dcn vo or t.goao t "

-0-

HUlIUllJIG'l'IJC1IE JEUGDBEWEGING

Pinksterkampen.

Tijd.ens de Pinksterdagen heeft dû 1I.J.B. twee lrampen gehouden e.n wel
in Wassenl1ar en in Oudemirdum. Op beide kampen ho e f t een lid van het Huma-
nistisch Verbond een inleiding gehouden over mo~ern hUIT~niGDe.

Verder vermeldden de twee pro~rannnars een lezing van een imker en eon
lezing Vl1n een kunstschilder. Beide k~npen waren bijzonder geslaagd.
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Contactbijeenkomst.

Vo rdor orguni seerde het hoofdbestuur een cont.e.ctbijocnlcoms t , wan rop
de afgevaardigden van de afdelingen het wel en wee van de afdelingen be-
spr aken ,

De afdelingen Amsterdam, Arnhem, Ili Lvc rsum en Ze i st b Le ken bijzonder
goed te lopen, terwijl de andere afdelingen nog met moeilijk~cden-haddon te
kamp cn ,

Zomerkahlpen.
•In de grote vacantie worden bovendien driè ~Dmorkampen gehou~cn: twee

zeilkampen in Friesland en een zeekamp op Texel.

-0-

STUDEN'l'ENVERENIGING OP ,HmV1NISTISCHE GRONDSLAG
"S 0 C RAT ES"

Zomerkamp.

Van 30 juni tot en met 7 juli heeft de S.V .H.G. "Socrct.es" een zei lwe ek
gehouden in Uitwellingerga. De 19 deelnemers, die de kampeerboerderij "Us
Un twyk " bevoLlrt en , hebben ondanks hei gebrek aan Z:0h eeD:pLe zieri ge tijd,
gehad.

-0-

HUMANISTI,JCili TlillISFRONT

Cursus geestelijh:eraadslieden.

Op 2 juni 1962 is een cursus voor geestelijke rnadsliedcn begonnen,
.die in sumenwo rk i ng tussen Verbond en Hunan i st i sch Thuisfront is opgezet .
Deze cursus vindt plaats in hót Erasmushuis te Utrecht en is i~ eerste in-
stantie bedoeld voor de vorming van geestelijke raadslieden Van het,Humanis-
tisch Thuisfront.

Nationaal Thuisfront Nieuw Guinea.

Het Humanistisch Thuisfront heeft zitting· in het opgerichte Na ti onn.a I
Thuisfront Nieuw Guinea.

Collecten.

Het Huoanistisch Thuisfront houdt dit jaar ongeveer 50 collecten, waar-
Vi1n het grootste deel in oktober zal plants vinden.

J~arverslag 1961.

Verschenen is het jaarverslag over 1961 van het Humanist.isch Thuis-
front. Enkele grepen:
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Het be zoek aan het Vormi ng s ccn t.r-uci, da t gevestigd is in het Coorn-
herthuis te Driebergen~heeft zich 1118 volGt ontwikkeld:

1957
1958
1959
1960
1961

362
866

1455
2222
2715

De vi er mi li tu,ire tehui zen, te Anor s f oor t , Nunspeet, Doornspijk en
H11velte, trokken in 1961 tez110en 175.980 bezoekers.

-0-

HtJ1IANISTISCBE STICHTING VOOR HUISVESTING VAN .BEJAARDEN

Benoeming.

Per 1 september 1962 is tot directeur V11nde H.S .E.B.· bcrio orad de'
heer F. V11nde~ Berkhof.

-0-

HUUANIS'JiISCHE WERKGEMEENSCHAP IN DE PAU'r:w VAN DE ARBEID

'J1111rvorg11dering.

De j1111rverg11dOring V11nde Humani s t i.ac ho Werkgemeensch11p in de Pa,rtij
V11nde Arbeid za I za te r du.g 17 november in Utrecht of Amer.sfoort worde n
gehouden.

"Vernieuwing",

Het officiële or ga an van de :11.11 ~G,f'VornieU\ving" van juni bova't di t-
ma,al een 11rtikel va,n red11cteur K. Tirmern11n over de hulp uun de ontwikke-
Li ngs Lande n , waar i n hij betoogt, dut deze hulp moor is dan een zaalr V11nso-
lida,riteit, O[l,a,r voor het Westen ~n voor de wereld een z11uk vun zelfbehoud •

. Vorder wordt er in geno emd nunmor aanda.ch t gewijd i111nhet heeng111111van
Mr e . J .,A.ïV. 'Burger a I.s fr c.ctd e Lo i do.r., wordt de oommer ci ë Lo televisie 'behn.n-
dcild .on worden de stcnbusuitsln.gen besproken.

Pz'o cf nuruner s worden gua r no vc r s t.r olc t do-or .he f s ocr c t.a r-i o.at : Haugwog
210, Leiden.

-0-

RADIOLEZINGEN

Lezingen in de ria ancle n augustus en s cntonber voor de V.A .R,.A ,

5' a,ugus'tus C •.iI" Schonk "Oorlog in het klein".

12 11Ugustus J. Bijleveld ti Iio t d.erde internutionaa,l cOl1f,res
vun humunisten " •

19 uugustus Drs. W. va,n Dooren "Utopie en wcr Ice Lijkhe Ld " •
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26 n,ugus tus
2 september

:. J. v~n der Molen "Juist instellenlf~
Prof. Dr. J.J. F~hrenfort "De oo1'n,al~ls bestanddeel

v~n hot hUll~nismc".
9 septenbcr

16 september
Dr. Al bort Dnan "Onverclra~gzaaDheid?".

"Oo curacno en Humarri sme v ,Dr. :~.C.D. ;~uil:H~n

HU11ANISTIGCHE LITERATUUR

Verschenen is het t.weodo nunno r 1962 van IIRekenschuplt,tijdschrift
voor wot.ensche.p. en .c u Ituur v an de Ihman i st i sche Stichting Socrutes.
Inhoud:
Adriuull Morriön
Adriu~n Morriën
Gab ri ê I Smit

Gedichten.
W~ntrouwen tegen de poHzic.
Gedichten.

Libbe van der W~l
Freudenth~l

Vertrouwen in de po6zie.
De Zweedsc service-denocratie.
Vrijheid in een georganiseerde wereld.
N~~r l:e rijpe pers oonLijkhe i d ,
Afscheid v~n arguncntutie.
Newton en R~ss~ll als Engolse filosófen.

Gabriël Sr.lÏ t
Gunner Ekelöf
P. Thoenes
D .H. Prins

Person11lia.
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TNTERNATION.A.lî.LNIEUWS

E. n gel a n d.

In the HUC1~nist,v~n !:lei1962 komt een artikel voor van D.E. Tribe,
waarin deze schrijf·tover de adoptiepro blemen vari de Engel Ge human i st.en,
Om een kind te kunnen ad opt.cren , is nen prakt i sch aangewc zen ~p de hulp
ven ean udoptievereniging; theoretisch kun men ook zöndcrdie 'hulp tot
ado pti.ek oraen , ma ar uunge zi.en de vraa.g het aunb od a.anzi onlijk overtreft, is
de hulp v~n een ~doptievereniging in feite onontbeerlDK. De neeste adoptie-
verenigingen nu staan op godsdienstigegrondsl~g. Er zijn echter in Londen
twee "nout raLe " adop t.i.evez-o ni gingcn . Het me rkwc.ardi ge vo rschijnseI doet zich
nu voor, dut deze verenigingen evengoed van de udspirunt udoptief-ouders
verlengen dut zijeen godsdi enst belijden. Hunaria sten komen niet in aanno rking
uls adoptief-ouders. Dit heeft or uI toe geleid, dut GOIDrJic;o1?llrJunistenin
v r-edesnaum J:1~ar_eel1godsdienst:· aannane n om aan een adoptdevkf.nd te kunnen
komen. il.nderenweigeren dit. ~ij opperen da mo geLijkhe i d een Ifuraan i st.Ls che
udoptievereniging t0 stichten. Zo .zi et TIen dat ook in Enge Land de hunan i s«

ten soms tegen hun wil "in de verzuiling" gedrongen worden ..

! .
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B e 'l'g i ë.
Hot julinunI!lcr Vi111 "Het Vrije Woord", het or gaan van het Ihmun i s t i s ch

Vcrbond;,l'n België, is een' bijzonder nunnior , övt ~eheel gewijd i saan, Jeugd
en Sexti~li~ei~~ ,

InticrnationalHuTIa.nist :1ndEthical Union (LH.E.U.).

'Hot julinum:lCr' van "Lnt er nu 't i.ona I Hunan isra" i s geheel; ~evuld no t bo-
schouwingen van v oor aan s taand e personen Ln ci.e I .H.B.U., in vo rbarrd net het
corrgr os dû.t'V:1n '2"- 7 au gust.us te Oslowo,rdt gehouden. ; ,

" Dr. J'.I~::'va.nPr[\;[Lg wijdt zijn beschouwing a.1111 de ba t.eke ni s vu n onlceLe
t'c'rrien uft dh f iLo s ofi.e, die in de verschillende talen een v'or s chi.LLo nde
dra.~g~6dt6 h~bbeni

-0-

V.t~N 1ILLE KANTEN

Versln.r:on, rcportc,f':cs enz. (De Haa.gs c l;ost).

Rapport lmnstr.w,tige ·in;:;Cl:Ünatie c,n.ngehn.ald.

De Ha.aL;se Post van 14 juli 1962 geeft een overzicht, ond or de ti tel
"Geladen v r-o.o.getuk" van o.Ller l e i s t.and-run ton en ,literatuur inzake de
kunstcn.tigo inse~inn.tie. Dac,rbij wordt oo~ h~t rc,pport over,ditonderwcrp
v an het Hurra.ni s t i s ch Verbond genoend.

, Ilot artil:elzegt hierover; "Macr het ifunan.i s t.Ls ch Verbond acht con
dorior in bepa.aLde gevo.Ll en niet, v orwor pe Lijk en vindt wet t.e Lijk verbod van
de k.i.d. ongewenst, a.l erkent het cedisch-psychologische bezwn.ren".

-0-

VeTsln.r; openinr; eigen' gebouw te Brunssuu. (Het Vr-ije Volk).

Het Vrije Volk van 25 juni 1962 goof t oen verslagje van de opening
VC,l1het ~ebouwtje VC,l1het Huuan i s t i s ch Verbond te Br'un s.sum,

~o-

Ka.nervorslagen inzL~,ké anender.lent rGeijwor;t l\lnnnoetwet (lIet Vrijo Volk).

De beide hi er vo Lgende Karaor ve r s i a gen van net Vrije Voll;: va.n28 juni
en 4 juli geve n een overzicht van de Gan.g van zak en in ue Tweede Ka.ner
bij de aunnerai ng v an het anender:lent-IGeijwC[~t inzake goesteli]l\:e, vo rrri ng op
de openbare school.
Het Vrije Volk van 28 juni:

" Van gro ot be lan~ i s. het aL1Cnc~enent-Kleijwec;t, in~edi(md op het
"no ge l ijlc te rrn.ken J11t aan ope nb a r e scholen op v e'r eoek v an door de
"n ini s t.e r tot dit doel toegelaten cenootschappeil op c;eestelijke
"c;rond,lag de leerlingen in do Gelegenheid worden Gesteld in de
"schoollokn.len vorcin~sondorwijs te volGen van leraren, daartoe door
"deze genootschappen a.an te wijzon ,
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" Dit anendenent is een aanvulling op art. 41, waarin eenzelfde
"regeling wordt voorgesteld voor godsdienstonderwijs.
" In zijn toelichting stelde de hoer Kleijwegt gisteravond in de
"Tweede Karier v a st , dat cr de Laat.s t.e jaren bij een groot"decl van
"de Kano r begrip is on ta t.aan voor het standpunt, dat' wij respect
"no e t.en hebben voor e Ikando r s Lcvcn sbe s chouwe Lijke opvattingen.I' Het ane nd srien t tr s nee-öndertel:end door tic vr-ouwVun Soneren
"V' V D ,) .. ' , ..

. .... ,)

" Evenals de SGP'er ir. Van Dis, verlrlaarde Dr. Roos je n (a.u.)
11 zi ch te gen het arrenderaen t , ,. ,. ~,
" "Het ligt v~or.,-d,ehn;ndTdcAj"ilrniel inga op ilèniiigsvcrsèliiiTen
"tussen protestanten", stelde dr. Albering.(IL V.P.) vast bij de be-
"handeling"y.i:\,hh'et' voorstel. Ik wil alleen pr at.en .ove.r de znakzclf,
"c'en"gevoelig·punt'. 'Het bo t.r e f t, Lnnor s ((epolitieke ve rdr-o.c.gzuata-
"heid van ons ~olk: " "'"

, ",j',

11 Het standpunt vo,n de K.V.P.tegonbver;de verdrn.agzan.nllcid en het
"Bunan i s t i sc h Yar bond Ls bekend.' Wij zouden ook nu de vur-dr aa.gz.anrr-
"he i d willen volgen en net het voorstel van de heer Kl eijwegt willen
"naegaan.
" Wij erkennen de geesteliJ1{e
"lijkgesteld aan de kerken. Wij
"zijn van een lagere orde.
" Ondat het araende ne rrt wel een gelijkstelling oetd,e kerken in-
"houdt, kunnen wij dit voorstel niet ~anvaatden~Jndieno~htcr~n~--
"het aoendenent zou word.en opgenonen, dat he t. vo r ni ngs onde rwijs wordt
"gegeven indien de ouders dau r orr vragen; zou het voo.r ..ons aa.nvaCLrd.",,:,

,"baar wor-dan , Ik zou de vhe o r Kl.e ijwogt. wi Ll en aanraden deze hand die
"hier wordt uitgestQ~en, te acceptoren." -

'R Ook Voot dci frn.~tievoorzittûr van de C~H.U., dr. Tilan~s, woog
"ditpunt,zo zwau.r-, 'dat ,hij niet-voor het anendérien t kan r s t erme n •.

~eno~~~chappen echter niet als ge-
be s chouwon dez e genootschapp~mals te

. .~: <" . .- .

"'Toeno..dering.

" 1Iini,st'erÇah was het net de heer Kleijwegt e.ens ; d.atv'e r op het
"onderhavige ',punt' een 'toenad or ing in, de Kame r is ,te cdn s t.a't e r en ;
"Daarbij was i hij eclli~er v an non i ng , dat een lLelijkstellin~ van de gods-
"diensten en de genootschappen op geestelijke grondslag niet in het
"overgrote deel van onG volk leeft. .
11 Eon oplos,sing~_uu kunnon wordon gevo'nd~n,.door .het'toepassen
"van de suggestie van dr. il.lbcfinri.' Het heeft geen enkele zin oon
~'gelijkstelling of een schijnbare gelijkstelling te c:r~~ëran~,. n i.omand

. "heeft da~r bdho~fte aari~ . "
H "Mijn voorste'i gaat niet uit van een gelijIUltellin~, het gaat orr
"eenzelfàe behandeling", antwoordde, de heer Kl eijwegt , Hij had er geen
"bezwan.r tegen in het aDendeuent op tG nonen "wier oudorsdan.rtoe
"de wons te kennen geven~. '" ._.,
~I ' Het zou consoqJuentz'ijn 00 deze toevoeging oök'op te nonen in het
"Li d v an het a.r-ti.kc L, wanr in over het godsdienstonderwijs, wordt ge-
"sproken •.... ' ' , " ,
" Op voo'r s t.e I van de' waar-nene ndo voorzitster }DGVroUWur., S~o!fels •.
'tvan Haa f t.en , Wierden de -Verdere ber aad s Lc.gi.ngen over .di t puilt ne a.r
"heden verschoven, ou de gelegenheid te openen de verschillende
"suggesties nader te beschouwen.

11.
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Het Vrije VoIk v an 4 juli:

" Indo lok~lcn vn,n do openbn,ro scholen vo~r voortgezet onderwijs
"kan hunan i s t i.s ch vo rrai ngs onde r-wijs worden gegeven, aLo de ouders
tldi1n,roJ:lvrn,gen.

, I

" Dinsdn,grüddn,g heoft de Tweede Karaor uo t crote ne or dc r ho i d een
tlü,nenc1oncnt v an do s oc i a l i.s t i s che onde rwijs deskund i gc Kl.eijwogt. o,o,n-
11 gen o'non , waari n ondit onderwijs wor d t gev rn.e.gd , ,
11 Vóór stenden 118 ledon: (,10IJ.v.d.il., Übert11cl1, dcr IC.V.P.-
"ut t.ge zondc r d dr , Luc a s en nr. v an Thoill - C.P.N. en P.S. Ook vijf

"lIloden van de un t i r e-vo Lu t i onad r e f r a ct i e stonden voor .hct anondemen t>
•"Kl e ijwogt , -n arre Lijk prof .Versteor; , Dr. Bieshouvol , de onderwijsdeslmn-
"d i go Van Benn ck om, Van Eijs den on SraaLlenb ro ck ,
" Togen stonden de overige leden v an de lLR., do C .H.U .-fr11ctie en
"de drie SGP' or s , I r; t.otc.aI 21 leden.

, 11 Het hoeft lo,ng geduurd voor (:0 Karior tot een bes libsü1g lnmi.1."ik
"d ac lrt dat we ov cr e cn s t.crmi ng hadd cn be r oik t.:' , zuchtte do l\:i1L1orvoor-

,"zitter "d,r. Kortenhorst , "nua r zo te zien zijn wc nor; geen steek op-
"gesc,l'lOton". Op da t o[~cnblik had de Karier al con uur naa r de juiste
"f ortau Le r-i.n gen gezocht •

.ft Een van de oo.r'zak en 11io1"\111nwas de wens v an de EVP-er dr , iilbe-
"ring on het reeds gewijzigde voorstel-Kleijwegt no gnaa Ls: te La't.cn
"veranderen. Op zijn voorstel was de zinsnede "indien do ouders df de
"verzorgers daartoe de wcns te kennen 'geven" in het anendemerrt ó·pc;e-
"nonen. Nu vroeg hij do telest zo te wijziGen, du t de mms van do ouders
"primair wordt gesteld. .

"D.iscrininü'tie.

" De heer Kleijwegt vo oLdo or niets voor ori op ait -vor Lon gen i11 te
"gl1an. "B'l ijlcbo.ar no ot e r ergens por s e een stul:je dd s c r-Ln.i na t ie tLn
"de wet konen", zei hij. "Ik vind dat niet i1n,rdig. Ikbcin: bereid ge-
"weos t een stap te doen ori tot e Ikan r to koracn , lIIn,a.r als dat pe:!.:"s e
"moet door een afwijkende ,tekst, krijgt ricn mij daa r niet 'voor".
" Prof. Verstoog WQS van rron i.ng , do,thet niet juist zou zijn 08

"tegen het voorstel te s t.onno n , "iets v o,n de vrijheid van onderwijs die de
"~ro~duot voorschrijft io oo~ in dit I1n8ndo~cnt tGru~te vinden",meende hij.
" Tenslotte ve rk Lao.r do dr. filbering;, da t de ICVP-frü'ctie ond anlcs
"Iiet feit, dat de heer Kl.cijwegt. zijn suggestie niet had ovcrc;cnon'en,
"voor het uriende ne nt zous'temnen, orida t in eerste instantie wel aan
"zijn v e r-Lo.ng en was tC[':(:i:loetgekonen.'
" Hot voorstel .van de heer Kl e ijwegt. ort ook aari het godsdienston-
"derwijs de voorwa11rde te vcrbi~den, dat de oudors dit onderwijs wensen,
"werd vo rworpe n no t 68 s t.crmc n voor en 71 tG{;cm~ Terren s beride.n alle
"leden vn,l1 d'ochrisi;elijke f r ac t i e s , J "

-0-

Hunn,nistische rubrieken in de Goh:orli1nder Pers. (lIet j~rnheL1s DugbLad en
Do Gelderlander)

Het árnhems Dn,gbl11d en Do Gclderli1nder, beiden vn,n 22 juni, hadden
weer een Huma.ni s ti s che rubri ek ,

Een Groo~ deol 7n,n doze rubriek werd gèwijd {1i1nhet lO-jariG be~tn,a.n
van het Iiuraa.ni s t i s ch Vor bond in België.
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Verder een stukje, dat gewijd is aan de Huncn i st i s che Union, de door
GerhardSzczesny opgerichte organisatie in West-Duitsland.

Tenslotte een uittreksel uit de op Eerste Pinksterda~ ~ehouden radio-
rede in de rubriek "Geos toLijk Le~eh" van de VARA•.

-0-

De Standaard
verzor~inf, in de ,evanfenissenin Bel~ië.Huoanistische

Eerst thans orrt.vang en wij oan knipsel ui t 'de BelgÜJche Irr an t , -Do is'tan-
daard van 1 ne:Î! 1962 .ove r dit ond erwor p , Wij nemen ,de 'inhoud van het :artikel
hier over;

~' In arlt~oórd op'éedschriftolijkevrnag ~nn senator Vandqkqrck~ove
"heeft de heer .Veroeylen, rri ni ster van j us t i tic, de v~rigG~7éek ae-
"antwoord, dat~er ~ij,wijZG ~ari prdef in d~ gevangenissen van M~6helen

, . "en Nijvel twee personen werden aangesteld 00 goes t oLijk e verzorging te
"'tt~erschaffön aan de niet~con~essionele ge~angenen, die er ocr zotiden

"verzoeken.' . ,
" Het gaat hier 00 e en Ln i t i at i e f van het Hunun.i.st i cch Vor bond , dat

'''~ich o.c. ten doel stelt j~tst aan personen die gccin contact wensen
"riet enig k e rke Lijk genootschap,. óp wereldbeschouwelijk r;cbicd steun

. "en geestel~ke verzorging te schenken. ' .
"Vanièerkelijk standpunt. ui t kunnen wij tegen een clergelijkini tia-
"tief niet het tri n st e bezwaar hebben. En't ege nde eL no ot en ",ij juist
"voor een dergelijk initiatief achting en w~n.rdering opbrengen. Wn.n-
"neer wij op het beginsel van de gewetensvrijheid en van de godsdiènsti-
"ge ve r dr o.c.gz.aunhei d staan - en dat doen, wij zonder cnir; voorbehoud, -
"d an moet.en 'ivij ook het recht der vr-ijz i nn i gcn erkennen 00 zich te or-
"ganiseren en net n.ange~aste oi~delen hulp ~e verschaffon a6n hen die
"ee~ gelijkwaardi~e levenso~vatting huldigeri.
"Principieel kunne~ wij'dusni~t het ninste bezwaar hebben te~en de
"voorstellen van, het Humani s td s ch Verbond en te~en het expe r iment van
"de rri ni s t.e r van j u s ti 't i o , o ok ln Neder Lund , wua r het Hui:J.anistisch
"V<lrbo'nd sterker georganiseerd is dan bij ons, wércl hetzeif(:e pr ob Le em
"gesteld. De ko.t ho Liek e fractie, wau.rvun P. Mag.Siolmo'I,l de woor dvo er »

,,"der wa.s, heeft in de, IL:\.I:lCr'hiertegen' geen e,nkel' pr i nc Lp i oe I bezwaar
"La t en gelden en alleen de yro.aG Gcsteld hoe een de r-goLijk e zorg in de
"pr ak t ijk geregeld kon worden. HiJ was overtuigd dat bij gezanenliJl{ over-
"leg een concrete oplossing voor dit probleeD kon gevonden worden.
" Ook bij ons werd de ze kwestie reeds van ke.t.ho Li cke zijde besproken,
"o vn , door P. Ca Ll ewae r t O.P.iI,l het tijdschrift "KuLbuur Lc ve n " (febru-
"a r i 1962), waa r i n wo onder neer het volgende lozen: "Wij willen aan
"de vrijzinnigen of de hunan i s t.en niet het recht on't zeggen hun eigen kijk
"op de ze a.ange legenheid(vn.n de ge e s t e Lijk e vc r zor-g i ng in het leger en
"de gevn.ngenissen)te hebben, en ook niet ontkennen dat hot wenselijk
"ware dat oen ook hier tot een oplossing zou korren die allo betrokl{e-
"ne n kan bevredigen •. ~Het is duidelijk dat er onder de onlcorke Lijke mas-
"s a een grote geestelijke nood heerst, en dat zeer velen onder hen niet
"bij de bedienaars van do eredienst terecht kunnen. HijgovoLg i s het
"wenselijk dat or r u irrt.e zou geschapen wor-den '\Toor a Ll e ini tiil,tieven,
"die aan. deze nood op een authentieke wijze tegeljloot kunnen konen. Maar
juist deze authenticiteit is niot gemakleeLijk te realiseren."
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("'\

" Het problcen is Lndo r-dn.ad hoc oen dor ge Lijkc n.n.n~eleGenheid wer «

"IceLijk op do c Ino.t i ge wijze georgc.niseerd kan worden. Er is na tuur Lijk
"reeds de v rn.o.g in hoeverre het Iluuan i et i s ch Verbond Iran gelclen a Ls
"de representn.tieve orgn.nion.tievnn de vrijzinnigheid in Vlhn.ndercn
"en in hoeverre het door de Groto neerderheid der vrijzinriicen erkend
"wordt. In de huidige stn.nd vn.n zn.ken besta,n.t dn.n.rover zeker noc; Geen
"k Lac r-he i d , Ma.ar dit ter zijdo Geb,ten, blijft nog 'ciC v r aa g in hoeverre
"de vrijzinnige, op e,niC;D.vorm van goeo t.e Ijjke hulp gesteld is, nl. op
"he,t' plan van de wor e Ldbe ach ouwi ng , Ga'at. het, s l oclrt.s OD socic.le, hulp
"dan wordt deze hen reeds vc r Le ond door de bes Laund'c DO c i a Le diens ten
"z owo1 in het leger a Ls in d.o Gevangeni ss en J "
" Is het 'niet een beetje contrndiktorisch dnt lennnd diejuirit ie-
"dere hulp va n een priester afwijst en v oLk oracn onaf'hunk oLijlc wonot te
"blijven Lnz a.ke zijn pc r soon Lijk e en innerlijlw a.n.n~;elec;onhe<lcn, nu de
"hulp zou inroepen V:1n Gen soort Lclce np r i e s t.er ? I'e r ocht schrijft p.
"Ca Ll.ewae r t hierover: "De vr ijzdnn i go stelt zich principieel op het
"v l ak vu.n de louter raederuon ac Lijk hoi d , en aan geen mens J.GJ,ndc.c.rbij een
"gepriviligieerde pooi tic toeIconen . Iets in de aL1.yc1van een priester
"k an geen vrijzinnige zich Lo.t.e n aanz oggen .
" Di t zijn na tuur Lijk znlccn die do v r ijzi nn i gen voor zi chzcLf moot.cn
"oplossen. Zij no ot.en zelf ui tun.l(en in hoeverre het begrip "geestelijke
"verzorginG" voor hen zin knn hebben en in hoeverre n.é'un.:.;estolclcver-
"teGenwoordige rs van het Hurao.ni ctL s ch Verbond hierin leunnon voorzien.
"Wij hebben in dit stukje a Ll.o en duitlelijk willen [1L1.::endut er van lmtho-
"lieke zijde fioen verzet bcst~ut tOGen het principe, dut door dit Ver-
"bond wordt verdedigd. Het ~WDt or slechts op aan een concrete oplos-
"s Lng te vinden die iedereen leen bevredigen."

-0-

Bevrijdend Denken over rn.tionc.,lisne, hunn.nisne en existcntin.lisne.

r: Bevrijdend Denken 'van 23 juni en 30 juni vervolgt zijn a r t iko Len r-o eks
over rutionulisne, humn.nisDc en existontiulisue. Wij hebben ~eze reeks ook
reeds in het vorige nummer van ons bLa.d aun gekond i gd , De schrijver, C. van
Tricht, zet zijn godn.chten uiteen over deze stroningon en verdedigt het rn.-
tionn.lisoe.

Over het Hunn.rris t i s eh Verbond zer:t hij in zijn a r t.i lroI va.n 30 juni nog:

" In een a r t.i.ke I ovc r het "principieeJl' ni hi Li ano (H. en W. 14-1-'61)
"zegt Jn.c. de Roy, nn.a.st uicns c.rtikel er een over het "oociL1.n,l" nihi-
"Li sme van Dr. J.P.vl1n Prun.g, de voorzitter v an het EI.V., io opgenonent

"en welke beide pub Li cat i os eicenlijk éón a.rt ike L vo rmcn :

" "In dit L1.rtikel is ons dool het nihilisne, dc.t een b non tIro 0 ill-

"b [I. L1.r h i s tor i s c h pro ces is, te bogrijpen." (ge s pa ti-
"eerd van nij, v.T.) Dit is dus de profetie va.n een nihilisoe dn.t onont-
"ko orabaa.r zou zijn. Of ando r s gezeGd: de belijdenis van het do gna vo.n
"het historicisme, en wel eonhistoricisne VCûl1 een na a.rgo os t i ge soort!
" In M. en W. v an 16 jun) 1962 schrijft .Jn.c. de Roy over de pub Li cat i e
"v:1n het Nederln.ncls Gesprek Centrun, getiteld "Huidige nensbeschouwing"~

" "Het rupport is doordrenkt vun existentialisDe, hetgeen geen vcr-
"ba z ing l:Yehoeft te welcken , 1'lé'untkops t uklcen der Nederlandse existentic-
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.•tfiLo sof i e als Delfga.uw, Va n Peursen en Iic.nsRedekcr hadden zi ttine;
"in de connissic. Het steot wel tot vreuGde dat de existenticfiloso-
"fie doordringt in de human i st i sche hoof den en dn,teen 1:1[\,nals -Dr.
"J.? van Praag (voorzitter vn.n de cODLlissie) de cxistentiefiloso-
"fische beschouwingen uit het rapport "in geest en hoofdzaak" heeft
"onderschreven. On het rapport zelf te cite~en: "Ook wanneer Don <lc
"existentiefilosofie niet in hn.al"geheel a<1nvaardt, of wanneer nen
"zich stelt tegenover bepaalde representcnten daarvan,Doet nen con-
ftstn,tcren,dat zijvan grote betekenis is voor het huidige denken en

't "dus ook voor het huidige nenab eeLd ;"
" Ovc ri gens komen de naraen vun ;de exi st.errt.Lul i std sche denkers in-
"M e n sen W e r el dopvallend vn,ak voor.
" Na het voorgaande kont de bGwering van Dr. Bonger in genoend

'''boekje,evenals die van D. Heroma-Meilink voor de A.V.R.O,.-nicro-
"foon op 6 nau r t 1962, d at het Human i s t i s.ch Verbond zo n o di g noest
"worden opgericht ora een dan .op te wo.rpen ter;en de, dreiging v11.nbet
"nihilisoe, waartoe d~ schokkende en moreel zo <liep ingrijpende er-
"vnrLngcn van de oorLog zo licht konden leiden, wel in een wat va Lo
"do..glichtte staan.
" Tegen iets dat volgens -Jac , de Roy, rret kennelijke Ln st.erarring van
"Dr. J.P. van Prn.ag, onontkoonbn,<1ris, isr;een d<1n bestn,nd, .a~ zeker
"niet wanne or deze "dam" kokettee rt no t datGene wat hij ~ou no etcn -.
"keren: het nihilisne.
" De. religieuze tendensen zijndus niet te iai slcerme n , en .zo de ra-
"tioncle lcrach t.e n bij het Huraani st i sch Verbond geen kans zien. het ir_
"rationalisme te overwinnen, dan zie ik de tijdn,anbrekendat wij onze
"strijd ook zullen no et.en richten teGen de "Hune.n.ist.Ische .Kerk'!,die
"d.an echter evennin hunan i at.isch zaI zijnaI.swelk ander relieicus·
"hunanisne dan ook."
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