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Congres 1903

Het congres van het Humanistisch Verbond zal in Leid.en gehouden
worden en we Lrop 20 en, 21 a:)riI 1963. DeStadsgehoorzaal, di e geduren-
de de !comende ~a~rideri~en uit~ebreide restauratie en modernizering on-
dergaat is daarvoor reeds bes~roken.

l1ammoetwét en Humanistisch Verbond.

Over de bemoeiingen v~n het~.V. met deze wet over een reeks van
jaren is een samenvatting versc~enen, welke aan de gemeenschappen werd
rondgezonden. Ook' in flKaderti, ,het hl ad voor functionarissen z,aldi t
overzicht in het me i e j un i numme i- worden afgedrukt.

Vrouwengroepen.

Het aanba I geme enscha.ppén, ll.at over a.fzonde r Lijke vr ouwe ngr oepen
beschikt, neemt voortdurend toe. Naast het gezelligheidskarakter wordt
grote aandacht besteed aan Ln Le i di.ngen , welke vooral voor vrouwe Lijk e
leden van belang kunnen zijn. Opmerkelijk is tevens, dat daar, waar deze
groepen reeds enkele tijd bestaan , zijook een rol spelen in de samenleving,
zoals in wijkraden encom~issies voor huishoudelijke voorlichting.

Steunf9nds Stichting Praktisch !fumanisme.

De resultate~ van de maart-actie voor uit fonds z~n zee~ goed te'
noemen. Met trots kon hei bestuur dan ook mededelen, dat op 1 mei een
totaal .angi~ten over 1962 was binnengekomen van ruim f. 77.000.--.
Verwa6ht,wordt, dat aan het eind ,van het jaar een ton voor de geestelijke
~erzorg{ng ter beschikking zal zijn.

Conferentie met buitenlandse studenten.

: Zoals ,raeds eerder gemeld, vönd er ccn conferentici plnatsmct bui-
,tcnlandse studenten, in hoofdzaak met diegenen die studeren aan het
Institutc for So ciaI S,tudies in Den Haag. Deze conferentie werd. gehouden
in Was>3enaar in de jeugdherberg flDc Ha.ven" en vond pLa.ats van vrijdagavond
18 tot zondagmiddag 20 mei. Het thema was flThe function of the intollcc-
tual in thc young nations". Inleidingen werden gehouden door dr. ICwcc Swan
Liat, mr. dr. H.J. Roethof en drs. J. Koopman. De conferentie stond cnder
leiding van dr. J.P. van Praag.

EmiGratiecorumissie .

.liet lid van d eze comm i ssi e , Mej. H.E. ter Heege, zal op u i t.no di gin g
van de Noeerlandse Emigratie Dienst eind van dit jaar een oriHntatierei$
makon naar Nieuw-Zeeland en AustraliH. Daarbij zal zij gelègenhcid hehben
de contacten, die reeds jarenlang met vele Nederlandse emigranten van bui-
tenkerkelijke huize bestaan door 'een bozoek te verstevigen.

-0-
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HlThIANISTISCHESTICHTING SOCRATES

Lundd~g te Rotterd~m.

,Op zondug 13 mei organiseerde Socr~tes h~ar voorjuurslanddug in het
conferentie-oord "De Tempel" in'voormalig Over sc Irie ,

f Onderwerpen wuren die v~n hetu~nstaunde congres vnn de I.H.E.U. te
Os10 te weten: "Naa r een rijpe persoonlijkheid" en "Vrijheid in' een georgani-
seerde wereld",

~~ Drs. P. Thocn~s

(naar"een rijp~ persoonlijkheid)

(Vrijheid in een georguniseerde wereld.
,;

vu:n der W~l.

Sprekers wuren: Dr. D. li. Prins

Voorzi'tter'was: Prof. Dr. L.G.

~[1n d~ b~eehkomst riamen óngeve~r 60 personen deöl~,
De discussie wa s bijzonder ge anfmee rd .

-0-

:' 'NEDERLJUDSEVEllENIGING VOOR11L\ATSCII1\.PPELIJKWERK
I,

'Opening depencln.nce kinuerhuî s "Ellinchem tt •

Op za t.or du.g 29 mei heeft de burgemeester van r1heden,l1r. J.P. Dro'~t,
met de zeer voldane voorzitter, Mi.M. Kno.p aan zijn zijde en en menigte
be Lan gs t.e Llend en in zijn gehoor, het tweede lri ndcrhu i s : "Klein Ellinchem"
te Ellekom geopend. Het tehuis is opgezet uls depe~dnnce vunll(Groot)Ellin-
ch em" en biedt pLaa.t.s nun 13 k i nde r en en twee leidsters. " " ,

, Van bui ten een de go Lijlc negentiende-eeuws bouwwerk, _onvo rwce c tb~6'r ven
bouw , wel door td.nce r d j mco.r zonder a r ch i t e c t.on i s cIre krank ofsmunk, is'JÏet
vun binnen een juweel vnn een kinderhuisje dut ~egenoe~elijkc d~unitf~ppige
en schuin-gebnlkte knushcid vari de vorige eeuw puurt aun een hypè rmod e rne
smunkvolle en kleurige licht-en~lucht-inrichting v~n deurchitecte mejuf-
frouw H. Schröder. Deze La a t s t e oogst t.o veelloÏ van 11:1;'r werk. Men .v,ns
verbijsterd.

lIet bijzonder grote a.arrt.a I bezoekers op de openingsmiddag bewijst (de
bezichtiging vnn het huis leek op de Cineac-voorstelling van de koninklijke
bruiloft: een queue van 100 meter en entree bij mondjesman.t) hoe verheugd
men in vele kringen. is over deze eerste stap tot uitbreiding van de Stich-
ting Kindertehuizen vun Humn.nitns.

; ;

Kn,derblad HHumunitusH ~

Het aprilnummer van het kn.de r-b Lad van ~Iumnnitns is onder meer gewijd
aan een bespreking van de brochure: HApart of snnenH,' gezichtspunten omtrent
maatschappelijk werk en verzuiling, uitgegeven door de dr. Wiurdi Bcckman-
stichting, Amsterdum, en aan de brochure: "Samon Ile Lon!' , een poging tot
vernieuwing van het mautschappelijk werk, publicn,tie no. 1 van de Stichting
Plein, Den Hnag. , .

Onder de woordspeligc titel HApnrt of samen helen!! is vervolgens een
beschouwing gewijd uun de gelijktijdig optredende problemen vnn verzuiling
en van de kwnde zijde vnn de institutionnlisering hij de hulpverlening van
mens tot mens.
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Proefschrift mevrouw M. Rood-de Doer.
Tc Amsterdam promoveerde tot ,doctor in de rechtsgeleerdheid mevrouW'

Mr. M. Rood-de Boe~, docente in kinderrecht aan de Sociale Academie te'
.AmstJ~dam en lid'van een, commissie v an dcskund i gen voor voogdijzaken van
HumanitG.s. Het proefschrift van mevrouw Rood heet: "Ouders en kinderen";
aspèc t.en vun het f ami Li er-och t , : ~I

Opening pensiontehuis voor bejaa.rden te Hengelo.

Te Hengelo werd op 28 n.pril 1962 door Dr. W. Drees, geassisteerd door
de voorzitter lr. A. Kulff, een pcn&iJntehuis geopend, dat wordt toegevoegd
aan het eerste centrum van beja.ardenwoningen van Humanitas te Hengelo.

Een tweede wooncentrum voor bej aa rden van Humani tas in Hengelo is in
vo or-berei.di ng , en wel 100 wooneenheden met 6G huisjes, waarvan "enkele spé ci »

aal zull~n ~orden ingericht voor in~~liden. Er komt ook een tweede verzor-
gingstchui s bij.

Nieuwe afdelingen.

'InVeendam en in S loch'lierenis een af'de ling van :fumanitas opgeri eht.

Nieu~e'aanstellingen.

De heer Joh. Mulder is urvng est eLd bij de afd~llng'Den !laag als 'candidaa.t-
maatscha.ppelijk-werker voor het algemeen maatschappelijk werk. (uitbreiding)

Mejuffrouw S.N. Groeneveld is aangesteld bij de afdeling Rot t.ordam als
candidaat-m~n~schappelijk-werkst~r. (uiibreiding)'-

Loterij"Actie Flip".
; .

,De trekking van de Lo t orij "Actio Flip" is ui tgcsteld tot ui terlijk 1
augustus 1962. lIet uitstel iS,'gcén luxe. Er is go~d, ve rko cht , min::3'tens60%,
maar dat is niet voldoen~e voor een geslaagde actii. De verkoop gaat nu met
k r-acht door tot Humani tas is waar het wezen moet.

Collecte te Rotterdam.
, '

De collecte te Ro t terdc.m van Ilumarii t ns heeft r- 16.000. -- opgebracht.

Rapport Commissie "Onderdak".

Verschenen is èen rapport inza.ke huisvesting van reclassenten van een
commissie (Commissie, "Qnderdak" genaamd), ingesteld door het iloofdbestuur
van Humani tas op ini t-iil.t.ie.fv an ue landelijke sectie reclassering.

-0-

HtThlimISTISCIlEJEUGDBEWEGING

Fac.s-weekend.

Tijdens de Pu.a sdu.gen heeft de H.J.n. een weekend goorgun i seer-d in Hierden
bij Hard erwijk.
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Enkele programmapunten w[I,ren:een lezing over wereldfederalisme, een
voss'ejrvoh t., 'èen'i n't.eLli cen tiot o st en6 en le z i rrg vove r no gro -spiri t.ua Ls •
Vooral dit la.Oiist6'v le I bij .i od or-oen bijzon der inde, smaak;

.,'Da.ër'het ',';e'èf'goed meewerkte werd tussen de; verschillende, punten do or
enth6usin:st vo Llaybà'II gespeeld.

Het weekend werd bezocht d.oor + 75 leden, die a.llen opgetogen huis-
wa.arts keerden.

-0-

fM.ulNlsTISCH THUISFRONT

He.t bla.d nE. g 0- "'.

iic t; bLad vo or jon geren : Ego, i s v orschenen. liIili t.a i rcn ontvangen di t
blad op aanv ru.a.gzonder bot.c.Ling , Deredl1ctie bostnat uit:
-Jun Brouwer, Ki tty ven dor Hc.ge-Ren s , Jan Dessen, Rud i -Jan s en Rob van
Kamp. Reda.ctie-secretn.ris is G. Das.

Het eerste nummer b cvu t a.r-t i.lceLen onder moer over T.V., film, litera.-
tuur, sport, gra.mmofoonpln.top.,ovûr de vliegfiets en eon artikel(op de laa.t-
sta pagina) over het Coornherthuis.

Voor niet-militn,iren bodra.a.gtdo abonnementsprijs J. 4~-- voor hen die
onder de 25 zijn en f. 6.-- voor boven 25-jarigen.

-0-'

BIJMJiNIS'l'ISCllE lVERKGE1.lEENSCILI\P IN DE F_4RTIJ V"\N DE ARBEID

Maandblad IIVernieuwing".

Het muandb Lad "Vernieuwing" bevat in zijn a.pril-moinummcr onder meor
0,9n a.rt i ke I v an de. hand vva n zijn r oduc t.our IC. I' iram orraan over: "Demo cr-a ti.e
overgel~ve~d·n.a.neen ziekteprocos~.Dit,n.rtikel is oc~n[\,bcs~houwirig over
de verkiozingen. . , .. ..

Verder bevat dit numme~' van "Verni euwi.ng" een baLan s van do dad en van
Oost en West, specian.l met bctretking tot het zelfbeschikkingsrecht dervolken. ' .',

De radiospeech.vn.n Dr~. A. Vermeer over het radicalisme van Fater
Hoefnagels is er 1.n opgenomen en een artikel van Henri Sanclberg over Leau-
taud.

-0-

Hf.J1L\NIST I SCR CENTRml "MENS. EN WERELD "

Jaarverslag over 1961.

Het jn.a.rversln.gva.n di t Centrum over het jan.r 1961 is als b ijLage bij
di t nunme r gevoegd.

-0-



75

RADIOLEZINGEN

,Lezingen in de mnnnden mei en juni voor de V.A.R.A •
27 mei Chr. Hennekes "Ook dnt is een •..•verkeersngent".

3 juni H.G. Cnnnegieter "Onzo bnnden".
10 juni I;>r.H. Jnnsen "Pinkstervuur" •
17: juni Dr. P.D. vnn Roijen "Al is mijn gln~sje klein •••• " •
24 juni L. Esm.eyer "Wij mensen" •

I,

1 juli Dr. D.H. Prins "Gemnskerd".

-0-

HmU.NIS~ISCHE LIT~nATUUR

Rekenschnp.

Verschenen is het ve rt.raagde eerste nummc r van de negende jnnrgnng
vanRekensehap , driemaande lijks tijdschrift voor we t.enschap en cuItuur van
de Humanistische stichting So crctes •
.Inhoud:
Kwee Swnn Liat
A.B. Droogleevcr Fortuyn
H.A. Enno.vnn Gelder
A.D. Belinfante
F.Redd1ngius-Salomonson
P.' Krug

Evolutie en Ethiek.
Proeven met 6ensen geoorloofd of niet?
Geloof, on ge Lo of en wetenschap.'
Overdenking over de vr~heidsstraf.
Reüctie op eon diüloog
Boekbespreking.

-0-

INTERNATIONAAL NIEUWS

International Humanist nnd Ethical Union.

Congres te Oslo.

De pre-ndviezen voor het congres te Oslo zijnverschenen, evenals de
daarbij behorende corin.en t.e.ron, De pre-adviezen zelf kunt u vinden in het
jnnun.rinummer van "International Humnnism", het blad van de lHEU. De com-
mentaren vindt u in het aprilnummer van genoemd orgaan.

Beide nummers bevatten ook korte persoonsbeschrijvingen van degenen die
de pre-adviezen en de commentaren hebben opgesteld, en bovendien van de voor-
zitter vnn het congres, Dr. G. Langfeldt. Wij nemen hieronder het een en an-
der van deze persoonsbeschrijvingen voor u over:
De voorzitter van het congres,'Dr. G. Langfeldt, is in Oslo op vertrouwde
grond. Hij is namelijk professor in de Psychintrie aan de OsLo t se Universi-
teit. Hijwerd geboren in 1895 en begon zijn loopbann nIs politie- en gevan-
genisnrts. In 1940 werd hij professor.
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De schrijver van het pre-o.dvies "Nao.r een r~ipe persoonlijkheid" is Professor
Si bnar~yi1n Rri.y, in 1921 in Co Lcu tt a geboren. Hij s'tudo e r de a an de Universi-
teit van Cn.lcutto. en is.tho.ns professoJ;' in Engels o.8,n clc Universiteit van
Bomb ay , . . .

Commerrt au.r op het pre-advies vn.nProfessor Rn.yw·ordt gc Le vc r d door:
! -: !

1. Gerherd Szczesny, ge bo r cn in 1918 te Sn Ll ewo n , Oos f Pr~is~n. Rfj ;studeer-
de filosofie, litern.tuur cm journn.listiek aan do Uni vor si t.c-i t.en vun Königs-
berg, 'Berlijn en ~linchon. Vi1n 1947 tot ~pril 1962 mn.n.kto -hij deel uit vn.n de
staf ven Rad i o München. .Ili]. is de stichter van de H~manistisqile Unie 'in
West-Duitsland en de o.uteur vn.n enkele boeken, wa.a.ronder "De toekomst vn.n
het Ongeloof"!

2. Dr. Brock Chi sholm, geboren in 1896; Onta r i o , Cn.nudu , Hij studeerde mede-
cijnen en specialiseerde zich in psychio.trie. IDj had verscheidene functies
in het leger in de tweede wereldoorlog. Wo.s van 1943 tot 1953 Directeur-
Genero.al van de Wereld Gczondheidsorganiso.tic. Werd in 1959 uitgeioep~n
t"ot Humanist v an het jrmr' door de ilmerican Human i s t ilssocin.tion.

De schrijver van het tweodo pre-n.dvies "Nn.a'rvrijlleid in een /T,oor.ganiseerde
wereld" is Raymond l\rn.n, geboren in 1905 in Parijs. 'Ilij word in 193;8.Doctor
in de Letteren, is do c to r ho'no.ri s .c.au sa, aan de Universi tei ten van Harvn.,rd
en .Ba z e L, Gaf in ,de~o:rl(N~~jaren in' Londen het bl,r"p-,uL,r.,Frp,nG9)Jib;re" ui t.
Is ~inds 1960 verbqnc\e,n:n.Q.ndcUnivcrsite~t van Ha rvu.r-d , 1Î.u,t'eur,y,q,n:,:~:r-
s ch i Ll end e b oek en,. ....,. '. .. " . , ,' •. :', ,

" \.

Commentaar op het pre;;.;d,dvies va n 'dé' heer Ray wordt geleverd door: . ,\' .'

1. Dr. G.R. Dalvi, Profe~~~r in deEco~om{e. Dr. Da Iv i studcerde~edb:nó~iie
in Bombay en Londen. Werkte s amen met, 11.N. Roy en Ellen Roy , de grondleg-
gers van de Indin,'se Humanistische Beweging.

2. L.V. Vladar , geboren in i~922 in.;Tsj~Eho:~dïö1ii::,.kjje, t.han s van Vene zoLan.n>
se nationaliteit. Studeerde in Cnro.cas en n,an het Institute for Social
Studies in Den Hao.g • Is 'thn.ns Y\)l.·bond~n,g.f\J;lhet M~r,t,8~p,:r;i~eIy?,~ S~cio.t~ I

Zaken en Volksgezondheid in Den lhn.g."" .. '--

-0-
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VAN ALLE KANTEN

Verslagen, reportaaes enz.

Openin~ dependance El1inchem (:;et Vrije Volk)

De Arnhemse edi tie v an =Iet Vrije Volk van 30 ap r i 1 1962 had een ver-
slag van de opening van het t.weece ldnderhuis Ellinchem te Ellekom, dat wij
hieronder in zijn geheel laten volgen:

11 De burgemeester v,an llheden, mr. J.P. Drost, heeft zaterdag-
IImiddag de dependance van het lfumanistisch Kindertehuis Ellinchem in
"Ellekom officieel ceopond. Het "filiaal", dat in een geheel ge-
"restaureerde bovenmecstcrGwoning uit het einde van de vorige eeuw
"is ondergebracht, zal voorlopig Klein Ellinehem heten.
II In zijn korte openingstoespraak in hotel Klein Bergsteyn stelde
"mr , Drost, dat- Ellinchem in de af~elopen tien jaar volledig be>
"s t.aun s r e eh t heeft verworven in de. gehé le maatschappij, vooral in
"Ellekom. In het bijzonl.-:cr de wijzo waarop dedTrc eteurvanEll inchem,
"de heer H~Beukc, dit werk lcidti heeft aller waardering afgewor-
"pen, aldus mr. Drost.· .
" De voorzitter van hetbostuur van Ellinchem, mr. Knap, noemde
"het feit, dat burgemeester Drost het nieuwe huis wilde openen, een
"symbool van de goedo verstandhouding ,tu$sen4e bewoners van Ellin-
"chem cri dè btiren uit de ~ijde o~trek. Naar aanleidini van de subsi-
"d ieve rh og i ng voor ,1e k i n.Lé r b ó s che rmi rrg door 'het' mini sterie van
IIJusti tie ,sprak mr ; Rnap üö';hoOl) uit, da t dit. werk- op een kwali ta- /_
"tief hoger plan zal gerakèn, doordat men bet~r geschoold personeel
"zal kunnen a.ant r cklcen , De tijd is nu rijp om een beroep .te :doen op
"de' "he Le gewone s tov i gv , z.akeLijke , nuchtere kerels", uLdus de voor-
"z i t.t.e r , "Er ligt nu volop gelegenheid om aan te pakken en hard te
"werken". ;;'oor de kindertehuizen
" In een korte schots omtrent de geschiedenis, die aan de reali-
"sering van Klein Ellinchelli vooraf ging, dee lde de heer Kna.p mee,
"dat men aan go Lde Lijl;o giften r- 110.000.-- heeft binnengekregen,
"waarb ij een bedrag V:1n f. 50.000.-- van het comi t é Kinderpostzegels.
"De totale s t i.cht i.ngslcost en van I:lein Ellinchem hebben 78 mille be-
"dragen, het overige geld zal besteed worden voor de restauratie van
flEllinchem zelf.
" Hen hoopt hiermee bij do viering van het tienjarig bestaan aan
"het einde van dit jaar klaar te zijn. De voorzitter beklemtoonde
"voorts, dat cr steods eOn voel grotere aanvrage voor plaatsing in
"Ellinchem is geweest clan de ruimtè toestond. Men-heeft de eapaci-
"tait nu opgevoerd van 39 tot 52 kinderen.

D ROS T
" Na de vr ougdovo Ll o wijzo , waarop de kinderen het nieuwe huis
"na.nge k l.eed en ingewijd hebben,· blijft er voor het. bestuur maar één
"opmerking over, aldus mr -, Knap: "Dit smaakt naar meer. We zouden
"het liefst van E'l.Lekon een lcindc r dor p willen maken, met de burge-
"meester aan het hoofd u.ls "Drost van Ellinchem". Het nieuwe huis
"beantwoordt geheel aa,11 het streven de kinderen een zo hui se Lijk
"mogelijke omgeving te b i odo'n , zowel naar interne sfeer als naar de
"ligging van het huis in "con gewone laan" gerekend."
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" Tij~ens de receptie, ~ie later op de middag werd gehouden,
"bood de vice-voorzitter van lfucnnitas, Prof. Belinfante, namens
"het hoofdbestuur f. 500.-- aan.
" De vertegenwoordigster van het ministe~ie ~än Jtiatitie, me-
"juffrom'{ U. A. Du vo ko t , prees in haar feliei t a t i o toe spraak de
"sfeer en de geest' in Ellichcn.
" Namens he~ personeel offroerde mejuffrouw Dittekc Wessels een

. 'fplantenbak." ' ,
" Klein Ellirichem omvat v i e r lri ndc r s Lauplcame r s , twee leidster-
"vc r t.r eklce n , een badkamer, een groot dagverblijf, eon spreekkamer
"cn een keukentje. De kinderen hebben het geopend door een spin-
"rc.g, inclusief spin 'van de deurpost tcv~rwijderen. Het huis is
"tamelijl~ sober, maarbijzon(:'Qr sraakc Lijk ingericht.",

-0-

Opening Verzorginscentrum Bejaarden in Hengelo (Hellgelo's Dagblad)

Het 3engelo's Dagblaàvan 1 mei 1962 gaf het volgende verslag van
de opening van hot Verzorgi'ngscentruJll voor Beja.arden van Humani tas:

" Dr. W. Droes, die circa acht jaar geleden· het bejaardencen-
"trum "Humu.p..itas"~!3~ft'geopend, was zaterdagmiddag opnieuw in
"Hengelo, .nu om hot' vc r z or-g ings hu i e van diezelfde stichting' te
"openen. In een g ro öo tont, die tussen de 'woningen van Humani tas
"wan opgesteld,ge'vaagt:;ede oud-premier van zijn grote dankbaar-
"h ei d voor detqen,emende zorg voor de bejaarden. '

"Po enomende be jaa rd enz or-g ,

" De heer A. Ka Lf f', v oorzi t.t.or van de' Human i tas-srtichiJing, kon
"in de feesttent talrijke ~asten welkom heten ~lvorens hiji~ts
"vertelde van de opzet van het nied~e tehuis~ Bejiarden die enige
"tijd in één der be j a.a.rdcnwon i ng on goh u i sv e's t. zijn ge\veestmaar om
"de een of andüre redpl1 Gr op oen bepaald momont de·voorkeur aan
"gaven het afzondq!lij~ wonen op tc,geven en,cèn kamer te gaan be-
"trekken waar illcnzich de maaltijd kan laten vc z-zor gen , vinden in
"het ni euwe centrum een n i ouwe mogelijkheid. Het omvat een aantal
"vc r t.r ekken waarin man kan wonen en de cen t ro.a I gelco olct.e maal tij-
"den kan nuttigen. Daarnao.stlmn men in de huiskamer gezelligheid
"bij anderen zoeken.
If Dr. Droes zei de indruk te hebben, dat de bewoners in het be-
"jaardencentrum Human it a s z i ch daur-wo I thuis voelen. Hij verheug-
"de zich ov er de snelle' on tw i lclro Lfng die ide bejaardenzorg door-
"maakt en trol~ daarbij ecri vergelijking met vroegere jaren, toen
"iedereen zichzeif ~aar'moest iien te redden wanneer de oude dag
"was aangebroken.
" Bur gomee st or jl~r. mr. L.ll.E. van Fisenne wenste bestuur en
"bewoners geluk met de nieuYfc aunwi ns t , waarop geheel Hengelo
"trots .i s v, Hij wees erop, dat û o ouder wo r-dendo mens, juist door
"zijn ervaring en Leve nswijah oi d , nog zoveel voor de, jongeren kan
"betekenen.
n Van ;ers~hillendc kanten, ook va.n de zij2e van de bewoners,
"mocht het bestuur vervol'C<JllS e;eluln'iensen in ontvangst nemen.
"De heo r Wildqrink sprak da.a.r-bij namens debi;nvoners. De muziek-
"vereniging Concordia kwam al di c c;elulntienson nog eens muzikaal
"onderstrepen tijdens een Glorieuze entree in de feesttent ."
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Een /!,ezall1enl~ike dodenherdenkinrj in Utrecht. (liet Utrechts Nieuwsblad)

In Utrecht bleek het niet mogelijk, dat alle gododienstige en levens-
be s ch ouwoLijke richtingen gezamenlijk -d o doden zoud on hordonken. Hot Utrechts
Niouw~bràdvan 27 april 1962 deelt er het volgende over m~de:

" De nationale doG.enherdenking op vrijdag 4 mei wordt als gemeld
"ook dit jaar wocr dool' het'Humanistisch Verbond, gemeenschap

IIUt:recht, gehouden. In a an s lui ting op de sti lle omgang wordt .deze
"herdenking in het Gcbouw voor Kunsten en "I'letenschappen gehouden;
"aanvang 20.30 'uur. ' :"
" Het streven van het Verbond was om de herclenl:ing met de gezamen-
"lijke be~olking van Utrecht te houden, waarbij iedere geloofsrichting,

,"maar ook de neutrale, een spreker had ,

" Na echter contact met't Cent r an I QranjeGoJ:ü t6 te hebben opge-
"nomen, kreeg het Verbond tot antwoord dat het c onrit é geen mogelijk-
"hc i d Zl1g Om tot samenwerking te komen. '
" Ook burgemeester en wethouders hebben getracht beide partijen
"tot een gezamenlijke ho rd cnk i ng te brengen, maar zij zijn evenmin ge-
"slaagd. ' '
" Wij staan al tijd open voor een gesprek met het C~O. C'7 a l du s de
"heer J. van den Ban, de waarnemende voorzitter, maar het comité
"blijkt niet tot do minste samenwerking te wi Ll on komen; zoals di t
"het geval is in Amstur(:amonDen Haag.
" Het Verbond zal evenwel in dE: toekomst blijven strevon naar sa-
"menwerking. De 4 mei-herdenking is immers e cn 'nationale gebe ur üe «

"n i s, 'waarbij iedere r i ch t.Lng haar eigen p l aa t.o behoort te hebben.
" (Van de zijde van het Centraal Oranje Comi té dee 1t men mede, dat
"het C.O.C~ een cobr di no r ond comité is dat niet zelf or gan i s'eer t en
"is gebonden a.an de initiatieven van d~ Qnc~er hem ressorterènde ver-
"e n ig i nge n , Het comité 'is'iV'cl degelijk bereid geweest tot sainen~ver-
"k i ng , doch toen de christelijke û r an j eve re ni ging Utrecht ui tdrukke-
"lijl{ de we'ns te. kennen heeft gegeven de organisatie van de herden-
"kingsdienst weor ter hand. t6willen nemen, i::; in een vergadering
"van het C.O,C"besloten aan dit v crz oek te vo Ido cn L;" '

-0-

Centrum Staatkundige Vorminr:; over suhsidie keriHmbouw. Ulet Vrije Volk)

Het Vrije Volk van 21 april geeft de volgend.o sawenvatting van het rap-
port van het Centrum Stan,tkunclige Vorming over subsidie kerkenbouw:

11 Op grond waarvan kan men van, de ovc~hcicl vor-wa cIit en , dat zij de
"bouw van kerken subsidieert? In pri~cipo op c;ro:nc1van het recht
"van iedere burger op een zo volledig mogeLijke zelfontplooiing in
IIgeestelijken godsdienstig opzicht, zoone cn t het bestuur van het
"Centrum vóor Staatkuridige Vorming.
" Gi steren i s bekend gcmc.akt , hoc een commissie ui t het centrum,
"onder voorzitterschap v än Prof. mr •. baron van l1ijnbergen ui t Nijme-
"gen, over de rechtsgrond vn,ri de subsidiëring denkt.
" Zij meent een nieuw Li cht- te kunne n ontstelwn in à. ozo materie,
"die al zovael pennen en tongen in beweging bracht. En hoewel het
"parlementaire vooroverleg over de IIwctpremie kor ke nb ouw'' bijna is
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f'be~indigd, wil het Centrum aandacht. vragen vöó'r deze nieuwe k ijk
"op de zaak.
" De commi ssi e -Van Wijnbergen meientj dat ue memori e van. toelich-
"ting op dit punt te negatief is, Men mo et niet gaan vergelijken met
"overheidssteun aan de woningbouw, zo is haar mening en ook no'odza-
"Ice lijke investeringen of hogere bouwkosten zijn geen wezenlijke argu-
tI~enten voOr premieverlening aan kerkgeQootschappen.
ti Een krachtig kerkelijk leven is een openbaar belang, heeft inder-
"tijd de regeringscommi ssie vastgesteld. Daarmee kunnen wij het wel
"eens zijn, aldus de commissie-Van Wijnbergen, maar men mag kerkelijke
"arbeid niet te veel plaatsen op het nuttigheidsvlak.
"Sociale grondrechten .•
" Waar ligt dan de eigenlijke rechtsgrond? In de gedachte van de
""sociale grondrechten". Die geda,c~ltebetekent immers, dat de burgers
"een zekere aanspraak mogen maken op zoveel mogelijk kans tot zelf-
"ontplooiing.
11 Want de moderne s~aat is steeds meer van beschermer en handhaver
"van openbare orde en veiligheid geworden tot een instruoent ten
"dienste van zijnburgers bij hun streven naar een menswaardige samen-
"leving (bevordering van onderwijs, volksgezondheid, maa t schappe Lijk
tlwerk;·enz~). '
" De hulp van de overheid richt zich in de eerste plaats ,tot indi-
"viduel~ burgers in hun behoefte aan godsdienstige beleving of gees-
"telijke bezinning. Niet tot instellingen als zodani g , meent de commis-
"s i e ,
11 Daarom kan de overheid ook human i st en steunen; zij steunt niet
"in de eerste plaats het Humanistisch Verbond. De waarheidsvraag·
"speelt hier geen rol meer.
I! Wanneer moet financiële hulp worden gegeven? Als 'do zel~ont-
"plooiing in de knel dreigt te komed; Dat is nu het geval. De grote
"bevolkingstoename en andere snelle veranderingen hebben cen nood-
"toestand voor de kerken geschapen. .
tt De commissie van het Centrum vo èIt niet veel voor r-e cht.stzr eeka e
"subsidiëring, die immers het verantwoordelijkheidsbesef der kerkleden
"zou kunnen doen verminderen. Zij zou het liever zoeken in fiscale ver-
IIlichting on vrijstelling van rechten.
" Maar dat zet in de huidige omstandigheden geen zoden aan de dijk;
"du.ar om is direc te subsidiëring thans nodig en aanvaardbaar. tt

-0-

Reactie 0 brief van Generale S
school. De Tijd-Maasbóde en Het

vormin

-
De Tijd-Maasbode van 26 april en Het Zeeuws Dagblad van 28 april geven

eert uittreksel van een artikel van Do. S.G~rnsen in Theologia Reformata naar
aan Lei ddng van het beslui t van de Generale Synode inzake adhaesie met geeste-
Lijke vorming op de openbare school. Wij nemen het artikel ui t De Tijd-Maasbode
in zijn geheel voor u over:

"

tt Het blad ttTheologia Reformata" bevat een artikel vo.,nd::;.S.
tt'Gerssennaar aanleiding van het besluit der Generale Synode over
IIdebrief van het Humanistisch Verbond om adhaesie voor het verzoek



81

r:

"aan de minister om ook di t Verbond ge l e gen.re i d te geven voor
"geestelijke v ormi ng op de s ciroLen , De Synode hesloot deze adhae-
"s i e niet tegeven, zij het; da t erbij gezegd werd, Qat men zich er
"ook niet tegen zou verzetten. Ds. Gerssen stelt <.lan: D<:.t dit

.:"vo;orstel slechts de kleinst moge l.ijlce meor de rue i d heeft kunnen
."halen, getuigt er wel vari , hoc moeilijk deze za ak in de S.ynode
"lag. Niettemin is met deze beslissing art. 36 van de Nederlands€
"Ge loof sbe lijdeni s mi sk ond . De kerk mau.kt het de politici te ge-'
"makk e Lijk , wanneer zij op l.os s i n gen aan de hand doet ; wa.ar i n .de
"s pa.nning tussen confessie en concessie wordt gebro!wn. Boverdie-n
"overschrijdt zij daarmee de grenzen, die aan het politieke .spreken
"van de k er k zijn gesteld. Voorts is het op zijn rri ns t v r ocmd, ,~an-
~neer gezegd wordt, dat de kerk de vrijheid erkent om het Evangelie
"niet te aanvaarden. Do kerk vraagt om vrijheid voor haar arbeid: tot
"kerstening van het vo Lks Lovon en zij bidt om bekerin[:;· voor degenen,

,"die van het Evangelie zijn vervruemd. De vraag is, welk vrijheids-
"b e gr Lp de Synode parten heeft gespeeld. Is dit de vrijheid, waar-
"toe de waarheid vrij mo.akt of verraadt dit pleidooi een hU!:J.anis-
"ti sche infectie? In <lat geval behoeft het niette vervwonderc,n,·
"wanneer er geen werke lijk antwoord aan het humani sme uit de bus kon
"lcomen , Wij zijn zeer verlegen om een grondige be zi nn i ng op de bijbel-
"se visie op de vrijheid v c.n de men s , Bovendien kan men zich afvra-
"gen, wat het Humani s t i sch Verbond ei genlijlc wi 1. Vindt men de huma-
"n i st i s che invloed op het huidige openbaar onde:rwijsnog niet sterk
"genoeg? Wil het daarbinnen nog bovendien ruimte hebben om propa-
"ganda te kunnen voeren voor zijn Verbond? En moet Lie ruimte gebo-
"den worden onder hoge sanctie van de kerk? En.moet evenzo worden
"gereageerd wanneer straks zal b Lijken , dat het Vor bond ook op de
"lagere scholen wil wor don toe[;elaten? Als het waar is, dat .d e zo
"bes li ss ing van de Synode onontkoombaar was, omdut zij voortvloei t
"ui t het Her dor Lijk Schrijven over Christen-zijn in de Nodor Lunds e
"samenleving, dan vragen wij onu af: welk gezag heeft zo'n herder-
"lijk schrijven in de kerk? Staat het boven art. 36, wa.a.ri n de grond-
"lijnen van de reformatorische visie op de verhouding v an kerk en
11 staat zijn getrokken? En tenslotte: is een reactie c Ls deze niet
"een zeor s t.e r k e ruggesteun voor de toenemende verzuiling van ons
"volksleven, dat de verwijten nau.r de andere kant a Ls onbillijk .en
"on[;eloofwan,rdig moeten woruon teruggewezen? De verzuiling wordt
"niet tegengegaan door een' bleke tole~antie, maar door de agressie
"v an het Evangelie." -0-

Subsidie Thuisfront in de Rn,ad van Boxmeer . (I-retDagblad. voor. fost-Noord-
l:lrabn,nt)

Het Dagblad voor Oost-Noord. Brabant ~~eft een versln,G van een gemeen-
t.oruud s zt ttilir; van Boxmeer i.nza.ko subsidie aan het Ilumani s t i s ch ··Thuis front,
waaruit weer e ens blijkt h00 zeer de oude f out i eve ideeën over hetlIumani s-
tisch Verbond en zijn veronderstelde bn,nd met de Vercni~inG voor Sexuele
ilor-vornri ng nog al tijd opge l d doen. \lij nemen het Raud sv or s La.g, voor wat be-
treft de subsidie aan he t HUlI!' Thuisfront, in zijn gellOeI voor u over:

, .
" Met 10 stemmen vóór en 1 stem tégen verleende de raad vn,n de
"gemeente Boxmeer dondo r-da.gav ond in zijn openbare vc r gud or i ng
"onder voorzitterschap vn,n burgemeester mr. G. Mol op voorstel
"van B. en W. een sub s i di e van f, 10.-- aan de Stic:lting Uilitn,ire



82

"Tehuizen van het .Iumani s t.i s ch Thuisfront t,~ Amsterl~am. Tegen
"stemde het lid mej. G. Cor no Li.s s en . Hot zou nameLijk naar haar
"mening te ver gn,an als een gemeente n,ls Boxmeer, ~aarvan de be-
"voLlci ng voor omtrent 99 pct. christelijk georiënteerd is en waar
"onkerkelijkheid praktisch niet voorkomt, e6n dergelijke ni~t-confes-
"sioneel gerichte instelling zoq s~eunen, temeer rtög daar er in de
"gemeente Boxmoer ' wellicht geen mens en zijn die van de zorg van het
"Humanistisch Thui.sfront gebruilnnaken. '
" B.en W. hadden mede aan de hand van recente perspublicaties
"met betrekking t.ot ,het HUtJ,<1!1Ïstisch I'hu i sf r-ont hun voorstel toege-
"li cht. 'Daarbij hadden ze o. n.., an,ngevoera dat ook op po.r Lerrcnta i r
"niveatide katholieke afgevan,rdigden thans het IIuQn.nistisch Thuis-
"frontnie't langer moer financiële steun onthouden. Ilet r-n.ad s Li d H.
"Ph i Li p s ,(dat als katholiek en zelfs als KAB-man niettemin de P .v.d.
"A. in de raad vertegenwoordigt) voegde er bij het dobu t over deze
"kwest i e nog aan toe, un.t pat er Stokman in de Eerste Kamor steun
"aan "minderheden" had voorgestaan. Het socialistisch raadslid ncht-
"te zich dan ook "in goed gezelschap" om gemeentelijke subsidiëring'
"goed te keuren.

"Niet christelijk!

" Mejuffrouw Cornelissen beriep zich o.a. op Gcgevens uit het
"Katholiek .Archief, wn.ar ui t bLijkt dat het Ifuraarris td och Verbond.
"een zeer nauwe relatie heeft met de Bond voor Sexuele Hervorming;
"de opvattingen van deze Bond met betrekking tot sexuali teit en
"huwe Lijlcsmo r e.aI zijn volkomen in strijd met de christelijke opvattingen
"die·naangaande. Naar haar oordeel. behoeft het gemeentebestuur van
"Boxmoer .hot, Humanisti s ch Thui sfront nog ni et te uub s idiërcn omdo:t
"het parlement zulks wel doet.
" Het lid .A. vanBoven morkto op, dat 25 jaar geleden in Boxmcer
"over subsidi ë r i ng van het Protestants-Christelijke Thuisfront net
"zo gedacht zou zijn als thans door mej uf f r ouw Cornelissen wordt ge-
"dacht over het verlenen van ecn bijdrage aan het Ilunan i s t i sch Thuis-
"front. Zuive r op wet t.e Lijlce- Grondslag zou do heer van Boven iedereen
"het recht willen geven zo te leven als hij ve t-k i cs t , Op grond daar-
"van mag naar de' mening van do heel' van Boven ook de zo ca't egor i e
"Nederlanders - hoe k l oi n deze ook in Boxmeer zou zijn - f inanc i ê l e
"steun niét onthouden norden.
" ':.Burgemeester Mol had bc gr i p voor de be zwar en van moj , Cornelis-
"sen. 11a<1.rhijwa s toch van moni ng , da t. , gezien iLe ont.wi kke Lî ng van
"de bevolking Vl1n Boxmcer, waar zich steeds meer "import" vestigt,
"het toch best mogeLijk zou kunnen zijn, dat er hier mensen wonen, die
"hun kinderen in militl1ire dionst willen J.aten ~rofitcren van de
"zorg van het Humani ati ach Thuisfront. Iloo groot (~ie categorie is,
"is niet beke nd en zelfs niet te berekenen. ilof uarrt.a I konrt er overi-
"gens ook niet op aan. De voorzitter kon zich indenken, dat er in-
uderdaad wel enigo "n,ngst" kan bcst au.n voor het gcvc.o.r van bcpua l de
i""besmet,tingen". 11u.L:,rvooral ook met het oog op (:e ve r dr-an.gz namhei d
"bepleitte hij aub s i di ë r i ng van het, Hnmurris t i uoh 'i'huisfront. 1Iet uit-
"zondering van mej. Corneli33en (die nog verklaarde voor het werk
"van het rïumuni s t i sch Thulsfront op zich grote wa.ardo r i ng te hebben)
"stende de rc,ad vóór."

-0-
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Bui tel1.kerke qjkhe id óndèr studenten en academi c i (De Tijcl-Maasbode) •

. In De· Tijd-M11ashocl.e·van 16 maa'r-t schreef Dr. P.V. Hooydonlc een artikel
over Bui t.enke r ká Lijkhe-i d- onder studenten en a caderai ci , wan.ru it. wij, enige ge-
deel'ten laten v:olgeni ;.';

" Ir. het weekend va.n 17-18 maa.rt wordt op het Philosophicum vn.n
"het au.r t ab i sdom Utrecht "Dijnselburg" te Hui s ter =Ieide (U) een stu-
"diebijeenkomst gehouden, geor gan i s eer d door zijn s t.ud on t.en a l.s leden
"van "Vdnd i camus t' , de f oder a.t.i evv an studenten a.ari de Nedel'la.ndse
"katholieke theologicl1 en ph'i Lo s ophi cu , waa.rb ij zij a I s Ija.st, de leden
"va.n de katholieke studentenverenLgingen in Nederl11nd hebben uitgenodic;d,
"die ijl Byotere Ijetn.le d~n ve~TI~c~t TIerd nnn Je Ui~ilo~icinG gevolg gaven.
ti Als thema van het studie-weekend werd gekozen: Bui t.onko r k.eLijk-
"ho i.d , in het bijzonder do bui tenkerkelijkheili onder studenten en a.ca>
"demici. Om dit in te leilien werden a.ls sprekers gevraa.gd: Prof. W.
"Banhing en Prof. B. Barenclse.; en om de sprekers in de behandeling
"van vragen en gerezen moeilijkheden bij ·te s t.a.an , werd e en forum
"sC:mengesteld onder lcïding van Drs. J. Weterna.n, professor aan het
"philosophicum.

"Bezorgdheid •

. 11 Wa.arom werd het onderwerp. "Bui tenkerkelijlcheid" gekozen? Omdat
"de bui tenkel'ke lijkheid 'een verschijnse 1 is, wa.ar wij Irutho li eken ons

. "hoe la.nger hoe meer bij betrokken gevoelen en dat ons hoe 111nger hoc
"meer zorgen geeft. lIaa.r ueze belanc;stellinG en bezorGdheid komen be-
"trekkelijk laat. Van Rcf orraat or i sche zijde vie 1 de c andu.c lrt veel eer-
"der op di t verschijnsel: het eerste b ock over do bui tenkerkelijkheid
"in Ne d e r l and verscheen in 1933 van do han d van oen pr-ot.o s t.an t.: J.P.
"Kruyt. De onkerkelijkheid in Nedor l and , Wa.a.rom?Niet omda f in het
"verleden geen bui t.enlccrke Lijlch e i d v an ka t.hoLiclco oorsprong zou hebben
"b es taun ; het Ce n t.r-au L Bur oau voor de 3tl1tistiek neemt 11<:111,da't de
"u.fv a L v an kn.t.hoLi elccu sinds het midden va.n (le vo r i gc eeuw in omvung
"gelijk is geweest a.a.n de a.fva.l va.n protestanten. Ook niet omdnt de
"godsdienst-sociologie het eerst door protesta.nten werd beoefend.
"Ma.ar omdat de Nedc r La nd s Hervormde Ker k zich nog steeds achtte. de
"n a't i ona Le Kerk te zijn en· zich da.ar om 001< bowuat was, dc.t , a.fgezien
"va.n a.fscheidingen, een uittreden uit hl1ar Kerk een sta.l1n buiten
"iedere Kerk betekende.
" De Ka.tholieke.Kerk kende ha.n.r sla.ppe leden die weinic; of niet
"p r akt i s eer den mc.ar die zich toch op de ho of dmomcrrt-on v an hun leven
"met de ka th oLieke Kerk verzoenden. Do.a.rnau st stond l~e Groep, die
"men "a.f s chr e e f " "W11a.rtoch niets meer au.n te doen was !"; deze ve r'>
"dween uit de kerkelijke admi ni st.r a t i e en da armoe definitief ui t het
"oog va.n de Kerk; in ha.a.~ a.postola.a.t bekorrmerde zij zich riiét meer om
"hen. Zij kon zich de bui 'tenkcrke Lijkh e i.d v a.n d ozc mensen mo è iLijk be-
"wus t worden, omda t zij in de Noder Land se s ancn l.ov i ng goen nat i ona.Le ,
"ma.ar een "u.pu.rt e " Kerk was , door w i e een uittreden scherp a Ls a.fvu L
"werd aungev oe Ld èn als een binnentreden in het k amp vn.n de and er en ,
"de vreemden, de v ija.ndon ,. die s amen spa.nden teGcn de ku t.hoLi cke rr: de
"u f'vu.l Li gen hadden dus ond er dn.k gevonden. Zij kon 7.ich voor deze bui-
"rtc nke t-ke Lijken moeilijk v or-e.ntwo or deLijk weten,omdl1t zij zich ook niet
"voor de protestanten vc r-antwo or-de Lijlr wist (tenz;ij in hc t b est r ijden
"v an hun ketterijen).

'·;11 Door de toenemende oont a ct en met niet-lwtholioken, v oor a I in en
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"na de laatste wer e Ldoor Log , hobben jd e ka t.ho Li ek en de,anclc,rsdenken-:-
"den beter 'leren onder"scheidenè'n konn i s gemaakt net llë' bu i t.enk er «

"Ice Lijkhe i d . Hierdoor werd een vruchtbare vo ed i ng sb odem ,~eschapen
"voor de Franse l{ t.e rn.t.uur , di'e ,vooral sinds h é t boclê van:-U~G0din
"en Y. Daniël, Er an ce , Pay s de mi ss i.on? in 1943 .hu.a r gr ot o bc zor-gd-e,
"heid uitte over de onkerkelijkheid onder de Fra~se katholieken, en
"die deze bezorgdheid aan de katho~i~ken in Nederland ,heeft overge-
"dragen. "

" "pe ge e s t e s ge s ch.i cd on.i s leert ons, dat sinds Descl1rtes in .het
"moder n.e denlcen de eenheid van het middeleeuwse denleen f'und arre.nt ee I
"verbrol~en 'is: het religieuze openbaringsdenken is los konen te
"staan van het wet.ens chuppe Lijlce d.onlren, Beide sferen, werden n.anvan-
"kelijk no g in d e ze Lfde i per s oon bijocn geh cude n ; zij die de moder ne
"z-at.Lo.neLe methode waren toegedr'uan waren gelovige 'mensen;:mn.&r -Larig-
"zumer hand verdeelden de sferen zich over twee groe,)ell, die v ro cmd,
"~antrouwig, zelfs af wijzend tegenover e,lkaa~ gi'ngen~ st a.an , Typolo-

" "g.i s ch zouden wij deze twee groepen aLs "kerkelijk" en "buitenlrerkelijk"
"kunnen lcarak t er i se r en : het weten'scJlO,ppelijke denken vond hoe langer
"hoc meer onderdak bij een bui tenkerlccliJlce groep, 'die tot in de 1ge
"eeuw wel de ui terlijke banden met do ve r s ohi Ll end o vke r-icen bewa.arde ,
"maar innerlijk .van ha a r vervreemde, totdat in de 1ge ecuw ook de
"ui t.e r Lijke b:1l1den verbroken, werden; het re li gie uz e openba~~inc;,sdenlwn
"vond in het Westen als vanouds onderdak in de verschil.lende ko rken ,

" Het wetenschappelijke denken on twi.kke Lde zich in earl bui tenJl,0rke-
"lijkö groep: in zijn r ut.Lona Li smc vertrouwde heta:lleen op het ver-
"u t arid eLijke denken enwilclo alle menselijke Leve nsg obi cdon alleen vcr-
"s t ande Lijk be nade r-en ; ook de godsdienst, en daarom traèhtte het het
"gc Lo o f' vvan de mens' te ra.ti onu l i' Geren, de ui teinde l'ijlcc grond van het
"geloof in de menselijke rede te z oeken , niet in 'een ópenbu.r ing die
"hc t unense Ljjka verstand te boven ga.at; in zijn o inpi r i smo' vo r t.rouwde
"h et alleen op de na t.uur-wetions cho.ppeLijlce methode als de en i ge weten-
"schappelijk verantwoorde methode: de wo.a.rhoi d moest een tn.stbare waar-
"héi d zijn: om door het mense Lijke ve r s t.and n.anvaa rd te Icunne n worden;
"hierdoor kwam de openba r ing buiteh hetbereikvn.n hot menselijke v or--
"a tand te liggen. Door zijn ru.t ion a Li sme en empirisme ver-v rc omde het
"wet en s chapp eLijke denlcen van het donk en van de kerk, dat een oiJenba-
"ringsdenken is. Toen de empirische wetenschappen in de vbrie;c eeuw
"een hoge vlucht namen en ong olcondo inzichten verschaften, meende het
"wetenschappelijk denken het opehbaringsdenken van de kerk zelfs te
"kunnen weerloggen , maar in' de' ,huidige tijd begint het wet.cn s cha ppe Lijke
"donken :te e rke nnen , dat de empirische wct.e.ns cha.ppcn slcchtn ee,? as-
"po ct van de werkelijkheid benude r en , vaak zelfs een wor kè Lijkhei d pro-
"jecteren,en het acht zich nu niet in staat en bevoegd ovor de open-
"baring een uitspraak te doon , Maur de kloof met het ope~bn.:cingsàenl,en
"wor'dt hierdoor niet ove r-b r-ugd , .

" In de hu i d i ge wet.encchrrppen en orid e'r de huidige wet.enn chap sb eoef e »

"naren herkennen wij Wl1t 1'l:j boven als verklaring van hun bui tenlcerke-
"lijkheid hebben gegeven, mao.r het is een ve rkLa r ing d i e uitgaat, van
"invloeden die vanuit het verleden doorwerken in het heden. 1'lant er
"is een kontering opgetreden, een r eac t i e is ont.sta,a,~tegen de' verstan-
"de Lijke eenzijdigheid van het rn.tionalisne, te~en oen onpirisne da t het
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"leven ve r'b-rokk oI t on de mens VU,Ilzichzelf vo r-vr-oomdt , De mens, mis'-,
"schien wel in,do eerste plau,ts de wetenschcpsnens, begint oog te
"k r ijgen 'voor het mysterie ve.n het leven, voor het mysterie du,tde
"mens is. Wij zien di t in het Neder La.nds iluraani s ti sc h Verbond, da t
"bui t enko rk oLijk wil zijn, on wac.rvun oen Groot por eorrt.age intellectu-
"eel is.
" Betekent di t, dn.t ('e hu i di ge intellectuee 1 dac r do or ook di chter
"bij dé kerk is komen te s tn.an?
" Wanneer wij de huidige symptomen goed v~rstn.u,n, da.n ligt deze con-

'''clusie niet voor de hand. Eerder beluistert Den een ergernis aan
·"en een verzet tegen hetgeen men in de hu i d i go theoretische en ioege-
"paste wetenschappen verfoeit: het rationele, begrips~n.tig geformu~ ,
"Loer de en- gededuceerde en het or-guni aa t or i scho , wa.c.rdo or men een;"~:-":~"'.
"werkelijkheid - een menselijke, een godcleliJ1ce - voelt aangetu,st·idie
"zich niet ru,tionoel, begripsmatig, in een formule ln.n.t su,merivi1tten
(u,lseelJ in de ha.nd hebben), nog minder zich Langs r;eijkte baneri La.a.f
"orgn.ni se r cn , Omda t l~"C kor-k deze aspecten zo s t.or k op de voorgrond
"p La.at.s t , ontneemt zij het zicht op de diepe Lovcn srays t.or i e s ,
" Van pu,stoors hoort men wel, dc.t intellectuelen niet hun genn.kkc-
,"lijkste par'ochi nnen zijn.Tü:.n het zijn, dut .eon s t r akk e geest een be«

"weogLijke geest on trro ot ? Treedt in de vo rkond i gi ng , in de zielzorg
"eenClui s t ondom naar voren, da t bewoogLijk is , dynamisch, of wordt
'''beweeglijkheid, dyn ami ck a.l s gevn.u,rlijk gezien, vindt men zijn veili/?;-

'l'heid in het scherpomlijnde? Gedu,cht zou-kunnen worden an.n inte1lectu-
tIelen die in geloofsmoeilijkhoden, in mo~elo moeilijkheden verker6n.
"Ver-wacht.en juist de zc niet een grote bowoogLijahoi d en ruimheid v an
"benade:t;ing? GeLoof ario oi.Lijkhe den betekenen nog geen ongo Loof", inte-

'ilgûl1deel, misschien zijn zij juist het kenmerk van het zoeleende ge-
'l1loof in de mons oLijko c;eestj morele no-oi Lijtcho dcn betekenen 110g geen

'" "Lmmor-aLi tei t j want zij kunnen, oen ui <,ing zijn vallilet zoeken na'o.r war e
"wetten in het mcn.soLijke leven. "1Iu,u.r zij kunn ó n tot ongeloof' en 'immo-
I1ra1i tei t ui t[';roeien, indien niet de beweeglijkheid en ruimheidvn.n
Hde verkondiging en vc.n do loer tegemoet treedt. Historisch inzicht
"Le er t ons, dat hot Christendom I n ontwi klroLi ng , beweeglijk is. Is de
"guesthet niet, die het eerst deze ontwik~eling ontdekt, voorziet?
"En zu,l dn.u,rom ook ~e geest zich niet het eerste stot6n u,u.n wat strak
"is,an.n wat vasthoudt?

-0-

Humn,nistische rubriel:en. (lIet Arnhems D0.,C;blu,d)

In det Arnhems Dap;bln,d van 7 rioi verscheen weer de rubriek Dui tenl{cr-
kelijk Humani srue •

De rubriok opent met een lane; artikel over bet hucanisme <11s religi-
euze levenshouding. De schrijver behu,nclelt in dit artikel de discussie die
pLaat s heeft ge had in Mens en lIereld over de v r an.g of l:e hunan i s t een per-
soonlijk God kan aarrvuo.r den , de ui t[3;ave van 'I'haumas i a over modern ongods-
dienstig humu,nisme en het u,rtikel van Dr. J. Faber in Rekenschn.p onder de
titel: Anthropocentrisch : antithese of polariteit; vc.n dit u,rtikel wordt
een uitvoeri/?; uittreksel EegeVGn.

De su,mensteller van de rubriek betreurt het, dat de in uitzicht ge-
stelde a r t.i ke Len van een de skund i ge in Mens en Wereld, over (~C v r aag of de
humarri s t een persoonlijk God kan aanvo.a.r den , nog niet zijn vo r s chone n ,

Verder bespreekt de samensteller va.n de rubriek de gang vn.n zu,ken bij
het verzoek van het Humani st.i s oh Verbond a.an de l.iinister van O.IL & W., om
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op de ope nba r-o -scholen de mogelijkheid te openen tot gee s t-è Lijke vorming van-
wege genootschnppen :op'geestelijke g r onda Lé.g , lIet a r-t i Ice L volstaat met een
zakeLijke weer guv e vnn, de ~c"ng v an zak en vo.ne.f ihe t c or s t.e verzoek van het
Verbond totan.n het voorgestelde amen~ement eh ~ereactie van de Generale
Synode plus de reacties die dn.n.ropweer zijn gevolgd.

Het Pn.rool.

lIet Parool van, 8 mei heeft weor zijn z-ub r i olc Nieuws ui t i de Humani st i s che
wereld. De rub r i elc bespreekt de kwestie Sicrks~c" c.an de Leidse Universiteit,
de 'Uitsln.g van de enquête v an het Humani s ti sch Thui sfront, het kondigt het
verschijnen van .het blr.d"Ego" aan van het IIm:H'Jnisti sch Thui sfront , vertelt
iets over enkele T.V.-programma1s van de ifumnnisten in Bclgiä.

Verder geeft de rubriek een ui t.t r ek so I vun hot n.rt i ke I van Prof. Loenen
in Rekenschap, waarin deze pleit voor het bclloudvan het gymnasium.

-0 -.

Devr\idend Denken over verhouding Vriiè Gedachte en IIumani s tis chVerbond.

Be~rijdedd Denken van 5 mei bevn.t een ~rtikel van Vintor onder d~ titel:
"Wij en de arid er en of Eonzaum ma.ar niet o.Ll oerr': , 'waur in ook het Humanistisch
Verbond ter sp r ako wordt gebracht'. Wij nemen enkele stukken ui 't di t artikel
voor u over:

u Dn.t hot zoveel jongere Humanistisch Verbond wat het aarrt.a I.
"le~en,betreft de zoveel oudere vrijdenkersve~cniging UDc DageraadU,
"thn.ns "De Vr~je Gedachte" zo ver is voorbijgestreefd, is mi i , wel in
"hoofdzn.n.k hierin gelegen:

Hl. de veel mildere houding van het Humn.nistisch Verbond tegenover
"ker~ en godsdienst;

"2. de activitei~en die het H.V. ontwik~elt op het terrein van het
maatschn.ppelijk .werk: nIs: ziekenhuis- ~n gevn.n~enisbozoek, het.n.nn-
lIstellen van een a arrt.u I "geestelijke r aad s Liodon " die de rol van de
"dominee hebben overgenomen, de buret1us voor Levens- en Gezinsmoei-
" lijkheden •
" Die mildheid en die hulp die het li.V. zo gan.rne wil bieden n.an
""de mens in nood1', het zich verantwoord willen voelen voor"de mede-
"mens" (termen die men in het H.V. zo v eeLvu Ld i g gebruild), daar-
"mede heeft het II.V. een snaar n.n.ngero,n.kt die de mensen, .d i e over
"het algemeen liever niet zo diep willen nadenken, sympathie hebben
"doen opva t t.en voor hot Iluma.ni s t i.s ch Verbond. Door middel van he t
"H.V. doen ze dun iets voor "de ander", wacrmodc zij dan hun geweten
"geruatstellen. ,.
" De felheid wanrmodo "De Dn.ger aad " zich Ln.lo r t ijd keerde tegen "
"ko r k en godsdienst en die onz c beweging no g a L tijd zo domweg wordt
"verweten, hn.d. hau r roden. Zoa Ls het bur gc r dora in. de 18e eeuw de . "
"strijd tegen de lco r k hee'ftan.ngobondeny moest o.anb i nden ç on zich te ,
"bevrijden vn.n het feodale' juk, ook toen stond de kerk n.n.n de kant
"van het behoud, zo moos t. 001, de arbeidersklasse zich richten tegen
"de kerk. De brn.ve burgers vn.n vandaag weten dit niet'meor, va:"daar
"dl1t domme gepraat."
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" In zijn artikel in B.D. van 24 maart j.l. zegt J.G.R. aangaande
"het ri.V.: Zonder een ke rk te zijn of te willen wor den , w i I het de
"rol van de kerken overneDen ten Banzien van hen, die losgekomen zijn
"van de godsdienstige opvattingen en in geen kerk meer thuisbehoren.
" Hiermede heeft hij in de roos geschoten, d s w vz , voor het ogenb l ik ,
"want dat kon wel eens veranderen in een niet eens zo verre toekolilst.
"Er is een element in het U.V. aanwezig dat drijft naar kerkvorming.
"Ui tingen dau r-v an hebben wij wel eens in ons blad gesignr.,leerd. Omdat
"het H.V. zo verdr[l,[I,gzaam, so soepel is en er zo voor oppast iemand
"voor het hoofd te stoten, trekt het zoveel van die beste br ave lie-
"den aan, ~ie het toch zo goed met de mensen voor hebben, die nog al-
"tijd, niet geleerd hebberi; dat men ui t puro goedheid d.es harten rampen
"teweeg kan brengen, die ~r nog n~oit van hebben gehoord dat zachte
."dolders st imkende wonden maken. De ze mensen trekt onze ve reni ging
"niet [I,[1nen, aangezien de menshed d vo or het croot~te deel bestaat
"uit dit soort lieden, is onie -vor-e rrig i ng zo k l.oi n , Met -cen beroep

iUOp het gevoel bereil:t Den 'de massa eerder clan meteen beroep op het
"ve r s t and • "

============::::====
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HUM.ANISTISCIICENTRl..1lrr"MENS EN WERELD If

Secretariaat: J.W. Brouwersstraat 16 te Amsterdam; telefoon 721044

AMSTEilDAM, maart 1962

.Jii.ARVERSLAG 1961

INLEIDING

In,het verslagja~r werden de reeds in voriGe versingen ver-
melde activiteiten van het Huno..nistischInstituut voor Sociologisch
Onderzoek, de Humanistische Pers- en Documentatiedienst en de Ontmoe-
tingsbijeenkomsten voor bui tenkerkelijken vo or-t.go zet. t""')

Naast deze werkza~mheden - die alleen door de gezamenlijke
organisaties tot stand kunnen worden gebracht - werd ook a an ûe onder-
linge informatie aandacht besteed. Op de re~elmatig gehou<1cn bestuurs-
vergaderin~en werden de actuele en principiäle vraagstul:kcn van de eigen
organisaties belicht. Er werd een begin gemaakt met het rerrelmatig sa.nen-
stellen vnn een activiteiten-ngenda.

In de vertegenwoor<1iging van de verschillende organisaties
vonden enige mutaties pla.ats.

BESTUUR

De heren Po let. (nv) , IV. Romijn (Weezenlms) en H. van Woudenberg
(IrIlG)verlieten het bestuur, zodat op 31 december de sanenstelling als
volgt was:

kle j , 11. Dijü:stra
Dr.J.P. van Praag
H. van Sc haaik
Dro. J. Ko opman
H. Bosselaa,r

Mw. D. Her-oma=Mef Li nk

Mr. 11. Knap

Dr. E. Nordlohne
A .a . Hekkelman
Mej. R. ter Hecge

Hunn.m tas
rtULl.Verbond
IIumanitas
Hum. Verbond

voorzitster )
vice-voorzitter ))
secretn.ris
penningneester )
2e secretaris )

Bestuur

Dagelijks

Vert. LandelDko Stichting Bureul1s voor
Levens- en Gezinsmoeil~Kheden.
Vert. Hum. Stichting Huisvesting Bejl1a,r-
cien.
Vert. Huma,nistisch Thuisfront.
Vert. Weczenlms.
Vert. Hum. 1.'ierkgemcunsclmpin de Pa rt ij
v an de Ar beid.
Hoofd van de Pcrs- en Doc~Llenta.tiedienst
(woont als a,dviseuse a,lle vergaderingen
bij)•

Ah,. Mr. H. Singer-Dekker -

HU1UNISTISCH INSTITUUT VOOR SOCIOLOGISCH ONDERZOEK

Buitenkerkelijkheidsondürzoak
Het eerste deel van he't onderzoek nn.n.r<le n.ard van de buiten-

kerkelijkheid en het proces der ontkerkelijking - de enqu6te - wordt door
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mevrouw Drn. R.A.M. Kwnn-de Liefde bewerkt en zal volGend jaar gereed
lcomen , Inmiddels wordt voortg.:1.nggemal1kt.metde voorbereiding en uit-
VO'Crlllg:Van het, tweede godcoI te vrm het onderzoek, de .ver-z.arae Ling en
bewe~!áng'van ioo levensge1schiedcnissen .tIieraan wordt ge1~erktdoor OBj •
.A~Po Iman ende he r'enJ. Le t swc.a'rt, en H. La an , onder .leiding van. de heer

.Drs .H.van Wieringen.
Men hoopt het eindrapport in 1962 gereed to krijgen.

Onderzoek in de ZuiderzeepoldbT§
Eep ond.erzc-ek , in s.óort gelijk a.an het bui tenkcrkelijldlciuson-

derzoek , zaI worden aangevat Ln de streek v an de Zuiderzeepolders, in~..
suraenwe rk.ing 'met de Sociologische Afdeling van de Directie Zuiderzee'-'
polders en onder wetensc1w.ppelijkesupervisie van Prof. Dr. H.C.J. Duyk er ,

Onderzoek Be,iaarden' in .Amsterdam
Aan het AIl;lstcrdaJ:lsebejav,rclenonderzoek werd. door mcv rouw Dra

M. Geilman-de Jong en mevroUw Drn. A.M. Ploeger-Schaapnan deolgenomen.

Onderzoek jeugdigen in Rotterdm:l
De Gemeente Ro tt.ordan errt.ame ert een jeugd ond erz oek , waarbij het

llISO wordt vertegenwoordigd door mevr6uw Dra M. GeilDnn~de JonG~
Hei, bestuur van het Ilunani st i sch Centrum is Prof. Dr •.T.T. ten

Have, directeur vnn het HIGO, veel dank verschuldigd voor zij~~leidirii
van het Instituut.

. "

PERS- EN DOCUMENTATIEDIENST

In 1961 verschenen 11 nUmners v~n de Humanistisehe ,pocumontatie-
dienst.

Het Humanistisch Verbon~ organiseerde op 11 februn.ri een pers-
conftirentie~ De opkomst dan.rvoor was verheugend groot. Opvallend was de
.grote:belangstelling, wo lke van de zijde v an de pers getoond werd voor
het internationale Humnnisme. In 28 dagbli1den en ~lle edities van Het
Vrije Volk verscheen een versl~g Vi1n deze conferentie. Bover.Qien wijdden
enkele dagbli1den beschouwingen aan de betekenis van het Verbond.

De afzonderlijke j ub i Leumv ieri.ngen in verschillende grote gemeen-
schappen ondervonden ook belangstelling vnn de zijde van de pers. Aan deze
vieringen hebben 26 ~agbladen een versli1g gewijd.

Het Humi1nistisch Thuisfront hield op 13 september ee;} persconfe-
rentie, ter inleiding Vi1n de handtekeningen-actie voor geestelijke verzor-
ging in het leger. Vi1n deze persconferentie gaven 26 ui1gbladen een ver-
sll1g.

De hand t.ekeni nge n-wc t i e VQn het Thuisfront heeft, ona Ehank eLijk
van de verslagen van de persconferentie, ook nog geleid tot oen lange
serie reporti1ges over het werk van het Thuisfront en vele principiële be-
schouwingen in de pers.

Over het algemeen knn non zeggen, dat de aandacht Vi1n de pers
voor het Human i sme zich nog st eed s in stijgende lijn bevindt.

De Persdienst verzorgde in het verslngjaar vierma<11 de rubriek
tlHuI!lnnistischNieuws" voor de lIurr:.nnistischeuitzendingen Vl1n de Tlereld-
omroep. Deze uitzending heeft telkens pinats in de lüi1anUwaarin 5 zon-
dagen voorkomen en di1n op de Ini1tste zondng.



90

lh'de l~op ~n~I'6et jaar werd een begin ~em~a~t QC~ het toezen-
den van: ,de kr arrt.onvo r-s Lag cn van Le z i ngen voor',het IIUL1nnisti sc h. Verborid '
aan de inleider zelf' of, wanne or dat niet mo gelijk bleek, aan ,<lc,a:~6e'Cil-v ,

schap die de lozing had geor'guniso,crd. Het bleek dat deze t,oezen(~in.gzeer
op prijs wordt'gesteld.';'

ONTMOETINGSBIJEENKOHSTEN voon BUITENKERKELIJKEN

Na t.wo e .ge sprek sbijeenkoraat.ente Geleen werd ie'en pleat soLijke
w~:r:lq:iroepgevorp.d.,die in saraenwo rk.ing met het Corrt run voor liet seizoen

'l~6i~1962 twc~bij~enkömsteri zal beleggen.
Voorbereidingen *orden getroffen om de procfnenincen,te ~ervol-

gen in VlaQrdin~en en Amsterdam.
,Het bestuur me ent , dat deze bijeenkomsten in de t.oó lcoms f indica-

ties kunnen opieveren ontrent de behoefte en opzet van een vorJ:1ingscen-
trum , Het zal nop; jé:.rendu ren voor het Human.ist.isch Centrum '''Monsen Wereld"
iets van dit vern.f-liggende ~lart tot het stichten van een vormingscent~um
kQ.n ron.lise1'en,naar het hoont dat de besturen v.n.n'Cledecinetlende organisn.-
ties '~egrip ~ullen,hebben vo~r het beln.n~ van ~eze, proef-bijccnkoms~en en
dat zij'd.in.:t.voörookeehk Lo i.nevve rhcgi.ngvan d é ' bijdrh;~eo;n.nh ot Centrum
over zuLl en hebben.' ' "

BES T1TURSVE..TtGADERIN GEN

Er werd in toten.l in 1061 viurmn.n.lvergaderd: tw6eman.1 door
het Algeneen en tweemaal door het Dagelijks Bestuur. .,

J: In de lun.tste vergn.derin~ van hetalgemoon besiuur werd n.n.n-
dacht geschonken aan het aan st.aand e congres v 6.ride tt IntcrrlL'..tioua I,Human-
ist and Et.hicaI Uni on " dat te Oslo zaI worden gehouden. _.

Il.Bossclan.r
20 sccreta.ris.
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