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HU1~NISTISCH VERBOND

Persconferentie.

c

Ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan organiseerde het Hoofdbe-
stuur van het Humanistisch Verbond een persconferentie te Den Haag. De
opkomst was verheugend, een zeer groot gedeelte van de 'Nederlandse dag-
bladpers was vertegenwoordigd. Bijzonder prettig was, dat o~k dé Protes-
tantse pers, die bij zulke gelegenheden, anders dan de R.K. pers, no gn I
eens verstek lao.t gaan, ditmaal van hao.r bclo.ngstelling had blijk gegeven.
Voorzitter va~ Praag hield een korte inleiding, waarin hij stelde, dat de
gelijkgerechtigdheid in beginsel beslist is, maar dat er niettemin nog vele
vormen van di.acri.minu tIe bestaan. Van de gelegenheid tot vragen stellen
werd dankbaar gebruik gemaakt', waarbij opviel de grote belangstelling van
de journalisten vo~r het internationale humanisme.

Tot dusver ontvingen wij knipsels uit 28 dagbladen, die een verslag
van de conferentie hebben gegeven~ Daarbij komt dan nOG het verslag in Het
Vrije Vo Ik , dat in alle plo.atselijkeedi ties van dit blad is opgenomen.
Verder wijdden enkele b Laden nog beschouwingen aan dit 15-jarig bestaan.
Zie hiervoor de rubriek Van alle kanten.

Jubileumviorin~.

Aan het 15-jarig bestaan van het Verbond is grote aandacht besteed.
De hieraan gew:jde,persconferentie op 11 februari in Den Haa.g werd door
vertegenwoordigers vun de voorno.o.mste dalS- en we ekb Iude n bezocht •.Het
veertiendaags blad vo.n het Verbond, Mens en Wereld, kwam met een goed ver-
zorgd nummer voor de dag, terwijl de bijeenkoms t.en , die resp. gehouden
werden in Alkmaar, Amsterdam, Arnhem, Groningen,Den Haag, Heerlen,. Hen-
gelo, Rotterdam en Utrecht uitstekend bezocht werden. Vooral de belo.ng-

.stelling uit de omliggende gemeenschappen wo.s opme r'keLijk , hetgeen voor een
deel te dacl{en was aan de goede voorbereiding vo.n de besturen.

Jubileumactie Stichting Steunfonds.

\

'.De Stichting Steunfonds Praktisch Humarii snieheeft ter gelegenheid
vnn het 15-jarig bestaan van het Verbond een"bliksemactie" georganiseerd,
die tot een verrassend resultaat geleid heeft. Op de persconferentie kon
al worden medegedeeld dat een bedrag van f. 25.000.-- ontvo.ngen W0.8, maar
dit is intussen belangrijk aangegroeid .Het bestuur stelt zich voor op het
congres in Zwolle het eindbedrag te overhandigen.

•
'.'

Congres te Zwolle.

Voor het op 15 en 16 apri 1 a. s , te houden cong res zijn de voorberei-
·dingen.in volle gang. Dank zij de medewerkinG van het gemeenschapsbestuur
mag vè rwac hf worden, dat dit cOllcroneen be Langrijk eve nenerrt in het loven
van h,t Verbond gaat worden.

BUl'eap.voor Ruwe lijksbemiddeling.
~

InGevolge een besluit van het hoofdbestuur genomen op 21-12-1957,
, wordt. thans de laatste hand gelegd aan de Qprichting van een bureau voor

huwe Lijks bem i.dde1ing .Verwach t kan worden, dat· de we r-lczaumhaderi over enke le



34

weken kunnen aanvangen. !nmidde Is zijn tengevo 1ge van e en publicatie in
hèt weekblad "Margriet" reeds vele aanvragen binnengekomen.

Een nieuwe rubriek in Mena en Wereld.

In Mens en Wereld is een vragenrubriek geopend onder leiding van de
heer C.R. 8chonk, raadsm~n van het Verbönd. Gebleken is, dat ook in buiten-
kerkelijke kring een grote behoefte bestaat aan een dergelijke rubriek over
per~oonlijke moeilijkheden en levensvragén.

Benoemingen.
I

Als p La.a t seLijk e geestelijke raadslieden werden aangesteld de dame s
A.M. Eriks-Buys te Alkmaar; P.J.M. Strötbaum-l\loleman te Gouda en de heren
L. Elte te Alkmaar; F. Goedhart te Zeist en R. van Putten te Oosterwolde
(Fr. ) •
Nagekomen bericht over de Manmoethwet (zie blz. 53).

-0-

HUMANISTISCHE STICHTING SOCR.ATES

Juristenconferentie.

Op 11 februari jl. hield de stichting Socrates haar eerste vakcon-
ferentie. Deze eorste maal was de conferentie speciaal voor juristen be-
doeld. Hoewel ruim 40 deelnemers zich hadden opgegeven, verschenen er
slechts 20. Uit het vrij grote aantal personen dat zich had opgegeven
blijkt dat er we I degelijk belangstelling was. Het moet waarschijnlijkaan
een ongeluklüge samenloop van omstandigheden gewoten worden, dat zovelen
teg~lijk tenslotte toch verhinderd ~aren.

De beide inleiders, Mr. H.B.J. Waslander (over "Meerderheid en min-
derheid in de volksgemeenschap") en Prof. Dr. I. Samkalden (over "Waarbor-
gen voor de burger jegens de overheid") kweten zich voortreffelijk van hun
taak, hetgeen tot gevolg had dat er zich, niettegenstaande het kleine aan-
tal deelnemers, toch een zeer geanimeerde discussie ontspon. Het is de
bedoeling, dat dergelijke conferenties ook voor andere beroepen belegd zul-
len worclen.

-0-

HmtANISTISCH CENT3.U1IUENS EN 'WERELD

Jaarverslag 1960.

Het jaarve~slag over 1960 van het Humanistisch Centrum Mens en 1Jereld
is verschenen. Dit Centrum is de overkoepelende organisatie van een aan-
tal humanistische organisaties. Het doel van het Centrum is de coördinatie
van werkzaamheden, het uitwisselen van gegevens en het verrichten van die
werkzaamheden, welke het best door alle humanistische organisaties tezamen
kunnen worden verricht.

De belangrijkste instelling van het Humanistisch Centrum is het H.I.S.O.,
het Humanistisch Instituut voor Sociaal Onderzoek. Dit Instituut is b~g
met een groot onderzoek naar de buitenkerkelijkheid en het proces van de ont-
kerkelijking in Nederland. Een dergelijk onderzoek neemt natuurlijk veel tijd
in beslag. Het verslag van het Humanistisch Centrum vermeldt, dat de werk-
zaamheden goede voortgang vinden.
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. ,De Pers-:en,Documentatiedienst, eveneens e'en instelling van het Huma-
ihs1'isch Centrum".verzorgde (jek in 1960 de Humanistische Documentatie-
dienst,wa~ryan 11 numm~rs verschenen. Verder leverde deze dienst vier
maal de t~kst voor het Human i st i sch nieuwspraatje van de Wereldomroep,
voor de humanistische uitzending van deze omroep, die plaats heeft 'te Llre ns
wanneérde maand 5 zondagen heeft en wel op de laatste zondag'van die maand.

Het Humanistisch Centrum organiseerde in 1960 in enkele' plaatsen in
ons land een ontmoetingsdag voor buitenkerkelijken, speciaal bedoeld voor
niet bij e en der human is-ti sche organisaties -a.an gesLoten buitenkerkelijken.
Deze ontmoetingen zijn goed geslaagd, zodat een voortzetting van dit experi-
mentkan worden. verwacht. " ,
," Be'stuursteelen waren op 31 december 1960:

Dr. J.~. van Praag, HU~Gnistisch Verbond

Humanistisch Verbond

voorzitter)
'vic-e-voorzitster~
secretaris l
pe nrri ng.ae ester

'2e ae cr e t.az-Ls

~'ageLijles

nestuur
Mej. M. Dijkstra,
'H• van Schaaik, .
T~.W,.Polet ,
H. Bosse laar,.

Humanitas
H1.!flanitas
Humanistisch Verbond

Mevrouw J. Heroma-Meilink

Mevtouw Mr. H. Singer-Dekker

Vert. Landelijke Stichting Bure aue voor
Leven~~ en Ge~insfuoeilijkhed~n
Vert. A.H. Gerhard;.,.Stichting,later Huma-
nistische Stichting v.Huisvesting v.Bejaar-
den (H.S.H.B.)
Vert. Humanistisch Thuisfront
Vert. Weezenkas
Vert. Humanistische Werkgemeénsèliap in de
Partij van eleArbeid
Hoofd van dePers-.en Documentatiedienst
(maakt als adviseuse alle vergaderingen
mee).

Mr. M. Knap

Dr. E. Nordlohne
W. Romijn
H. van VJoudenberg
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NÈDERLANDSE VERENIGING VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK
!lH U MAN I T .A Sf'

Het Zuiden ende subsidie.

De gemeenteraad van G~lûen heeft al enige jaren ~eweig~rd subsidie
te verlenen voor het gezi.nsverzorg.ing swerk van Humani tas. Bij de beslissing
voor het jaar 1961 staakten de stemmen. Dit was a.an.Le Ldi.ng voor de ICA.B.- \
Centrale van Gelócn zich met een brief te wenden tot de K.V.P.-Ieden van ~
de Raad, waarin erop werd a.arrgedronge n toch vooral tegen te. stemmen als
het voorstel opnieuw in stemming zou worden gebracht. (Zie voor de inhoud
van deze brief de weergave van een artikel uit de Nieuwe Limburger in de
rubriek Van alle kanten). Bovendien organiseerde de.K.Á.B. op zondag;nvonèf
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26 februari een openbare bijeenkomst,waar de zeereerwaarde heer U. Engelen
een inleiding hield over "Het Humanistisch Verbond en zijn neveninstellin-
gen. Wat is,watwil en wa-t doet Humanitas?". Deze avond we rd r na tuu r Lijk
ook bezocht door de Geleense .Led en van Humanitas. Mevrouw W.S •. Revallicr-
Warffcniius 7' s ec r e.t.ar ass e van, de Geleense werkcommissie van de afdeling
Heerlen-Mijnstreek van Humani tas dee lde ons mede , dat pater Engelen een zeer
do skund i go., op hoog pei 1 staande illieiding heeft gehouden. De vraag hoc de
gemeenteraadsle<len nu moesten stemmen is zowel door. de inleider als door
de'vóorzitte~ nadrukkelijk buiten besc~ouwing geiat~n. Pater Engelen heeft
echicrwe I nadrukke lijk de grote wa ardc vari de ve rd r aa.gzu amheLd vooropge-
steld.'

Op 28 februari heeft een grote meerderheid ~an stemmen het vc~z6ek om
subsi<lie n.fgewezen.

Aanstellingen medewerkers.

Met ingang van 1 februari is als tweede ma.a t schappe Lijk i'lerksterbij de
afdeling Arnhem van Humani tn.s benoemd Moj , T. Fe edd erman ,

In de afdeling Rotterdam is a l s maatschappelijk werkster voor bijzonder
gezinswerk aangesteld Mej. Leuw :1ls vervatigster van Mevrouw Rcinackcr.

Bij het Arrondissementsbestuur Amsterdam van Humani tas is aangesteld
de heer K.H. Noorma.n als mua t.s ch appe Lijk werker voor het' gezinsvoogdijwerk ,
hetgeen een" ui tbreiding met een ha Ive kracht betekent.

Bij het' Gewestel~jk Centrum Gronitigen is thans als provinciaal maat-
s chn.ppe-Lijk. we r-k-n.dv i seu r au.ng e s t.e Ld de heer B.S. IVitte, drs. s oc , ; o olc
deze aanstelling betekent uitbreiding~ . "

Collecte teW.interswi.Jll:.

De La.a t.s t.e collecte in Winterswijk heeft f. 1.600.-- opge br-ach t ,

Kaderblad "Humanitas".

Het februarinummer van het lmderblad "Human i tas,!' bevat onder meer e en
artil~el van Prof. Dr. T. T. ten Have: "De jeudige in de gedaante van de
nozem" •

Samenste Hing gewes te lijk bes tuur Gelderland.

Het voorlopig gewestelijk bestuur van Iluman i t.o.s voor Gelderland is
thans definitief vastgesteld als volgt: "

voorzitter

secretaris

C.v.d. Grijn, wethouder onderwijs en sociale zaken,
Doetinchem;
Drs. J.A. Laun~pach, stadssocioGrn.n.f, Arnhem;

J.G. Berendsen, wethouder onderwijs, Rheden;

A. Tak, Steenstran.t 89a, Arnhem;

J.E. Vogt, Oude Benn~komseweg 47, Wageningen.

penningm.

lid

lid

Conforenties.

Op 18 maart a.s'. wordt te Utrecht een conférentie gehou<lon van hoofd-
bestuursleden van Ilumani tas en uf de Lf nrr sb es t.ur-e n die betrol:l:en zijn bij' be-, b'
jaardenhuisvestigingsplannen over samenwor lc i ngs za.ken ,
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S.O.S.-diensten.

Het hoofdbestuur heeft een kleine commissie ingesteld die tot taak
heeft het hoofdbestuur te adviseren inzake zaken betrekking hebbende op
telefoni sche hulpdiens ten. .'

-0-

HUMANISTISCHE JONGEREN GElIEENSCHAP

: 2e Algemene Leden Vergadering.

Op 18 en 1-9fe'bruari hie ld de H.S.G. op "De Ark" te Nunspeet haar
~ (lanc1e-lijke)2e Algemene Leden Vergadering.

Op zaterdagavond werd, na inleidingen van TlijnandThoomes en Ben Hn.rte-
mink, over de huidige gang van zaken in de HJG uitvoerig van gedn.chten ge-
wisseld over de ópzet van landelijke studiegroepen.

Zondagmorgen, op de eigenlijke ALV, werden de jaarverslagen over 1960
ongewijzigd vastgesteld. Tevens werd een nieuw hoofdbestuur gekozen, bestn.an-
de uit:
Mariannë van Ackooy, Reitzstraat, 37-11, Amstord&m
Harry v.d. Nol, Lauernessestraat 15, TIoogvliet

.....

Rob'deGroo~,' Maliebaan 26, Utrecht

voorzitster
secretn.rio
penningmeester

Bij de rondvraag werd uitvoerig gediscussieerd over de plannen om dit
jaar in Denemarken een zomerkamp te houden en over de toetreding van de
HJG tot het comit~ "1961 voor de Vrede"; ten aanzien van dit laatste werd
met een kleine meerderheid van stemmen besloten niet tot het comité toe
te treden. ----

Gemeenschap Hilversum.
. "Op 4 f ebr-uurt is te Hi lversum een nieuwe gemeenschap van de IIGJ opge-

richt. {Iet se:cretariaat is gevestigd: Van Li.ns choüenLaan 32.

-0-

HUUANISTISCHE JEUGDBEWEGING

Paas-weekend.

Het Paas-weekend wordt gehouden op 1, 2 en 3 april bijHattum.
Pinkster-weekend.

Het Pinkster-weekend wordt georganiseerd op 20, 21 en 22 mei ip
Lunteren.

(
Zomerkampen.

Van 15 - 22 juli zal worden gekampeerd in Callantsoog en van 18 - 28
augustus wordt een zeilkamp gehouden in de omg evfngrvan Grouw.

-0-
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STUDENTEN VERENIGING OP HUMANISTISCHE GRONDSLAG "SOCRATES"

Conferenties.

Op 18 en 19 ~~bruari hielden de afdelingen Leiden en Delft hun jaar-
Lijk s weekend, 'd'ezekeer in "De Oasewa " in Noordwijk. Het prachtige weer
heeft er zeker toe bijgedragen om de stemming te verhogen. De lezingen
van Prof. Dr. A. Querido over "Reanimatie" en van Dr. F.P. van der Schaar
over tlpersoonlijkheidsveranderingtl hebben veel stof tot discussie geleverd,
al bleek het niet voor iedereen even eenvoudig zich in de medische ethiek
in te leven.

De conferentie van de afdeling Amsterdam wordt gehouden 11 en 12 maart
op de Lage Vuurse.

VoorlopiG is de landelijke voorjaarsconfereIit~e vastgesteld op 22 en
23 april. Nadere gegevens volgen nog.

Zomerlmmp.

Dit jaar organiseert de S.V.H.G. "Socrates" een zeilkamp, dat gehouden
zal worden in Grouw in de week van 8 - 15 juli" Ook eind-examinandi van
middelbare scholen zijnhier welkom.

-0-

BUREAUS VOOR LEVENS-. EN GEZINSMOEILIJKHEDEN

Het Bureau.Amsterdam verhuiGo.

Het Amsterdamse Bureau voor Levens- en Gezinsmoeilijkheden is ver-
plaatst van de Hemonylaa.n naar Den Texstraat no. 1-11, hetzelfde gebouw
dus als waarin ook de Amsterdamse afdeling va.n Humanitas is gevestigd.
Door werkelijk bijzonder veel hulp, zowel wat spierkracht als wat.de inhoud
van de portemannaie betreft, is het bureau keurig geïnstalleerd. Vrijwi1-
ligers hebben hun vrije tijd opgeofferd om alles te verven en te behangen
en door de goede gaven van particulieren kon een geheel nieuw meubilair
worden aange schaf t., zodat het Bureau er ntiwerlwlijk keurig bij zit.

De spreekuren zijn dezelfde gebleven:
maandagmiddag 13.30 - 14.30 uur donderdagavond 19.30 - 20.30 uur.

HUMANISTISCH THUISFIWNT

Collecte-ruzie in Den Haag.

In het novembernummer van dit blad deelden wij het een en ander mee
over de collecte-kwestie met het P.I.T. in Den Ha.ag. Het kwam in het kort
hierop neer, dat het P.I.T. niet wenst te collecteren tezamen met het Huma- (
ni sti sch Thuisfront. B. en IV: deden toen een bemidde linsgvoorste 1. Er was
een week voor de beide collecten tezamen uitgetrokken. De eerste drie dagen
zouden toegewezen worden aan het ene Thuisfront voor een huis aan huis
collecte en de tweede drie da~en aan het andere Thuisfront voor een huis
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aan huis collecte en op de laatste dag, de zaterdag, een straatcollecte,.
De beide thuisfronten zouden jaar~ijks rouleren, -zodat ieder om he~jaar
de gunstige zaterdag erb ij.i zou krijgan , He t Human i stds ch Thuisfront accep-
teerde deze regeling, maar het p.r.T. niet. Gevolg was, dat in 19,20,opk
het Humanistisch Thuisfront niet mocht collecterën. Het llumanistis;ch~huis-
front zond naar aanleiding van deze laatste beslissing een adres aan,de Ge-
me enterriud v i Bijvde b eha.ndoLf.ng daarvan hebben z oweIvde v he er i Geertaema (Lib.)
als de heer Rensen (P.v.d.A) zich afkeurend uitgelaten over de onve'rdraag-
z aamh'ë id van het P.I.T. De wethouder, de heer van den Oever, verklaarde dat
hij niet van plan was het P.I.T. zijn zin te geven door het Humanistisch
Thuisfront de dupe te laten wortlen. (Zie ook de rubriek Van alle Kanten) •

-0-

,HUMANISTISCHE WERKGEMEENSClIAP IN DE PARTIj VAN DE ARJJEID
• 4.~

Afdelingsniem·ls.

De afdeling Amsterdam hield 14 februari jl. haar jaarvergadering; ~ot
voorzitter der afdeling werd de heer Drs. Th. Hogendorp benoemd, tot nieuw
be stuunaLi d de he er H.J. N'ipparus , Na een vlotte afhande ling vp.n de age ndu
hield de heer Ir. e.v.d. Veen een inleiding over "Paldstan, India en Tibet",
toegelicht met f r-a.a i e kleurendia IS. De afdeling hoopt binnenkort het
2. 500~ lid in te. achr ijven ,

Voorts kwamen berichten binnen van bijeenkomsten van de afdelingen
Hengelo (0) en Hilversum.

"Vernieuwing".

Het februarinummer van "Vernieuwing", het officiële orgaan van de
H.W.G. is ook ditmaal weer uiterst lezenswaard: Het hoofdbestuurslid M.G.
Warffemius schreef voor dit nummer een artikel "De eigen -gezindheïd vlin
het Humanisme", waarin de schrijver in het bijzonder aandacht wijdt aan het
ont.st.aanvan het woord "humanisme".

J. Engels, eveneens H.B.-lid, schreef een "In memoriam Sam de Wolff".
Het secretarián.t van de H.W.G., Haagweg 210 te Leiden, verstrekt op

aanvraag gaarne een proefnummer van "Vernieuwing".

-0-

PADIOLEZINGEN

Lezingen in de maanden maart en,april voor de VARA.

19 maart Dr. H. Bonger "Brieven van luistern.arsll.
26 maart Dr. O. Noordenbos "Bep;rip en ruimte".

2 april Prof. Dr. J.C. Brandt Corstius "Meer dood dan levend". (
Lezing in de maand april voor de AVRO.

4 april; Prof. Dr. D. Loenen '-ri'-'"! I~e Grieksaouuheid eD humanis-
tische opvoedingsidealen".

-0-
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INTEUNATIONALE LITERATUURLIJST

,THERADICALHUUANIST (INDIA)

.Ep~nRoY:':Defiant Doath,
,Tribu tes from tho People
R,adicai Human i st Mothodology
E~istenti~rism1 ThePhilosophy
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VAN ALLE KANTEN

De persconferentie.

Wij deelden U in de rubriek Hucl1nistisch Nieuws 111mede, dat ons 28
knipsels hebben bereikt uit dagbladen, die een verslag hebben gegeven van
de 111atste persconferentie van het HUmanistisch Verbond. Daarbij is niet ge-
rekend het versll1g dat in l1l1e plaatseli~e edities van Het Vrije Volk heeft
gestal1n.

-0-

BeschouwinGen in de pers nal1r aanleiding van het 15-jarig .iubileuc van het
~ (Het Vaderll1nd - Het Algemeen Handelsblad - De Linie).

Verschillende bll1den wijdden een beschouwing al1nhet 15~jarig bestl1an
van h~tVerbond. In Het Vl1derland van 18 februl1ri 1961 schreef Dr. D.H. Prins
zo'n beschouwing. Wij nemen dn.aruit het volgende over:

-.
ti Nu, vijftien j a.a.r La t.er !:ll1gdit gezegd worden: een groot'
"stuk v an de bovenbouw is op het grondwerlc uit die eerste tijd
"opgetrokken. Wie 11lleen naar het uiterlijk oordeelt, vraagt'
"zich nog af , of de. enthousiaste werlrers niet me er op zich ge-
"nomen hebben dan zijvolbrengen kunnen. Wie het voorrecht gehl1d
"hebben met deze mensen korter of langer tijd samen te werken
"en dus de zl1l1kvan binnen bekeken hebben, weten be±er.
" Van bijnl1tachtig pll1l1tselijkegemeenschappen zijn z~er velen
"oiddelpunten vu n een opgewekt gee~ te lijk leven geword~n •.'. :.
" Dau.r vonden mensen eFka ar in hun g'emeenschl1ppelijk'potten.oD
"tot k Lau rheid te komen over de mogelijkhed.enen de zin van 'hun
"mens-zijn. Dr.a.rspande n zij zich in om ande ren , wi er gees t'elijke
"ligging overeenkwam oet de hunne, tot zich te trekken om zO de
"beweging te versterken.
" Het moet gezegd worden, dl1t het 111atstgenoeridegedeelte van
"hun wo rl:meer weerstand ondervond dun zijaunvank oLijk hadden
"verwacht. Velen Vl1n hen, die zich, soms met pijn en moeite, uit
"e.en hen knellend kerkelijk verband hadden Losgeraa alc t , bleken
"weinig geneigd zich opnieuw te binden. Een misvorstand (met een
"tl1ai leven!). liet Huml1nistisch Verbond bindt zijn leden niet op
"een w ijzo , die v er-g eLijkb aar is net die, welke de christen aan
"zijn Ico rk bindt. Een aa.n 111 zijn ledengemeenschappeli~e levens-
"beschouwing, die voor hen dezelfde functie zou hebben aLs de
"kerkleer of ge loo:fsbelijdenis voor de chri sten, kent het niet.
"De geestelijke zeLf st arid i ghei d wordt or niet door ui t.koms t.en
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"welker geldigheid van to voren vaststaat, aangetasi. De be~in-
"selverklaring geeft slechts richtlijnen aan voor het zoeken naar
"een eigen levensovertuiging. Daar is wel sp r ake van een gemoen=
"schappelijke innerlijke gesteldheid: erkenning van een niet naar
"willekeur te veranderen waurde be s of als wezenLijk voor de mens,
"bereidheid zich redelijk te vern.ntwoorden in de nken e'n'd'bên ,Wget
llhci'bben .van menselijke verbondenheid en dus van me'devexantwoorde- "
"lijk zijn voor wel en wee van de 'ander{en) en het s.t.r'ev e.n naar vrij-
"he I d en gerechtigheid in het pe r s oonLijk en mao.t.schappoI'[jk leven.

,," Op deze grondslag is het moge Lijk gebleken he t-Ve r.bond tot een
~~~-~opc~platform te maken, waar verschillende antwoorde~op de lcvcns-

"v rn.ge n aan discussi,eonderworpen worden, wa.a.r uiteenlopende menin-
"gen niet, slechtsgeto-~~~,reerd, maar, als" eon mogelijkheid eigen goc e-
"tri'lijk bezi t te verrijken, begroet wordicIi-;--lil talloze .bijeenkomst.on
"in -kLei ne en in rûimere kring, onder elkaar en met-;1Aû;érsdenkcnden,
"in de studcerkamet en in de beraadsl.~gingen van de Stichting
"Soorates (met een vwe f.en sch appe Lijke, e on culture le en oen eocLaa I>
"pedagogische sectie) en in diverse p~biicatics hebben humanistische

," inzich ten vorm gekregen 0 Een, vorm, die tal van vn.r i'àn t.en lcerrt en
"steeds het teken der voorlopigheid draagt. Het is geen zelfover-
"srihatting als verboadslede~ met een zekere trots vaststellen,dat
"het moderne hunia.ni sme bezig is een niet onb a Langr ijke bijdrage tot'
"het Nederlandse geestesleven te leveren. Rot an.ndeel, dat humanis-
"t~ninde ~oorbije periode gehad hebben in de publicaties van hot
"NederJands Ges~~ek Ce~tr~m ioeen v~n de vele symptomen daarvn.n."

De heer J .J ~ Klijn schreef een ge lukwens in Het All:?;emeenBande lsblad
van 18 febru~ri en zei daarin o.m.:

" Kunnen wij het Ilumarri s t.i sc h Vc:.'band. op deze plaats ge Iukwen sen
"met zijn derde lustrum en met, de stevige gestalte die het in zijn
"jonge wasdom toont1 De vraag is afhankelijk van een andere. Kunnen
"wij de Nederlandse samenleving en daarmede onsze lf ge lukwensen met
"dit bestaan van 'een nieuw tastbaar element in onze veelvormige
"maatschappij?
ti ' Wij menen hi erop \Ij a" te moeten zeggen _ en nogmaals ft j a" ! ti

De schrijver geeft daarna te kennen, dat naar zijn mening de onder
christenen nog vaak voorkomende gedachte, dat zij de richting aangeven in
het levensbeschouwelijke denken in Nederland, niet meer de realiteit is en
vervolgt dan:

ti Het Humanistisch Verbond is op zijn mtns t in twee opz i ch t.en
"be Langr ijk , Ten eerste kan het de christenen behoeden voor de ver-
"leiding die wij zojuist noemden. Ten tweede cultiveert het de huma-
"niteit daar waar christendom en kerk thans een leemte laten. Het
"ontfermt zich over een zeer wezen Lijlc geestelijk goed dat verweesd
"dreigde achter te blijven.
" Men zou hieraan kunnen toevoegen: Bij voortduring zal een instel-
"ling als het Humanistisch Verbond de christenen rekenschap vragen.
"Het zal de christen een steen des aanstoots kunnen zijn, maar dan
"vooral in die zin dat hij zich met pijn afvraagt: hoe hebben wij in
"de eeuwen, toen er nog niet van buitenkerkelijkheid gesproken werd,
"met dit talent gehandeld? Eoe staan wij thans in onze humaniteit?
"Kunnen wij de medemens in eerste instantie zoeken en ontmoeten an-
"ders dan als medemens?
" .Alleen reeds daa:::-om: gcluk~ewenst!tI
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En De Linie van 18 februari schreef het volgende:

Ui tdaging aan het human-isme.

" Pater Stolcman heeft het hart gestolen van de voorzitter van
"het Humanistisch Verbond, dr. J.P. van Praag, omdat die in de
"Tweede Kamer het humanisme erkend heeft. Nu was dat van de goede
"pater wel te verwachten: de ti tel "magister", die hij voert, beeft
"wel iets met humaniora van doen, terwijl men van ee~.Fiancisriaan
"e~n warme belangstelling in zijn evenmens mag veron~~rsie~leri~
"Maur' dat be.doe Lde dr. van Praag uiteraard niet: hij v'ond de pater
"zo'n aa.r-di ge man, omdat die het humanisme als'gee~ïtess'troming in
"on~ lan~ naast de Kerken als waardevol erkent, en dat met de gczag-
"hebbende stem van Priester en lLV.P. -Icame r Li d , .
" In die erkentelijkheid van dr. van Praag deelt deadviescommis-
"s i.e van de A.R.p.~ die een rapport heeft uitgebracht van. dezelfde
"strekking als de woorden van pater Stolcman. Ja, wij leven in een

. "oecumen.ische tijd· - waarom zouden \viJ in. de algemene toenadering
"n i ct di egenen-wi llen omvatten onder de bui tenkerke lijken; die wi 1-
"len preken zonde~de teksten te (er)kennen?
" Bij alle erkeniélijkheid meende dr. van Praag toch reden te heb-
"ben om zich te bek,lagen'over discriminatie: géén kwartiertje zend-

.' "tijd (behalve dan als gast van de V.A .R.A.), niet helemaal au
"séri~ux genomen worden in de gevangenissen, g~eri toegang in het
"leger " geen toegang in de scholen. We wens en de heer van Praag
"een groot geduld toe - en wat begrip voor de onwennigheid waarmee
".de "k ork e lijken" tegenover het humanisti sch streven staan. Teveel
~h~eft ih die kringen de gedachte geheerst, dat ~umanisten ~ieden
"z ijn , die: s,tiekum bladzijden ui t bijbels scheuren en hun hondje uit-
"laten~Ják··bijhet kerkportaal. Dat men het Humanistisch Verbond
"ook kan zien als een beweging, die de buitenkerke Lijken in ons land -
"zij'~~to~ grondslagen die ons niet diep genoeg liggen - een bezin-
"ning wi 1 bieden op' mense Lijka waarden, die ui tgi1àn boven de Bén6-
"cuituur en hetvo.etbaltotoïsme,wol:dt wel eens 'over het hoofd ge-
·"zien.. . "
ft' . Het aantal leden van het Humanis'tischVerbondis.b-ij zijn derde
"~ustrum gegroeid tot 12.000; het to~aal aantal huma~istisch geor-

.' "ganiseerden schatte dr. van Praag op 25 à 30.000~.W~I,.de voorzit-
"ter van het Verbond zal e~ dan toch·begripvoor~oéten·hebben, dat

."(1'~'niet-humanistisch georgariiseerde Neder La.nders , k erk e Lijken en
"n.i e t--k erke Lijken , de kat op de Nederlandse wijZe een ti~:l:lJ~tje uit de
"boom blijven kijken. Tenslotte is de schoolstrijd in Nederla.nd 66k een
"k LeLne tachtigjarige oorlog geweest. "De onversêhi lligheid, de vcr-
"warring , het onbehagen en de moedeloosheid zijn een uitdaging aan
"het Humanisme", zei dr. van Praag. En aan het Christendom. Misschien
"kurmen we elkaar daarin vinden."

11

-0-

De viering van het 15-jarig jubileum van het Humanistisch Verbond heeft
naast de persconferentie en d~ principiäle beschou~ingcn welke de pers Ban
dit jubileum heeft gewijd, opnieuw de belangste Hing van de pers got r okkcn .
Wij ontvingen 26 dagbladverslagen van de jubileumbijeenkomsten.
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Juristenconferentie.

Aan de juristenconferentie van Socrates wijdden enkele b laden eveneens
een verslagje. Het volgende stukje vonden wij in Het Nieuw uttaghts Dagblad
van 13 fcbruari~

" Een dankba.re , ofschoon waarschijnlijkvoorshands niet ui tvoer-
"bare reeks van onderwerpen voor de radiorubriek "Dit is Uw leven",
"zou men kunnen vjndcn in de uitbeelding van onjuiste overheidsbe-
"slissingen ten opzichte van de individuele burger en hun eventuele
"gevolgen. Deze speels bedoelde opmerkin[; maakte Prof. Dr. I. Sam-
"kalden, ho~gleraai aan de juridische faculteit te Leiden, oud-minis-
"ter van ,justitie in een inleiding voor de Humanistische Stichting
"Socrates, ov;erhet onderwerp "Waarborgen van de burger jegens de
"overheid". Misschien is het - onbedoeld - toch een tip voor de om-
"roepve reni gingen •.•
" Socrates opgeri cht. met doel te konen tot verdieping van de be-
"zinning op deachterg;ronden van het moderne humanisme heeft jl.
"~aterdag ~eer in het bijzonder voor juristen een conferentie belegd
"over het onderwerp "Overheid en bu r'ger!', Daar heeft Prof. Samkal-
"den' het h i erboven reeds verme lde aspec t inge leid en Mr. H.TI.J.
"Was lander, directeur van de sociale v erzek eri ng sbank heeft een in-
"leiding gehouden getiteld "Meerderheid en minderheid in de volks-
"gemeenschap".
" Het betoog van laatstgenoemde spreker, dat voornamelijk 'een be-
"zinnend en bespiegelend .ka.ral. t.er droeg mondde ui t in de conclusie,
"dat het democratische beginsel min of meer is ,geëvolueerd van er-
"kenningvan het belang van de wil der meerderheid in de gemeenschap
"naar bégrip voor de no.odzaakvan de zelfbepaling van elk ,individu
"af zonde r Lijk . "
" 'Dit heeft een voortdurend töenemende erkenning meegebracht van
"de democratische rechten van 'de minderheid. Deze, on t.w iklce Li ng gaf
"de he er Wasïander,aanleiding tot de oonc lusie dat een minderheid
"alsdè humani st i sche niet te snel van "discriminatie" moet sprelren.
"Ook al stelde hij daarbij voorop dat het,bepaald niet zo is dat de
"hunanisten,l>innen dé democratische Nederlandse volksgemeenschap
"nu in ,redelijkheid niets meer te wensen zouden hebben.
" De inleiding van Prof. Samkalden lag meer op concreet terrein
"en vormde als het ware een inventarisatie van de verscheidene
"soorten waarborgen, die de burgers jegeris de overheid bescherccn.
"Deze r-echtsbesch erm i ng zag hij op drieërlei gebied: de handhaving
"van de grondwettelijke v.rijhci.dsrechton , de rechtsbescherming tegen
"daden van onrechtmatig bestuur en die tegen d adon van onbeh oor-Lijlc
"bestuur.
" Buiten zulke waarborgen, die in het geschreven recht te vinden
"zijn, somde de spreker een aantal garanties op, die hijuitvocrig
"toelichtte en welke zijn gelegen in de soloctiemogelijkheid van ge-
"zagsdragers en overheidsdienaren, prevontieve waarborgen bij de
"besluitvorming, waarborgen achteraf - buiten administratief be-
"roep en rechtspraak - gelegen in de controle door het parlement
"en de openbaarheid van qe pers, wier publicaties kunnen leiden
"tot herziening van de gevallen besluiten. Tenslotte besprak Prof.
"Samkalden de repressieve waarborgen die het geschreven recht
"biedt. De conferentie werd ingeleid door de vice-voorzitter van
"Socrates, Dr. H.J. Roethofl de zoer levendige discussie werd geleid
"door Mr. A. Mout."
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Dincussiü-avond tussen Ds. Buskes en Prof. Stuiveling. (Het, Vrije Volk)

Zowel in lIi lversum als fn Rijswijk..:Z.II. hielden de gemeenschappen van
het Humani.s td sch Verbond, een openbare di scussi a-avond tussen Ds. Buskes en
ProL Stuiveling. Plaatselijke bladen gaven een verslag.

Hier volgt het verslagje uit H~t Vrije Volk van 15 februari (Haagse
Editie). .

" Irt een stampvolle zaal Lc euwcndau I hebben Ds. J.J. Buskes e n
"Pr of-. Dr. G. Stuiveling maandagavond niet' e Ikaa r gedebatteerd
"over humanisme en christendom. Ds. Buskes betoogde daarbij, dat

<~'er geen synthese mogelijk is tussen human i sme en christendom, om-
,"dat het humanisme uitgaat van mens e Lijke vv ormogens en het chris-
"tendom v~n een bijzondere openbaring in de persoon van Je~us Chris-
"tus. In Jezus Chr i s tus , aldus Ds. 'Bus ke s , zien wij de humani tei t
""':'an God. Hij stelde echter met nadruk dat beide stromingen elknar

.~nodig he~benen dat zij Erasnius h~~itten als'ge~eenschappelijk~
"voo r-vado r ;: "Wij moeten samen blijven zoeken, ook al denken we, de t
"we het gevonden hebben".
" Prof. Stuiveling gaf als zijn zienswijze, dat chri~~end6m 'dn
"humanisme een taak hebben in de geschiedenis 1m{iar eentaak·heb.:.
'.'ben ook het Boeddhisme en de Islam. Ovor a I ter .Vfereld"vo:rde:n arrt.».
"woorden, gegeven om de f urid amen't.e le waar~e:n"~anp.e mens te vinden,~ "
"maar zelfs in de hoofdzaken stemmen di e an t.woor-den niet met- eliraa.r
"overeen. "Het ééngodend,om is pas La t.e r- ontstaan", zo ,zei Pr of •.·;
"Stuive ling "en wij humani s t.en kunnen, niet geloven, ,da~:op ee n bé-
"paalde datum, op eeri bepaalde plaáfs:en ':tn, èen ~epa9-.1çllan<;i.cens
"en voorgoed de roepirig van de mens i Ls ' va st gos t.e ia: Het -b Lijf t, een
"tasten van de m.ens vanuit e en vmys t.e r Le v c.; '" ."~'!',~ . "

" Depavond, die belegd was do or-vde geniéons'chap<Voorbu.r'i?;'-Rijs~vijk
"van het Huma ni s t i s ch Verbond, ü~.na de 'pauze hèslvtenme.t cen
"levendig de ba.t tussen het pub Liak en de sprekers, wau.r b ij vno g vele-',
"vragen, werden opgeworpen. 11 •• I ',:;'

- . ti
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Lezingen Ds. Kalf. (Rijn en Gouwe en Nieuwe Ape lcloornse. Courant)

Ds.·Kalf hield ditmaal zijn bekende lezjng over "Het humanisme, de
.vijand op pantoffels 11 in Ko ede.ke r a s d , Rijn (Riin (}n Go:uwe van 18 februari)
en in Apeldoorn (Nieuwe A,eldoornse Courant van 19 januari).

-0-

Mr. Humanistisch Verbond eeste liike verzor ,in, in
Rotterdamse Courant

~DeNieuwe Rotterdamse Courant van 14 febru~ri geeft een verslag ~~n
een. inleiding, welke Mr , H. van Riel heeft ,gehouden voor een vergadcr.ing
van de afdeling Rotterdam van de V.V.D. Blijkens dit verslag zei Mr. van
Riel onder meer:

" Wij :v;ragen als liberalen gelijkgereèhtigdheid op grond van onze
"au tonome opvattingen bij he t nemen !yanonze' be s L'i s s ingen. Willen
"we ni e-f verzanden, dan is het noodzake Lijk dat we voor onze eigen
"autonome övertuigi~g erkenning eJ;:;en, evengoed als de confcssio..,.
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"nelen dat doeri.Ons principe der vrijheid eist dat~ il zijnw~ook
"bereid ,te erkennen dat confessioneel het recht h cef f van zijn'stand-
"punt vu it,.t.ozeggen dat het onze onjuist is.
" Als we dus het recht van de confessionele par~ijen erkennen ten
"aanzien van de. school en ~~ crematie, hun eigen ~tandpunt in te
"nemen, dan eisen wij gelijkberechtigdheid voor het Humanistisch Vor-
rlbond in de bekende militaire kwestie. Niet bij wijze van gunst en
"conciliantic, doch omdat naar onze mening het ongeloof even goed
"zijn recht heeft als het geloof. W~l moeten we van geval tot geval
"tot een oplossing komen.
" Uit deze overtuiging is spreker het er ten volle mee eens dat
"op dit ogenblik het compromis met de socialisten onmogelijk is."

-0-

Artikelen over Humanistische geesteli~e verzorging in Protestantse pers.
(De Ni cuwc Haagse Courant - De Ro t.t.erdamme r - Het Dortsche Dagblad - De
Nieuwe Leidse Courant).

De Nieuwe Haagse Courant, De Rotte r-d.aruncr , Het D ortsche Du gb La.d en
De Nieuwe Leidse Courant hebben, allen in hun edities van 31 januari en
2 februari, twee uitvoerige artikelen opgenomen over bovengenoemd onderwerp.

Het eerste artikel kondigt aan, dat de vraag naar de pl<!.atsvan het
Humanisme en de geestelijke verzorging bij de Kamerdebatten wel zeer in de
belangstelling zal komen te staan en dat een medewerker daarom een artikel
aan de theoretische en een artikel aan de praktische kant van deze kwestie
wi 1 wijden.

In het theoretische artikel wordt de beginselverklaring van het Ver-
bond onder de loupe genomen. De conölusie is dat deze verklaring toch wel
op de rand van het negatieve ligt en dat do stap naar het nihilistisch
levensgevoel niet zeer groot is. Hetgeen, volgens de schrijver, juist bij de
geesteltke verzorging van militairen wel bijzondar klemt, omdat in tijd van
oorlog de ab surd i tei t bijna ond oorzi cht.bau.ris. Maar het artikel vervolgt: /""'\

" Het humanisme moet bij zijn strijd om zijn ideëen ingang te doen vin-
"den niet met onjuiste argumenten worden tegemoetgetrederi. Dit is
"vaak geschied. Het Huma.nfst i soh Verbond is bijv. verweten dat het
"contacten met communi sten zou onderhouden. Ma ar de congresreso lutic
"van 1949 spral~'Uit, dat humanisme en dictatuur onverenigbaar zijn!
" Het is ook verweten, dat het een brede anti-militaristische
"stroming zou herbergen. Maar op het congres van 1953 werd een motie
"van anti -'mi lita.ristische strekking ve rwo rpon met 172 tegen 16 stem-
"men.
" Ooi, is t.egon he t Human i.st i sch Verbond meermalen de u it spraalr van
"Prof. Dl'. Libbe van der Wal aangevoerd, die zich fel keerde tegen
"de bijzondere school en het"kneden van kinderen tot goede gelovigen"
"en daarom pleitte voor een verbod om kinderen beneden de 18 jaar
"in kerkdien.sten toe te la.ten. Deze uitlating van de heer va.n der Ual
"is echter bij herhaling door het Humanistisch ~erbond gedesavoueerd
"on door hemzelf in die vorm teruggenomen.
" Het Humanistisch Verbönd wordt ook wel het recht ontzegd tot
"meepraten omdat het zo weinig leden telt. Zonder twijfel is het Huma-
"rri et i eoh Verbond niet groot, maar toch zoko r niet een te vc rwa.a.r=
"10 zen kleine groep.
ti Het Humanistisch Verbond wijst cr zelf op, dat de humanistische
"organisaties anders dan de kerken slechts volwassen, bewust aange-
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•

ti sloten leden tellen, waarbij de gezinnen bui ten beschouwing blij-
"ve n , Dm.v er-ge Lijkba r e cijfers te krijgen zou men hetledenta.l zeko r

'''met, de 'féLctor, drie moeten vermenigvuldigen. Dat be t elcent dat men
"het IhliJllinistisch Verbond op het ogenblik - dus in vergelijkbo.re
"cijfers ;- moet schatten op een kleine 5.0•.0.0.0leden. .
" , Er zit ook waarheid in de uitspraak van het; Humani.std sch Ver-
"bond dat de h:uinanistische organisaties hun ,aanspraken niet ,kunnen
"baseren op,i~ts als aantallen "doop" leden, n ie t alleen als gevolg
"van een geheel andere structuur maar ook van het feit.~at zij als
"organisaties nog pas enkele jaren bestaan. Maar, zeggen zij" het
"lijdt naar onze overtuiging geen twijfel dat er onnoemelijk veel bui-
"ienkerkelijken zijn die, zich op een soortgelijke wijze of nognamver
"met de humanistische organen verbonden gevoelen dan talloze doop-
"leden met' de kerk en die in elk geval van humanistische bemoeienis
"gediend zijn. Hiermede zo gaan zij verder, worden de bui tenkerkeliJ1\:en
"of öen deel'daarvan niet voor het bumanisme "geclaimd", want zij
"zijn ten volle bereid te erkennen L~t de kerk ook ten aanzien van
"hen een apostolaire taak weet, te hebben, maar men miskent eenvou-
"dia de werkelijkheid als men de illusie koestert dat velen van hen
"zelfs maar bereid zouden zijn naar de k erk te lui steren."

Het artike I s t.e I t dan verder, dat men van de zijde van het Humanistisch
Verbond van de overheid ~en zekere "neutraliteit" eist ten aanzien van de
levensovertuigirig~ande burge~s. Daarmee kan de scbrijver zich niet ver-
enigen. Hij haalt verschillende passages aan uit het rapport van het Col-
lege van' Advies van de A.R.Partij over humanistische:geesteli~e verzorging,
spe c i aaI waar dit rapport zegt dat 'het beplei te neutraliteitsbeg,i;nsel niet
in overeenstemming is met de ge es t.eIfjke signa.tuur van he t, Nederlandse volle.

Het tw()ede artikel gaat dan in, op de pr ak t.ijk van de geestelj~e ver-
zorging in het leger. De grote~ moeil~Kheid is volgens de schrijver. dat in
tijd van oorlog de humanistische geestelijk r-aadsman gerpepen zal worden bij
sterfgevallen. In oorlogstijd is het onmogeLijk om uitte zoeken of wel prc-

, cies diegene" die ~ezelfde overtuiging heeft als de ~tervende, de' laatste
,troos~ ~an k6~ón b~e~en. Bij katholieken en protestanten is dat geen be-
'zwaar ~'over' ,en weer zu Fl.en toch legerpredikanten en a.aLmo ezeniers troo st
kunnen bïQclên aan: 'een stervende door het ui te inde lijk gemeenschappelijk ge-
loöfi~"Je~tti Chris~us~ M~ar de humanist kan die troost niet bieden, en,
zegt de, s clrr'ijve r", er zijp maar weinig mensen die in de la,atste ogenblildren
niet behociftehebben a~n een ~ebeden die niet de verkondiging van de ver-
geving van zonden in Christus willen horen. Daarom is volgens de schrijver
de humanistische geestelijke r aad sman in het leger een gevaar. Het artikel
bes Iud-t aldus:

" .om al deze redenen zal de overheid niet anders mogen beslissen
"dc.n dat aan het verzoek van het HumanistischVorbond reeds ruim-
"schoots tegemoetgekomen is door de subsidie aan de Humanistische
"militaire tehuiz~n en,door de medewerking en subsidie die de over-
"he id verleent aan héit,vormingswerk onder mi li tai ren in het Huma-
"nistisch 1lilitair Vormingscentrum."

-0-

K•.A.B.-Ccntrale te Geleen en dê subsidie voor <1egezinsverzorging van
Ilumanitas.

." .Over d1t onderwerp schreven wij reeds in de rubriek Huncnistisch Nieuws.
De Nieuwe Linburger van 23 februari 1961 had er het volgende artikel over:
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"Naar aanleiding van de debatten in de laatste raad~~erg~dering
"eri de bereidheid van dekathoUeke raadsleden buiten dc KvpLfractie
"om het gezinszorgwerk van Humanitas in Geleen te subsidiëren (wegens
"staking van de st.emmèn zal het me orderhe idsvo orsteI van TI.& r/. tot,
IIsubsidiëring'van Humanitas op de dinodagavond a •.8. te houden raads-
"ver-g adering ,opnieuw aan de orde komen. Red.), heeft de KAB-Centrale

,"v,anGe'Le en zich in een schrijven tot de .kat.h olieke raadsleden gewend.
Namens de meor dan 2000 aangesloten leden, doet de KAB-Centrale op hen
"een dringend beroep om de subsi dieaam;r~ge van Humani tas te weigeren •.
" Hoe men ook over het werk van Humanitas moge denken, voor iedereen
"zal duidelijk vaststaan, dat Humanitas .socLa á I werk wil doen onder
"het stempel "zonder God", aldus de KAB-Cé'ntrale, die de woorden aan-
"haalt van de burgemeester van Geleeà tóen hij op de laatste raadsver-
"gadering zeide, dat "dQor Humanitas beginselen worden beleden, die
~volkomen indruisen tegen die beginselen,"welke het katholieke volks-
"deel van Geleen zo dierbaar zijn". '. '

," DeKAB--Centrale vervolgt dan: "Of schoon wij toegeven, dat de' toe-
"stand plaatselijk anders kari iiggen ,'blijk~,uit ons ten dienste staan-
"de gegevens~ dat bv. in dege~denteHee~lèn een parochieherddr de
"ervaring heeft, dat de gezinsverzorgsters van IIumanitasde ideëen
"van het Humanistisch Verbond tr~chten te infiltreren, ook in katho-
"lieke gezinnen .•Dat dit niet altijd o:pe~lijkgebeurt, mn.akt. hun vro rk
"voor ons des te geva.arLijkc rjcn mo ot ons dubbel waakzaam doen i zijn.
"Wil,Humani tas in Geleen haar werlc Lnde rda.ad,bepe rken tot de 2'pro-
"cent onkerkelijken, dan vervalt ,hiermede naar onze mening ieder recht
"op subsidie. Het verlenen van subsi di e het geven van steun dun, is
"niet los te denken van het dienen van een algemeenbelan[S. Eet mag
"niet zijnhet steunen van een bepaalde G;roep, zekervnd et als die
"groep slechts 2 procent van de, bevolking uitmaakt.
"Geen behoefte.
" Uit niets is gebleken, dat er in Geleen behoefte bestaat aan ge-
"zinszorg door Humani tas .•Omdat di t voor het katholiek en protestant- r>;

"christelijk volksdeel.van onze gemo ent.e geheel ande rs ligt, Lijlet. ons
"de redenatie "zijwel, dus Humanitas ook", volkomen onjuist. i'lijzijn
Hervan overtuigd, dat U als katholiek raadslid'geen sympathie hebt
"voor een atheïstische organisatie. Welnu, als cr dan voldoende "neu-
"traleH motieven zijn om deze su.bsidiete weigeren, dan kunt U, zonder
"Uw taak het algemeen belang te dienen, te verwaarlozen, voorkomen
"dat Humunitas in onze gemeente steun gaat ontvangen en hierdoor ceer
"invloed zal kunnen krijgen.
" Na me ns de méér dan 2000 bij ons aangesloten leden hopo n wij , dat
"alle katholieke raadsleden de subsidie-aanvrage zullen weigeren.
"Een andere houding zal ons niet alleen sterk teleurstellen, maar ons
"ook sterk te denken geven"."

-0--
Collecte-ruzie in Den Haag. (De Nieuwe Rotterdamse Courant)

De Nieuwe Rotterdamse Courant van 24 januari 1961 had het volGende
verslag van de gemeenteraadszitting van Den Haag, waar het adres aan de
Raad van het Humanistisch Thuisfront ter sprake kwam inzake de collectc-
ru~ie met het P.I.T. "Wij schreven hierover in de rubriek Humanistisch
Nieuws) •
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r:

" N6g steeds iser geen oplossing gevonden voor de moeilijkheden,
"die ontstaan zijndoor de weigering ven het Protestants Interkerke-
"lijkThui sfront te..zame n me t het Huma.ni stisch Thui sfront te collec-
"teren voor de militaire tehuizen., Wethouder Van den Oever heeft
"gisteren in de gemeentèraad medeged~elc.l,dat indien het P.I.T.
"blijft weigeren medewerking te verlenen aan een compromisvoorstel
"hijniet bereid zal zijnde prot.ast.anten hun zin te geve n . Da"t zou
"namelijk, aldus de wethouder, betekenen dat het Humanistisch Thuis-
"front de dupe zou worden en dat geat ~em t~ ver. ,
" TIet P.I.T. heeft niet alleen geweigerd "een week gecomb i neerd ,te
"collecteren, maar ook om ieder drie dag~n huis aa~ huis te' coliec-
"teren cn om beurten de zaterdag op'straat te colleó~eren.~et col-
"lege von4 het daarna toch nog te ver, g~an de prote~tariten d~ ge-
"volgen van hun eigen gewetensbezwaren te ln.tenudrn.genep 'i;j.ldevoor-
"stelle.n de protestanten het ene 'jn.aren de human i a ûen 'het andere
"jaar te laten collecteren. , ,
" Hier kwam Mr. Geertsema (li6.) tegen in verzet~.·omdat dit een
"duidelijk nadeel voor de humanisten zou .cpLeve ren ,'liet staat vast,
"zo verklaarde hij, dat de mobilisatie v an het collectantenleger om
"het jaar veel moeilijker is dan ieder jaar. Hij vond dat deprotos-
"tanten bepaald te ver gaan. Wel bögreep hij d~ weigering gezn.6enlijk
"to collecteren, maar dat men er bezwaar tegen heeft om de weelrln
"tweemaal drie dagen te verdelen, achtte hij niet r.c'dëlijk.
" Hij noemde de houding van het P.l.T. "onchristelijk en onve rdr-co.g-
"zaum" en wees erop dat er toch voor de reclassering en de .ldnderbe-
"scherming we 1 dege lijkgecombineerde co llecten worden gehouden.
" Mr. Hangelbroek (prot.chr.) verdedigde de houding van het~.I.T.,
"maar wenste niet te spreken o~er do gewetensbezwaren. Als clie cr
"zijn, zo betoogde hij, heeft de overheid dezé te.respecteren en daar
"verder geen nadere toelichting vàn te vregen; De overheid zou kun-
"nen zeggen: dan collecteert gijmaar niet, doch .dan erken ik niet,
"dat aan die groep recht is gedaan, zei hij. " .
" Do heer Rensen (soc) noemde, de houding ven de heer Rangelbroek
"gevaa rlijken voelde zich als protestant gekwetst door de houding
"van het P.l .'1'.omdat men daarmede de protus t.ant.se zaak schade doet.
" Wethoude~ Van den Oever, diE; zich tot dusver lankmoedig tegen-
"over het P.I.T. heeft betoond,:~eide nog te wi~len trachten een
"collecte voor alle thuisfronten - ook dus voor de katholieken, die
"gezegd hebben geen behoefte te hebbe~ a~n den collecteweek - tot
"stand te brengen, doch het .i s wel duidelijk, dat het P.LT. da.ar ook
"niet aan zal willen. Het ~~I.T. heeft ook bezwaar tegen een collec-
"te eens .in de twee j~ar. Zijwillen ieder j4~ree? collecteweok voor
nzichze lf •"

Het Fries Dagblad.

lIet Fries Dagblad v~n 26 januari gaf het volgende commerttan.r:

"P.l.T .-collecte.
" Het P.I.T. is het Protestants Lnt.erkerkeLijk Thuisfront. TIet heeft
"een groot aandeel in de financiering van de PrQt.-C~r. militaire
"tehuizen. Daarvoor organiseert het P.I.T. jaarlijks ~en collecte. En
"het wilde die collecte ook houden in Den Ha~g.
" Dat kan we 1, zeiden B. en Tl., maar op één voorwaarde. Gij zult die
"collecte so.men moeten houden. Illet'het.HuIDanistischThuisfront.
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" Onze lezers weten, hoc die zaak zit. Een aantal personen van het
"Humanistisch Verbond, de organisatie, die maar één artikel heoft,
"dat de religie raakt, nl. dat er geen persoonlijk God best6.<ft,achtte
"het van belang om naast en tegenover de Prot.-Chr.clubhuizen andere
"tehuizen te stichten, zonder dagsluiting, zonder gebed, zonder een
"leiding, die, de mili tairenherinnerde aan hun vc rarrtwo or-de Lijkhe i.d
"jegens den IConing der eeuwen. Als men zegt, dat deze Humani st i sche
"tehuizen neutraal zijn, vergist men zich. Het Ilumani sme is niet neu-
"traal. Het is tegen de religie; tegen het geloof in den Schepper van
"hemel en, aarde en Zijn Zoon. Het heeft een ander geloof, nl. dat in
"de mellS zelf en in hem alleen de krachten moeten wor<lengevonden voor
"de weg na~r boven. Het Humanistisóh Thuisfront heeft er zich van ver-
"zekerd; dat het subsidie zou kunn~n krijgen uit de staatskas voor deze
"niet-christelijke tehuizen en toen minister Stn.f daartoe voor een oe-
"perkt, aantal tehuizen bereid was, kon het starten. Het heeft nu vier ""
"tehuiz,en, tegen de Pr ot's Ch r vb ond twee en zestig. Vier tehuizen die
"een ~ntithetisch,karakter dragen. Zij zijn d6.6.ropgericht, waar reeds
"een,Prot.ühr. tehuis bestond, soms'vlak or naast, en zijbevatten een
"uitnodiging, die in fei te betekent: ga het Christelijk tehuis voorbij
"en Irom bij ons, waar het n.iot e chri s't.eLijk leven bloeit en vruchten,
"draagt.
" Mn.ar B. en W. van Den Haag zeiden: als het ?I.T. een collecte
"wil houden, dan mag dat in Den Haag wel, mit~ samen met het Humanis-
"ti sch 'i'huî sfront. En als het Ka t.hoLi ok Thui sfront ook mee wi 1 doen,
"dan ~ag dat er ook bij. Maar het P.I.T. mag geen collecte houden on-
"der eigen naam. Militaire thuisfionten mOGen zich wel bij de bur~ers
"van de residentie vertonen, maa r niet een Christelijk thuisfront.
" liet P.I.T. weigerde. En de za.ak Imam in de Raad. lIaar hetP.I~T.
"kreeg nul op het request, ondanks een krachtige, verdediging ,door 'de
"heer liangelbroek. De socialistische, wethouder verdedigde het stari~-
"punt vanB. .en W. maar de eigenlijke strijd werd gevoerd door een li-
"beraai Kamerlid, die ook de in de Raad zit, door de ,heer Geertsema.
"Hijdeed een liberale aanval op het P.I. '1'.en beschuldigde het van /""\
"hoogmoedige onverdraagzaamheid. Omdat het niet, zijnvlag wou b i nncrr-
"halen en met de zGn. humanisten onder een noemer wou worden gepre-
"sentccrd aan de burgerij.
" Het spreekt vanzelf, dat wij het niet nodig achten onze lezers
"duidelijk te maken hoe ver deze liberaal verwijderd was van elementair
"besef van wat waarheid en verd~p,agzaamheid betekenen.
" Het gaat ons om een arid ere zaak.'
" Di t is, hoewel de principiële zaak belangrijker is, toch ook een
"van de pogingen om het Humanistisch Thuisfront, dat slechts een paar
"tehuizen heeft, gelijke inkomsten te verschaffen als het P.L'1'., dat
"te maleen heeft met meer dan ze st.i g tehuizc,n. Me n stuit in méér ge-
"meentorudon op zulke pogingen. Én reeds' u'it een oogpunt va.n recl1t-
"vaardigheid moet men de feiten weten, om cr naar te kunnen handelen.
"Terwijl ook ieder die or mee te maken heeft, heel goed dient te ver-
"staûn, dat het Humanistisch Thuisfront in de verste verte niet neu-
"trn.al is of wil zijn.Het is niet een vo rLaut uitspruitsel va.n de boom
"di e vele t.akkan van openbaar onderwijs heeft. Wij zijn hier ëen stap
"verder. Iict tégen de Christelijke religie krijgt hier een ,concretise-
"ring. En het P.LT. heeft zéér terecht geweigerd, om ó nd.er dwa ng van
"het gemeentebestuur van Den Haag met dat Humanistisch Thuisfront on-
"der één vlag ,te varen."

-0-
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Humanistische rubrieken. (Het Parool)

Het Parool van 21 januari had zijn rubriek Nieuws;uit de Humanistische
Wereld. Da{Lrin is opgehomen een samènvatting van het o.rtikel van Prof.
Mazure over do voetbaltoto in Mens en'W~réld" onke Le mede dc Li ngen over de
prijsvraag van de lHEU en de winnaars daa.rv'an en over de lezingen welke de
WIjsgerige faculteit vun de Nijmeegse Unive r s i tei t over het humanisme: or ga «

niseérde. Verder een samenvatting vin een redn.ctioneel artikel in M~ns en
Wereld 'over de beteleenis van het werk en de lezingen van Sz cze sny ,en een
passage'uit een artikel van Dr. van Praag in Mens en 1'lereld .be t'r e f fcnde de
ontoel~itbaarheid van het uitleveren van de gegevens van de volkstellin~ aan
sommigè gemeentesecretarissen. Tenslotte een artikeltje over enkele uitla-
tingen door Vice-president Nixon gedaan betreffende de noodza~k, dat een
Amerikaahse president in God moet geloven, en het protest van de Amerikaan-
se humanisten daartegen.

, ' '

De Gelderlander Pers .'

Do' Gelderlander Pers van 15 februari heeft zijn rubriek Bui t.e nke rke Lijk
Humani8~e. Een beschouwing over het 15-jarig bestaan van het Humanistisch
Verbond, waaruit wij het volgende overnemen:

" Dat ernstig beluisteren zal ons daarginds mon.i gma.aI iets
"laten ontdekken, wat waar en waardevol is e~ door ons misscl}~en
"vergeten was, en datgene wat wij or als dwalin~ onderkennen- 0.1
"dan niet als verwijt aan dechriGtenen gepresenteerd - zullen wij
"nidt zblden als eenwelköme uitda~itig móeten verstaan en accop-
"te rén om onze eigen christelijke v i e i e te zuiveren en te verdiepen.
"Ln deze' geo st en met deze instelling 'zal ook het ge s pr ek op gang
"moeten komen, waaraan in Nederland momenteel meer dan ooit zulk
"e en Grote behoefte bestaat (ook 0.1 zijn velen zi ch dat niet bewust).
"Adequate ste Ll i ngname bet.eke nf ook bezinning op de ei sen die de
"verdraagzaamheid ons steit in het democrn.tisch bestel waa r i n wij
"leven. Leven en samenleven,dat wil zeggen: moeten samenwerken.
"Noch hooghartig negeren, doch quo.s i c-s oeve r ijn domineren, noch achter-
"do ch td g 'manipuleren is hier op zijn plaats. Noodzak e Lijk IS een r ea»
11listische aanpak ~an 'do problemen, die er inderdaad liggen als het
"gaat om publieke erkenning, gelijkberechtiging, mededelen van vcr-
"a.ntwoordeliJl{heid,positieve samenwerking. Wanneer wij de strijd niet
"s chuwe n , dan zäldat moeten blijken in de eerlijke 'confrontatie op
"het terrein van' de geest; iedere poging om met 'poli tieke of econo-
IImischri machtsmiddelen die ,strijd te beslechten, betekent in zich
"reeds 'een erke nna ng van 'geestelijk onvermogen.
11 Hetjubileuni,van het Humanistisch Verbond kan voor ons een be-
"levcnis zijn, waaruit wij zelf ge es t.e Lijk rijkor te voorschijn komen."

Verder oen samenvatting van de Nieuwjaarsbrief v~n het Hoofdbestuur
van het Humanistisch Verbond, enige mededelingen over ele humanistische jeugd-
verenigingen, die volgens de schri~er een kwijnend bestan.n leiden en tenslot-
te een s tuk j e over: "Een boze humanist contra een briesende dominee, dat wij
in zijn geheel voor U overnemen:

" In "Mens en Wereld" van 14 januari gaat de ~lUmanistR. de 10. Rie
IIfel tekeer tegeti een dominee die stad en platteland afreist met een
"lezing over hot Humanistisch Verbond, waarin dit laatste stereotiep
"als "de vijand op pantoffels" oftewel als de baarlijke duivel van onze
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"tijd wordt gcku r-akte r i se er-d, Deze strategie van de dominee is niet
"alleen bijzonder onelegant maar bok - en dat is veel erger - bijzon-
"der eenzijdig en daarom cinwaar en vr~cht~lodS.
" Met alle begrip voor de verontwaardiging, die de humanistische
"scribent tot het schrijvan van zijn ar t.i ke 1 gedreven heeft, moeten
"wij constaterenj dat hij op zijn beurt zijn doel ver voorbijschiet door
"een gepassioneerde stellingname, die hem tot "argunenten" verleidt,
"die geen enkel mens (en a fortiori zeker n~et de briesende dominee)
"kunnen overtuigen. De la Rie schrijft: "Het zou nu de doodsteek voor
"het· christendom betekenen als hèt humanisme invloed in de kerk kreeg
"zegt Ds. Kalf, en hij ijst ervan. Maar dan moet dat christendom al
"wel lang overleden zijn, want vde : invloed van moderne humanistische
"theorieën op het chr i st eLijke denken is maar al te duidelijk.
" Heeft Ds. Kalf trouwens nooit van christen-humanisten gehoord?
" Of denkt hij zozeer in vakjes, da t hij denkt-dat het humani smo ge- :"\
"heel apart. staat van andere vormen van denken. Weet hij niet dat er
"christenen lid zijn van hei Humanistisch Verbond, zo goed als er
"humanisten werkzaam zijn in de katholieke 'zowel als in de protestant-
"se kerkgenootschappen? Het humanisme is beslist niet beperkt tot
"het Humanistisch Verbond. Het Humanistisch Verbond wil all.een bui-
"tenkerlwlijke humanisten iets bieden wat hun christelijke geestver-
"wanten in de Kerk kunnen vinden".

'~praakverwarring.

" BUiten beschouwing latend wat de vechtlustige dominee met deze
"passage zou aanvangen, als hij haar zou lezen (volgens de la Rie
"leest hij alleen zijn eigen ke rkb ode ) zouden wij de schrijver toch en-
"k eLe vragen wi llen stellen. Als hij (in de laatste zin) de christe-
"nen na.ar de Kerk en tie bui tenkerkelijken naa.r het Humanistisch Ver-
"bond verwijst, hoe kan hij dan z.oggrm ,dat er christenen in het Ver-
"bond zijn? Zijn er wel chr i s t enen lid van het Verbond? En als hij mis-
"schien het woord "christen" in tweeërlei betekenis gebruikt, wat
"bedoelt hij clan telkens? Terecht zegt hij, dat humanisme geen mono-
"polie is van het Humanistisch Verbond. Er zijn immers ook christen-
"human i et en , Maar zijn die er bij de gratie van "de invloed van de mo-
"derne humanistische theorieën op het christelijk denken?" Of is het
"niet veeleer zo, dat zowel .he t ongodsdienstige als het christelijke
"humanisme verschijningsvormen zijn vn n het o.ne humani sme - verschij-
"ningsvormen, die overigens niet los van elkaar staan, maa.r elkaar
"wederkerig beïnvloeden? Of'heeft het christendoD. soms géén belang-
"rijke dingen over de mens te zeggen, en heeft het die niet gezegd
"lang voordat de "moderne humanistische theorieën bestonden? Wat ver-
"staat de heer de la Rie eigenlijk onder "humani ome?" llij maakt in ie-
"der geval sterk de indruk dat humanisme n.an·óén kn.nt te zoeken, het-
"geen bijzonder eenzijdig en daarom onwaar en vruchteloos is. Hij doet
"de dominee na."

-0-

Radicalisering van het Humanisme (Bevrijdend Denken).

Bevrijdend Denken van 11. en 18 februari zet de artikelenreeks van Jo.
Scheper voort over de radicalisering van het humanisme.

-0-
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HUMANISTISCH VERBOND

De MamLloethwet Nagekomen artikel behorende bij blz. 34

In het gewijzigde ontwerp van de Mammo othwe t heeft de minister
een suggestie van het Humanistisch Verbond overgenomen. In het oor-,
spronkelijk ontwerp stond in art. 39 - lid 1

"De rector, de directeur en de leraren aan een openbare school
onthouden zich ervan iets te leren, te doen of te laten, dat
strijdig is met de eerbied verschuldigd aan de godsdienstige
begrippen van andersdenkenden."
Dit is geworden:

"Het onderwijs aan de openbare scholen wordt gegeven met eer-
biediging van ieders geloofs- of levensovertuiging."

Het hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond had in 1959 de minis-
ter verzocht, behalve de godsdienst ook de levensovertuiging te noeLlen
om duidelijk te doen uitkomen, dat ook nict-godsdienstigen niet in hun
levensovertuiging gekwetst zullen mogen worden.

Het Verbond had bij die gelegenheid ook gevraagd, behalve de Ll06e-
lijkheid van godsdienstonderwijs, die reeds in de wet was geregeld, ook
ge legenheid te scheppen voor geeste lijkevorming, vn.nwcge door de oinis-
ter toegelaten genootschappen op geestelijke grondslag.

De bedoeling hiervan was, de kinderen van niet-godsdienstige ouders
gelegenheid te geven tot geestelijke vo rnri ng , zoals bv , ook in België
het 6eval is. Maar dat verzoek is ook in het gewijzigde ontwerp niet in-
gewi lligd.
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