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HUMANISTISCH VERBOND

Ni euwj aars bri ef •

Het Hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond heeft een Nieuwja:1rs-
brief uitgegeven welke op 1 januari door de Voorzitter, Dr. J.P. ~an Praag
.in de rubriek Geestelijk Leven van de V./UtA is voorgelezen. De tekst vindt
U als bijlage bij dit nummer gevoegd.

15-Jarig bestaan.

I

Niet alleen in Amsterdam, Hengelo, Groningen, Rotterdam en Utrecht,
maar ook in Den Haag zal op bijzondere bijeenkomsten aand~~h~'besteed worden
aan het derde lustrum van het H.V.

Op vrijdag 17 februari spreekt in Amsterdam Prof. Dr. B. Schaper, even-
eens op dezelfde avond in Rotterdam Prof. Dr. G. Stuiveling en in Utrecht
Dr. J.P. van Praag. In Den Haag zal op 18 f cbrue ri Prof. :Jr. L.G. van der
Wal het woord voeren en in Groningen op zondagmorgen 20 februari Dr. J.P.
van Pra~g~ .

Federatie Den Haag.

VolGens een beginselbesluit van het ~oofdbestuur hield de gemeenschap
Den Haag op 1 januari 1961 op te bestaan on werd omgezet in een federatie.
Vana.fvd i e da t.um begonnen vier "a.fzonderLijke gemeenschappen te functioneren,
t~w~ Den Haa~-Noord, Oost, Zuid en West.

NieuYle geestelijke raadslied.en.

Goedgekeurd is de benoeming tot p La at.seLijke gacst.e Lijk raad'sman/vrouw
van: de dames Mej .•H .11. Achttienribhe te Ui 1versum en Mevr. J .• Ko ols-Swenne
te Le euwa ruen en de heren O. Birman te Amersfoort, M. Hurenkamp te Lochem
en A.D. Leeuwis te Beetsterzwaag.

Tot geestelijk raadsvrouw voor gerepatrieerden w~rd benoemd Mevr. N.
Siuyter-Damsté te Bennebroek en tot geesteLijk raadsman voor de Inrichtingen
van Justitie de heer Mr. J. Gerritsen te Den Haag.

Moderne Jeugd Raad.

Op verzoek va.n deze instantie werd als vertegenwoordiger van het IIuma-
nistisch Verbond in de op te richten landelijke advies-commissie voor jonge-
ren-migratie benoemd de heer D.Th.F. d'Angremond.

•.. Voortgezet onderwijs .

Aan de leden van de Tweede Kamer is door het Hoofdbestuur van het
Humanistisch Verbond een brief gezond.en waarin enkele bezwaren geformuleerd
worden tegen het ontwerp van .et tot regeling van het voortgezet onderwijs.
De pers ontving van deze brief een afschrift.

-0-
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HUMANISTISCHE STICHTING SOCRATES

Versl~G l~ndd~g 11 decenber 1960.

Deze zeer gesl~agde l~ndd~g werd b~gewoond door ongeveer 60 deelnemers.
Prof. Dr. J.C. B'ra nd f Co r s t iu s b ch an de Ldo : "De functie vn.n d o kun s t. bij de
zolfontdekking v~n de mens" en zette hierbij uiteen, dat n~~r zijncening
onder'zelf6ntdekking is te versta~n het bewustzijn van de eigen persoon en
v~n zijn rel~tie tot de wereld. w~Brin we ook de wil tot deze zelfontdekkinrr• . 0

moeten veronderstellen. Da~rn~~st is kunst een der uogelijkheden tot deze
zelfontdeklün'g.

D~~rn~ werd in 3 groepen gediscussieerd, waarbij Mevr. van Eck, Dr. C.
van Rijsinge en Dr. Booy als rapporteurs optr~den. De middag werd met een
zeer geanimeerde di~cussie besioten.

-0-

}WE"RL1\NDSE VERENIGING VOOR lL\A'l'SCH.AFPELIJK I'fEBR

"H U MAN I T A Su

N~~nsverandering sectie Kinderbeschcrning.

Bij bestuursbesluit is de n~all van de 'landelijkesectie Kindorbescher-
nin[';van Hup~nit~s ver~nderd. De sectie g~~t nu heten:
Sectie Jeup;dz~ken, onderverdeeld in 3 sub-secties, t.w~:

~) sub-sectie Voogdij;
b) sub-sectie Gezinsvoogdij (in het kad er rvan de er'kennin[';van Hunani tas'

door het Ministerie v~n Justitie in een ~~nt~l arron~iDce-
centen als reclasserin[';svereniging voor ninderj~rigen);

c) sub-sectie Bijzonder jeugdwerk (in oprichting).
Bovendien fungeert het bestuur v~n de Stichtin[';Kindertehuizen van

Hunanitas bij het overleg eveneens ~ls een sub-sectie, bij d~arvoorp~ssen-
de gele[';enheden.

Rechtspositieregelinrr.

Het bestuur van lluoanitas h~eft voor alle medewerkers der vereni[';ing
in afdelingen, gewesten en in het centrale app~r~at een rechtspositie-
re[';elinGontworpen en geldig verkl~~rd, in de vorn v~n een ~rbeidsre[';le-nent. . .. .

Ge zinsvo ogdij.

Teneinde b eLo.ngst.e lling bij buitenkerke lijken - rie t Hunani ta.s ayripa thi-
serenden - te wekken voor steun aan Hun~nitas ~ls [';ezinsvoogdheeft de
verenic;ing;Hun~nitas een speciale folder ontworpen oet a.ls titel: HU leest
het bijna.du geLijks in de k run t.!' •
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S.O.S.-diensten.

To AosterdaQ zal een telefonische hulpdienst in het leven worden
gorocpe n aTliori n zullen alle orguru sat.tos voor maa tschappe Lïjk werk sano n-
werken. De groep bui t.enke'rkelijkenzo.l vertegenwoordigd worden door Huoc-
nistischVerbond en Hunan i tas ge zame n Lijk,

Ln het voorja.a.r1961 hoopt oen dit project a Ls experinent tel~unnen
starten. Hunanf.sti sch Verbond en Huno.n.it.a s stellen zich voor, gcza.nenlij4,
n~ te ga.an of oök in a.ndere plaatsen een ~o.nenwerking bij deze voro v~n
hulpverlening ko.n groeien.

Gezinsverzorging.

De afdeling Zwijndrecht van Hun 0.ni t.a a is een jo.n.rna. de oprichting
begonnen oot een gezinsverzorgingsdienst.

-0-

,HU1U1NISTISCHE JONGEREN GEMEENSCHAP

Algeoene Leden Vergo.doring.

De 2e Algencne Leden Vergo.dering vo.n de HJG zal worden gehouden op
"De Ark" te Nunspeet op 18 en 19 februo.ri '1961.

Zooer!{anpen.

In 1961 zullen de zorae rkarap en van do HJG (eind juli en begin augus-
tus) vernoedeli~ in Deneoo.rken plaats vinden. Tevens zijn pla.nnen voor
hot houden vo.n een werkkau.p in Nederlo.nd in uitvoering.

}.fadedelingenbln.d.

Medio noveober is de 6e aflevering van "Mededelingen HJG" verschenen.
Het bevo.t o.o. een uitgebreid verslag over het weekend "Verdro.agzaaoheid"
(gehouden op 17 en 18 septeober jl. te Aosterdo.o).

-0-

HillLiNISTISCHE JEUGDBEWEGING

Afdelingsnieuws.

Het HJB-leven in do afdelingen 'ging z~nder al te veel "wild garo.as"
de winter in. Hier en do.ar werden wat specta.culaire dingen gadao.n.

Afdeling Assen heeft in de vorige oaand ho.ar 5-jarig besta.an gevierd
net een lustruo-weekend in Appelscho..

Afde ling Arnhen hie ld een Kerst-weekend (nl. het we ekend v66r Kerst-
nis) en in verschillende o.fdèlingen in den lande werd een St. Nicola.as-
bijeenkonst gehouden.
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Winter-weekend.

Als l~ndelijke activiteit stond het winter-weekend op stapel, d~t
laat (7 en 8 januari) werd gehouden deze keer~ Het~erd wel min of meer
een werk-weekend. Er werden veel technische ~roblemen op organisatorisch
gebied, die zich in elke a.f de Ling kunnen voordoen;' besproken in een a o.n-:
tal discussiegroepen, waarnl1 een groepsdiscussie pl~l1ts vond naar l1anlei-
ding van de door de rl1pportcurs uitgebrachte verslagen. Dit geheel zal cr
hopelijk toe bijdragen dl1t toekomstige kaderleden niet te gauw uit het veld
geslagen zullen zijnbij organisl1torische moeilijkheden.

-0-

HlThL'INISTISCH THUISFRONT

Bestuur.

Het bestuur van onze'beide stichtingen is aangevuld met de leden
lLR. Vermoer en W. Wierdu.. De heer Vermeer heeft zich bereid vork Lo.c.rd
het voorzitterschap te vervullen.

Collecten.

Door het Humanistisch Thuisfront werden in het jaar 1960 collecten
gehouden in 23 plaatsen met een totaal opbrengst Vl1llruim f. 15.000.--,
welk resultaat in de aanloopperiode van deze acties bevredigend kan wor-
den, genoemd.

Het Thuisfront ondervond hier~ij in verschillende plaatsen de mede-
werking van leden van het Humanistisch Verbond,voor welka medewerking
het zeer erkon te lijk is.

Voor het jaar 1961 zal het aantal collecten weer met een twintigtal
worden vermeerderd en het Thuisfront hoopt op deze wijze in de loop van
enkele jaren over het hele land een apparaat op te bouwen, waarop het
steeds een beroep kan doen.

-0-

HU11MHSTISCHE WERKGEME,'ENSCHAP IN DE PARTIJ VAN DE ARBEID

Afdelingsnieuws .

De afdeling Den Haag koos een nieuw bestuur, best'aande ui tde heren
Meyer de Vries, voorzitter; J.v.d. Krift, 2e voorzitter; H. Meyer, van
Merlenstr~at 69, secretaris en J. Groot, penningmeester.

Op 30 nov emb er hle lden de drie afde lingen van de wer'kgemeenschappen
een gemeen~6happelijke avond, alwaar drie inlej~ers over het bevolkings-
vr-a.ag stuk spraken. Er was veel belangstelling; het was een goede avond.
, Haarlem hield zich met h~tzelfde'probleem bezig en daar was,het Dr.
\V.J. Jong, die er een intere~sante inleiding o~er ~ield.

Voor de afdeling Hi lversum sprak or 30 noverab er de heer Meyer de
Vries over "Het humanisme voor de mens van nu". Er was een warme discussie,
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in het bijzonder met enkele gasten, die voor het eerst met onze gedachten-
gang kennis maakten.

Voor de jonge afdeling Hoofddorp zette de heer H. van Woudenbergop 22
november uiteen wat de H.W.G. zich ten doel stelt. Er was een goede discus-
sie en het bezoek was eveneen~ goed.

"Vernieuwing" .

In hetdècembernummer van "Vernieuwing" wordt veel aandacht besteed
aan de ~ede die de heer J. Berger jr., politiek secretaris van de Partij
van de Arbeid, heeft gehouden op de jaarvergadering van de Werkgemeenschap,
welke in ons vorig nummer al is besnroken., ~

Verder bevat dit nummer onder meer de radiorede, welke Drs. Anne
Vermeer onlangs voor de VARA-microfoon heeft gehouclcn en een artikel van
M.G. Darffemius over de plaats van de ongelovige in onze westerse maat-
schappij.

-0-

RADIOLEZINGEN

Lezingen in de maandon januari en februari voor de VARA.

22 januari Dr. H. Bonger "Het zwarte goedje".
29 januari Prof. Dr. J.J. Fahrenfort l1110raalzonder religie".
5 fe brue.rL: Prof. Dr. L.G. van der Vlal "En wat zegt de humanist daarvan".

-0-

INTEIlNATIONALE LITERATUURLIJST

THE RADICALHUlLANIST (INDLi) No. 44
October 30 - 1960r>

\

Future of Muslim poli tics in
India
IRI Camp 1960 - A Report

K.K. Sinha
R.L. Nigam

No. 45
November 6 - 1960

IRI Camp 1960 - A Report R.L. Nigam
Some problems ofUniversity
Administr~tion G.D. Parikh

No. 46
November 13 - 1960

Philosophy of Radical Humanism
The crisis of the United Nations

G ~'P.Bha ttacharya
Sachin Roy

No. 47
November 20 - 1960

IRI Camp 1960 - A Report
Philosophy of Radical Humanism

R.L. Nigam
G.P. Bhattacharya

(



THE fulDICAL HUMANIST (IND lA )

IRI Camp 1960 - A Report
Philosophy of Radical Humanism
The facts about Cuba
A Hectic month for N~w Yorkers

THE HUUANIST (ENGLAND)

The exa~ple'û~ Lady Chatterley
A Jewisb view of Eichmann
Light and darkness in Naples
Science studies sleep
Pioneer of Humanitarianism
The lure of Pseudo-Science
"lianhis own enemy
Teaching the Bible as liter~ture

NEWS AND NOTES (ENG L.AND)

Right attitudes
The reduction of economie equality

TUE lIo'NTHLYRECORD' (ENGL.iiND)

AnC!urin Bevan: Humanist and
Sta.tesman
Our laws and morals

Positivo incentives for peace

8

No. 48
November 27 - 1960

No. 1 - 1961
January

January - 1961

No. 1
January - 1961

DIE FREIGEISTIGE AKTION (DEUTSCHLAND) No. 12
Dezembcr - 1960

G.B. Shaw
Lukrez
Der Staat im Staate
Das Mens~hbild der Biologie

Gotthold Ephraim Lessing

F·reiheit, unser höch st.os Gut
Fortschritt? - Fortschritt!
Religion oder Weltanschauung?
Die JUGcnd hat das Wort
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No. 1
Januar - 1961

R.L. Nigam
G.P. Bhattacharya
Samuel Shapiro
R.F.G.

James Buchanan
Hyman Levy .'
S. and V. Le f f .
David Gunston
Florence L.Vickclgren
Michael H. Briggs
H.L. Maltby
Palmer A.. Hilty

Henry Lloy<l
(boel{bespr-ok i ng )

Richard Clements

F.H. Junphlett
Micklewright
R.J ~ B Lac kháin , B.A..

E. 111ig
Dr. Karl Boeker
Wo lf vom Haag
R. Genschel

Prof. Dr. G. von
Frankenberg
Fritz Hermann'
Rdulf Gens chc 1
Karl Maempel
Horst Bethmann
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INTERNNrIONAAL NIEU\1S

De geschiedenis van de Bund FreireligiBser Gemeinde.

r:

Het Information Bulletin van' de International Humanist and Ethical
Union van oktober 1960 'bevat een overzicht van ue geschiedenis van de
Bund Freireligiöser Gemeinde, die onlangs tot de lHEU is toegetreden.

De oorsprong van deze bond gaat terug tot het jaar 1844, toen de
zogenaamde heilige rok van Christus weer eens te Trier werd tentoongesteld.
Een katholiek priester, Johannes Ronge heeft zich fel verzet tegen deze

"afgodendienst". Dit verzet is uitgegroeid tot een beweging die wel eens
de tweede reformatie wordt genoemd. Ook protestanten voegden zich hierbij.
De verschillende groeperinGen, die zich vormden; hebben zich hoe langer
hoe meer verwijderd van het christelijk geloof. In korte tijd waren er 350
plaats~lijke groeperingen die echter, na de onderdrukking van de revolutie
in 1848 zwaar vervolgd zijn, zowel d06r de staat als door de kerk. In 1859
waren er nog maar ioo plaatselijke groepen over, die toen in Gothade Bund
FreireligiHser Gemeinde vormden. Hoewel in de volgende 50 jaar de bond
nog veel vervolging ondervond, ontstonden er toch nog meer vrijdenkers-
groeperingen zoals de Dui t.s e Moni stenbond , de Duitse Vrijdenkersbond , de
bonden voor het vrije denken en voor crematie. In de tijd van de republiek
van'Veimar waren deze organisaties verenigd in ~en werkc6ciit6, dat in to~
taal 780.000 personen vertegenwoordigde. In 1925 vormden leden van de
Freireligi~se Gemeinde tezamen met de Duitse Monistenbond en met de Duitse
,Vrijdenkers Bond, de Volksbond voor geestolijleevrijheid. In de tijd van het
nat i ona.aLvao ciali sme zijn al deze b 10 etende verenigingen zwaar onderdrukt.
De groepen werden ontbonden, hun'bezittingen v6rbeurdverlelaard en verschil-
lende vooraanstaande figuren zijn in het concentratiekam~ terechtgekomen.

Tegenwoordig zijn er in de Soviet-zone ook verschillende groepen, die
echter onder zware druk van de staat leven. Zij leunnen hun werkz~amheden
niet verrichten, hebben geen vrijheid van pub ILcat i e en moge n hun begrafe-
ni8- en huwel~ksplechtigheden niet houden.V06r functiqn~rissen van-de
Commun i std schc partij is het Li dma a t-s chap van deze groepen vorboden.

In 'i'les,t-Duitslandis de situatie anders. Daar waarborgt de grondwet
de vrijheid van geweten. Toch ondervindt men we I moei lijkheden van' kerke Lijk ë

zijde. De Vol~sbond'voor Geestelijke Vrijheid bestaat weer in West-Duitsland.
Deze heeft zijn zetel in Hannover en een uitgeverij, de "Verlag für Geistes-
freiheit". De Bund FreireligiHser Gcmeinde is in 1949 ook weer opgericht.
Deze heeft 280 afdelingen. Ook dez e bond heeft zijn eigen uitgeverij nl. te
Mannheim, de "FreircligiHse Verlagsbuchhandlung" die een maandblad uitgoeft
"ber Freire~igiHse".

De radiostations Vé1.nKeulen, Frankfort en München geven gelegenheid
de vrijreligieuze gedachtenwereld bekend te maken.

Er is maa t schupp eLijkwerk en een jongerenbeweging die in nauw contact
stn.an met de Bund Freireligiöser Gemeinde. ,

Het woord "religieus" moet men in de nnn.m van .de bond zeer ruim op-
vatten, het heeft niets te maken met chri st.eLijkheLd", ma ar het houdt in een
houding van respect en vertrpuwen ten opzichte vn.n het menselijk bestaan en
de erkenning, in morele zin, vn.n de menselijke verantwoordelijkheid.

-0-
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VAN ALLE KANTEN

Humanistisch commentaar op het V.P.R.O.-plan voor een nationale omroep.

De V~P.R.O. heeft een plan gepubliceerd voor een nationale omroep.
Het Woord van de ~eek, het blad van de ~0den van de Humanistische Luister-
kring , heeft .hi crop het vo Lge nd e commentaar:

" NATIONALE Of,JlOEP

" Hét valt te begrijpen dntook de humanistische beweging met
"belangstelling kennis heeft genomen van het, enige tijd geleden
Ugepubliceerd~, V.P.R.O.-plan 1960 voor een nation~le omroep.
"Hoewel er binnen haar rijen zowel v66r- als tegenstanders van
"een dergelijke omroep t.cvinden zijn, is niettemin de regc li ng
"van de zendtijd herhaaldelijk ter discussie gesteld, en heeft
"het Humanistisch Verbond hierover ook reeds op een con~res in
"1948 een resolutie e.a.ngenomc n ,
" In die resolutie staat onder meer te lezen, dat het radio-
"bestel voor het Verbond des te mo or aannemelijk zal zijn, nc.a.rmato
"er waarborgen zijn, die het mogelijk mak en dat ook het hnma.ni s»

"rt i ache woord in de a.èther kan k li nlcen , Waarborgen, dus geen a.f-
"hank oLijkh ei d van de goede wil van de ömr-oc pve reni gi ng on , waar-
"over we ons 'overigens in het a.lgemcen niet te beldB.gen'hebbcn~
" Het is duidelijk, dat in een nieuwe regoLi ng vu.at za I moeten
"staan dat, mede'op grond van de gebleken behoefte, a.[1nde humn.-
"nisten zendtijd zal moeten worden t.ocgokond , wil cr geen sprak e
"zijn va n d i ecriurinat i e , Ons verzet tegen de voorgestelde omr ocp-
"regeling van imi ni st.er Ca.ls en zijn voorma Ligc 'staa.tssecretroris
"HHp~ener is daa.rtegen gericht en heeft onder meer tot oprichting
"va.n de Luisterkring geleid.
" De V.P .R.O. heeft ui t.drukko Lijk gezegd, ha.ar plo.n tb hebben in-

,"gediend om een ba.sis voor discussie te hebben. Aan die discussie
"willen we grau.g het onze bijdragon , ook al, omdat we hier te mak on
"hebben met een gedegen stuk werk. Man r dn.n moet ons toch we L: van
"het ha.rt, het enigszins vreemd te vinden, da.t in het V.P.R.O.-
"oritwerpvoor een omroepwet wel a.~n de kérkgenootschi:ippen recht op
"ci.gen zendtijd wordt toegekend, 'maar niet a.an niet-godsdienstige
"genootscha.ppen op geestelijke grondsiag als het Hrima.nistischVer-
"bond. Daarmee wo rdt de di scrim i no.tie ten a.anz i en vu.n de bui ten-
"kerkelijken, die in het wetsontwerp Vl1n het ministerie van b.K. en
"1'1. vo orkomt,, gohandho.afd . Ma.a.r'misschien is di t ,,~slip of the
"pen", die er met enige goede wil wel kan worden uitgehaald.

-0-

Forumgesprelcken.

De Pleingroep heeft in Zwolle een forumgesprek belegd, Wl1arann Dr. D.R.
Prins van het Hoofdbestuur v~n het Humanistisch Verbond ooic heeft deelgeno-
men. De Provinciaalse Overijselse en Zwolse Courant v~n 1 december 1960 rreeft
cr het volgende verslag van:

I
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r:

11 De Zwolse Pleingroep vervolgde gisteravond haur rooks forum-
"gesprekken in de grote za,al van "Suisse" met eon gesprekavond
"over "Het avontuur van het mens-zijn"• Het opvallend grote aantal
"aanwezigen luisterde geboeid naar de u{tee-nzettinecn van de Gro-
"ningse hooglcrn.ar Prof. Dr. P.A. van Stcnpvoort(de bekende auteur
"van "Wacrheid en verbeelding rondom het Nieuwe Testament" en van
"de pocket "De mens en ik"), van Dr. D.R. Prins, lid van het hoofd-
"bestuur van het Human i st.I sch Verbond en van pa t.e r M. Hensen O.P.
" Het gesprek concentreerde zich op de volgende vrn..ge~:Wn..tis
"volgens U de diepste zin van ons aardse leven? Is ~ns aardse leven
"voorlopig of definitief? Wanneer U een leven hiernamanls aanvaardt,
"gaat het da.n voor U uiteindelijlCom dat Levc n-b i oi-namae.La en heeft
"het aardse, leven geéIi eigen i~trinsieke waarde? Is het alleen maar
"voorbereiding, aanloöp? Prof~ van Stempvoort stolde, dat hij de zin
"van het Aardse leven niet kon ontdekken van de mens uit, doch al-'
"leen van Christus uit, de ware mens, in Wie schepping en herschep-
"ping samenkomen. Pater Hensen ging daarentegen uit van de mense lijke
"erva.ring en maalde duidelijk, hoc de mens op grond van zijnbestaans-
"ervaring zijn aardse leven niet in vrijheid kan realiseren zonder
"openheid naar God toe, die ons in Christus verlossend tegemoet
"treedt~ Dr. Prins zag, met verwijzing naar de prcchtige figuur van
"dokte:r:'Rieuxin Camus' rOman "La Peste", de zin van het aardse
"leven in de verwezenlijldng van de medemenselijkheid. Sprekend over
"het 'hiernamaals, stelden Prof. Van Stempvoorten pater Hensen,
"dat het uiteindelijk gaat om de volle .ui tbloei juist van het aa.rdsc
"leven, dat dus in deze zin niet "voorlopig" is. Dr. Prins verkln.a.r-
"de, dat h ij zich over de vr aag naa r een hiernamaals niet kon ui t-
"spreken, omdat het antwoord op die vraag niet met de bestaanserva-
"ring gegeven is. De human i st, zei hij, kan alleen leven in en met

."het heden, omdat alleen het heden reëel is.
~ Na de pauze werd uitvoerig en indringend in~egaan op de waar-
"dering van het aardse leven. Pater Hensen lichtte toe hoc de Chris-
"ten,als hij trouw is aan het bijbelse denken over mens en wereld,
"het aardse leven alleen ma~r p~sitief kan waarderen. Invloeden van
"de oude mysterie-godsdiensten, van het Griekse (vooral platonische)
"denken en heel bijzonder van het gnosticisme en het manicheisme heb-
"ben achter het christelijk mensbeeld vanaf de vroegste tijden in een
"ongunstige zin beinvloed en een onderwaardering teweeggebracht met
"name van de stoffelijkheid, de lichamelijkheid 'en de oexuu Ld t-e Lf •

." Prof. Van' St'enpvoort beklemtoonde dit evono cn s dcio;rvooral te
"wijzen op h~t dogma van de Incarnatie: God werd m~ns, o~d~t de mens
"weer mens zou worden. - De drie inleiders wisselden tenslotte nog
"van gedachten over het "menselijk tekort", dat de zorido is, en over
"de betekenis van het lijden.en de dood in het gehebl vn.n het mense-
"lijk leven."

-0-

In Bevrijdend Denken van 3 december 1960 begint Jo. Scheper een serie ar-
tikelen over een Schets v~n een rntioneel Humanistische visie en perspectief
inzn.ke mens en ma at.s choppij, De h eor Scheper baha.nde 1t: Hoee Lijlee werkhypothesen,
De keuze van een werkhypothese, De nens in ruimte en tijd, objectief, subjectief,
betrekke lijk, Cau sa H tei t, Oo rzrvalc en doe 1, 'Lo evc I en z-e chbvc.crdi.ghei d , De zin
v an het leven;"

,=====:::::=========
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NIEUWJAARSBRIEF VAN lIETHUl.1ANISTISCH VERBOND

De str~d der meningen

Het jaar 1960 werd niet gekenmerkt door gebeurtenissen die het voor
het Humanistisch Verbond noodzakel~k maakten zich teweer te stellen, zo-
alsbijvoo~beeld in 1959 wel het geval is geweest. Toen werd imoers de
hi~uwe ömrbepwet ingediend, waarin, zoals bekend, geert recht op eigen
zendtijd aan hei Verbond wordt toegekend. Daardoor verschilde 1960 opval-
lend van het daaraan voorafgaande jaar, waarin dank zijgeno~mde aanleiding,
de Huma rrist i sc he Lu i sterkring in een jl1ar tijdmeer dan 25.000 leden kon
noteren. Het is in het nu bijna 15-jarig bestaan van het Humanistisch Ver-
bond al verschillende malen gebleken, dat een tegenslag 01 een nogal opval~
lende aanval ve Le sympa thi serenden walcker schudt en een uitwcrlcing heeft
die niet in de bedoeling van de ontwerper varide maatregel of van de kri-
tikaster heeft gelegen. Zo is het g~koBon dat in 19t2, na de berucht ge-
rucht geworden woorden van de toenmalige minister Mr , Mu Ldc rijo, die van
mening 1'1aSdat het Humanisme "S't enen voor brood gaf ti , het aantal leden van
het Humanistisch Verbond met een flinke sprong toenam.

Hetzelfde verschijnsel deed zich voor toen in 1953 hat kathdiieke kamer-
lid magister Stokman in de Tweede Kame~ een motie indiende waardoor de
Humanistische geestel~~e verzorging in het middelpunt van de belangstelling
kwam te staan. .

Deze gang van zaken geeft te denken omdat hieruit de conclusie zou kun-
nen worden getrokken d~tvelen de bete~enis van het HumaniDtisch Verbond
voor zichzelf en voor hun medemensen niet geheel juist beoordelen. Blijkbaar
heerst nog bij velen de mening, dat het IIu:nu.nistischVerbond een soort vak -
vereniging is, met als voornaamste taak het opkomen voor de rechten van de
bui tenkerke Lijk en , In feite is dit sLechts één van de taken waarvoor wij ons
gesteld zien, en ligt de betekenis van het Humanistisch Verbond evenzeer
in geheel andere functies. Alvorens daarover iets meer te zeggen, willen wij
echter opmûrken dat het er een beetje op lijkt alsof 1960 het jaar is ge-
weest waarin een kentering waar te nemen viel ten aanzien van de erkenning
van het moderne humanisme als levensovertuiging en van het Humanistisch
Ver~ond als organisatie. Ter illustratie daarvan brengen wij onder de aan-
dacht dat dezelfde Mr. Mulderije, die wij daarnet citeerden, ditmaal als voor-
zitter van het interkerkelijk overleg in radiozaken, van mening bleek dat ook
de Humanisten moeten deelnemen aan een gesprek op brede basis over de zend-
tijdproblemen. Ook de zo~ven aangehaalde magister Stokruan gaf onlangs in de
Tweede Kamer te kennen dat de verdraagzaamheid voor het algeneen welzijn een
zo groot goed is dat zij moet worden toegepast op alle kerkgenootschappen
en op alle richtingen zonder ond~rscheid, alsmede op verenigingen op levens-
beschouwclijlce grondslag die geen kerkgenootschappen zijn, maar die evenzeer
aanspraak hebben op bescherming en tegeDoetkoming vanwege de overheid.

Intussen, zolang het moderne hunanisme nog op zovele terreinen en nog
op zovele wijzen achtergesteld en tegongewerkt wordt, is er geen reden tot
overdreven optimisme. Nog altijd worden geen humanistische raadslieden in de
k~zernes toegelaten. Nog alt~d staat de subsidiöring van ons werk in de ar-
boiderskampen niet op gelijk ~eil met die van de kerken en nog altijd is het
voor een gevangene die geestelijke verzorging door een humanistisch raadsman
op prijs stelt een hele toer om die te krijgen.

Ook denken wij aan het stand}unt van de CRU, dat de voorzitter van die
partij nog onlangs als vo 19t formuleerde: "Wij Chr. -Hi st ori schen stollen ons
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op het standpunt dat ons land moet worden geregeerd ais een Chri ste Lijko
n~tie in protestantse zin.'

',iHetHumanistisch Verbond", 'zo zei de heer Be erni nlc , "ondermijnt één van
de gr6ndslagen van d~ Westeuropese beschaving, namelijk het Christendom.
Aan doz~ ondetmijning mogen wij niet meewerken door het beschikb~ar stellen
van geld ui t de staatsl{as". Dat het humanisme ook een hoeksteen van de
Westeuropese ~~sc~aving is, ~n dat de staatskas mede de staat~kasis van

,de nièt-Chri stenen, is blijkbaar voor de heer Beernink g~en punt van over-
wegin,g.

Sein op onveilig

"

I , ,Hierui t blijkt weI dat een humanistische organisatie in de strijd voor
erkenning' en gelijkgerechtigdheid wel degelijk een functie te ,vervullen
heeft, ook al erkennen wij met voldoening dat bijvel~ andersdenkenden con
toenemend: begrip voor het humanisme waar te nemen valt. Dit is temeer van
belang, omdat in de wereld van vandaag het sein pog steeds op onveilig
staat. Vij hebben daarbij niet in de eerste plaats de politieke toestand op
het oog omdat di t slechts indirect ons terrein, is. Ma ar wij doeLen op de
verguizing 'van menselijke waardigheid; op de, heerschappij van poli ticke
ha~ts~ochten over de geestelijke en menselijke waarden. Meer concreet gezegd
denketi wij daarbij aan nieuwe ~itingen van anti-semitisme, ~oals hog onlangs
na de verkiezing van een joodse burgemeester in Londen en veider terug in
het jaar; aan de anti-joodse activiteiten in Duitsland, en in andere lan-
den. Waartoe dit alles leiden lcan , wordt nog eens extra "duide lijk, nu bin-
nenkort 6én der munne n rd i e tijdens de oorlog dejodenverv'olgingen verpersoon-
lijkten, a Lsno g voor de rechter zal verschijnen. \'iijdeni~en'ook aan de gru-
welen die in Algerije worden bedreven, aan de apartheièsonlusten in Zuid-
Afrikà, aan de vernederende behandeling die nogcrs nog steeds ondergaan
in Amerika en aan de bloedige tonelen in de Congo. Tenslotte, maar zoker
niet met de minste zorg denken wij dan aan ,de enorme hongersnood in, gröte

,delen van do wereld die ~e meer schrijnend is omdat in andere delen: van
diezelfde wereld vaak zo zelfvoldaan gewag gemaald wordt van de hoogcon-
junc tuur en van' de steeds stijgende levenss tandaard . ,

Wij noemden slechts enkele voorbeelden van bui ton onze landsgren~en,
maar zijn ons wel ervan bewust dat ook in Nederland op dezelfde' terreinen
stèeds weer gevaren dreigen. De alom blijkenqe one~enwichtigheid is voor
een groot deol het gevolg van het chaotische karakte~ v~h onie tij~. Van
de omstandigh~id dat traditionele bindingen verloren gingen~ w~aivoör geen
of geen voldoende nieuwe binding, geen of geen voldoende ge est.eLijke basis
en achtergrond in de plaats kwam. Naar onze overtuiging wordt dit gemis
niet aangevuld door te verwijzen naar de tradi tie; maal" door de wezen1ijke
waarden o~nieuw aari de orde te stellen. Een taak ~ie uiteraard niet een
opdracht voor het Humanistisch Verbond alleen is, maa~ waarbij het wel een
belangrijke rol kan spelen. Mi ts het kan rekenen op de steun van de velen
die zich tot nu t.oo afzijdig hielden. Hun Lidmaa t schap , hun geldelijke bij-
drage en hun to~wijdingzijn onmisbaar bij de vervulling van de gestelde taken.

Verzui Ling ?

Di tbrent ons als het ware' va.nzolf op een onderwerp, van gedachtenwi s-
seling dat in de afgelopen tijd van versc4illende zijden bijzonder veel be-
lan~stel1ing ondervond;' namelijk het vraa:gstuk'van de vc rzu i Ling ,'Het ty-
pische verschijnsel deed zich daarbij voor, dat men dit pr~bleem spe~iaal
aansneed in verband met het streven van het llumanistisch Verbond, of moe-
ten we z~gge~. dat ~et door het optreden~an het Humanistisch Verbond
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opnieuw actueel werd? Hoe dan ook, er is veel over geschreven en gespro~en
en wij willen' er daarom in deze ni euwjaarsbrief eveneens enkele woorden aa~
wijden. '

Hét b'estaan van de kerken en vn.n het Humanistisch Verbond betekent op
zich~aif nog alleiminst ~erzuiling. Het is niet ande~s dan de uitdruk~ing
van het feit dat er verschillènde levensovertuigingen zijn. Tezamen dragen de
aanhangers van di~ onderscheidene levensovertuigingen verantwoordelijkheid
voor elkaar eh de anderen. De praktische activiteiten die uit het dragen
van die verant~oordelijkheid voortvloeien, raken vele terreinen van bemoeie-
nis met de mens, en daarbij mag en moet soris zelfs de ~igen Lovone ove rtu i gi ng
een zekere rol spelen. Eerst wanneer men weigert deze gemconschappelijke ver-
antwoorde Lijkheid , met name ten aanzien van Loi di ng , apparaat, bu roau s , scho-
ling e.d., ,gemeenschappelijk te dragen; en eerst wanneer men ontkent dat het
een gemo enscha.ppeLijke verantwoordelijkheid is, wa arb ij ieders recht op zijn
eigen oy~rtuigin~ strikt geäerbiedigd dient te worden, kan men spreken van
verzui ling ~

Relais ~ordt nog t~ dikwijls het aandoel van de humanisten ind0~e gemeen-
scha.ppeLijkeve rarrtwo orde Lijkhei d betwist. En vda.a rdoor wo rden de hunan i st.cn
steeds weer gcdwo nge n hun eigen weg te garen. Verdraagzaamheid worclt ons wel
gcvrae.gd.,,ma.ar weinig geboden, en men verstaat üe humanistische vorclraa'gzaam-
h ci d verkeerd als men denkt dat de human i st.en het dan maar moeton verClragi:lfi
dat zij in de ,Christelijke natie, die de heer Bo orni nk voor ogen sta.at,vclhun
plichten hebben te vervullen, maar niet hun rechten zullen opeisen. '

Onze bereidheid to~ echte samenwerking en echte algemeenheid hebben wij
meer dan acns ondubbelzinnig tot uitdrukking gebracht, maar do prakt~~ leert
d.atjuist naarmate het humanisme principieel cn organisatorisch meerlbctekent,
onze bijdrage tot echte algemeenheid aan kracht wint. De kracht v~n 'bni6 natie
liGt naar onze mening in de' samenwerking van alle positief gerichtek~~chten,
ieder de g~m6enschap dieriend volgens eigon overtuiging. Wij wagen do veronder-
stelling dat ook op dit ~~bied enige kentering valt waart6 ~6nen, g~tuige
o v a , enkele passages in het 'onlangs verschonen eerste deel V:1n een knth ol i oke
publicatie onder de titel: "Eon ka t.holi ck uitzicht op de Nod er-La.ndse samen-
Lev i ng !' , En zelfs al s deze v or-ond orst.olLinr; onjuist is geven wij cl'ehoop: niet
op, dat het eens zover zal komen dat de, samenwerkingsgedachte het zal ~innen
van de "apartheid" die mi in Ne dcr-Ln.ndvno g zo 'n grote rol sp oaLt ,

Het moderne human i sme is e-on positief an t.woord op de vragen van c1emoderne
me~s. Hot humanisme zal iich bij het zoeken n&ar dit antwoord niet beroepen
op onom~totelijke waarheden. Het zal steeds bereid coeten zijn de weg ~p~n te
breken naar nie~we meóselijke mogelijkheden. Het zal daardoor de benau~enissen
vau:een bena~d heden kunnen döorsta,arien ondanks alles voo~t ~unneri g~~n op
een weg die het eenmaal gekozen hee f t . Alleen zo za I het mo geLijlrzijndeel te
hebhen aan ver Loden en heden, maar ooh:aan de toekomst.

Vandaag is het niouwe jaar begonnen ma-ar eigenlijk is iedere dar; een nieuw
begin voor degene 'die het 'leven ao.ndu.rft en ve rtrouwe n heeft. Vc rt.rouwen in
de mogelijkhederiva,n zichzelf en zijnmedemensen, ~ich daarbij ervan b60ust

,dat ieder tot alles in staat is, ten kwade en ten goede. Het zal oo~in 1961
onze taak zijn de mens te helpen wcirkelijkmens te worden. Dat ~il zeggen: de
mens te helpen zich zelf te helpen. Want alleen zo kan de mens beschikken
over zijnvermogen tot toewUding, zelfontplooiing en zinvolle a,rbeid. Daarom
logt het Humanistisch Verbond zo sterk de na.druk op praktische verbondenheid.
Of deze overtuiging en deze levenshouding ons zullen beschercentegen de
dreiging va~ willekeur, chaos, oorlog en atoombom wetGn wU niet. Maa,r wel
weten wij dat hot in stand h6uden van de scheppend~ kra.chten do eers~e voor-
waarde .i s voor onze eigen toekomst en di ei v a.n onzo k ind eron .
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