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V.,,~NALLE KANTEN

Verslagen, report~ges enz.

Niet bij kuch alleen (De Haagse Courant)
'. j,<

Bri~~ Hervorude Kerk inzake
school (De Rotteräaooer)

(Het Vrije Volk)

geestelijlw v orrai ng' op de openbare

,Nedeilandse Opderwijzers Vereniging inzake geestelijke vornin~
op Ge openbn.re school (Het Vrije Volk)

AI:lendc::wnt inzake geestelijke vo rrri ng op de openbn.re school
i (De: Nieuwe Dl1g)

1;rouw,over de openbl1re school
._,' "~I

Foruugc sp r ckke n

(De ,Ho.n.gs e Courant)

'(Het Vrije Volk)

Söcietas Studiosorun Be f orma.t or-um ov or geestelijke verzorging,

(Trouw)

Boekbespreking - Modern niet-godsdienst,i~ Huuanisne

. (Het Binnenhof - Het l";rnhcns Dagblad - De Geldcrlander)
i ;.

Ecd of gelofte in :rechtszl1ken

(Dc Hal1g~che por-t)

Re c td f Lc a td e Lnz ak e me dewe rIc i ng Dr. H. Bc ngo r a a n Het Vrije Volk
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HUMANISTISCH VERBOND

Nieuwe raadslieden.

In zijnvergadering van 31 maart-keurde het hoofdbestuur de benoeming
goed van de heer 1'1". Zijlstra te Zwolle tot p Laut seLijk geestelijk raadsman en
van de'heerJ.L. Zappey te Zierikzee tot raadsman voor de arbeièierskampen.

{'.' .

Contacten met buitenlandse studenten.
. .

He~ ligt in ~et voornemen; 'om midden mei gedurende enkele dagen een
conferentie te liouden voor buitenlandse studenten van het Inst,i,tutefor

.Socia1 Studies. Thema zal zijn: '''Thef'unct.ion of Lrrt.e Ll.ect.ual.s in emerging
countries". Een drietal inleiders is aangezocht om resp. het culturele, poli-
tieke en economische aspect te belichten.
Conferentie met besturen van grote gemeenschdppen en federaties.

Deze bijeenkomst, gehouden. op 10 maart js L, in het Erasmushui s te Utrecht,
waar bestuurders van gró'te gemeenschappen en federaties aan deelnamen, was
een succes. Naar' aanlei ding van:,e'en drietal inleidingen is ui t.voeri g gedi scus-
sieerd over de bijzonderetak~n welke door de bestuurders vervuld moeten worden,
tengevolgé van de snelle uitb~eiding van de ~ted~n en de vorming vah'geheel
ni euwe wijken. .

Forumavond in Heerlen.
Op 14 maart werd in Heerlen op ini tiatief van de p La.at seIfjke gemeenschap

van het Verbond een f or'umg.esprek gehouden over de vraag: "Wat denkt u van hot
humanisme?". Deelnemers hieraan waren resp. Dr. Heggen, docent aan het Groot
Seminarie te Roermond, R.K.; Ds. Knot, Doopsgc zi nd predikant te Heerlen; Ds.
Heins, N.H. predikant te Geleen; de heerScheps, leraar aan het Grotius College
te HeerLen, g"ereformeerd en Dr. Prins, oud H.B. -lid van het H.V. Elders in dit
nummer zijn enkele persverslagen opgenomen.

Opheffing gemeenschappen.

Het' hoofdbostuur·he~ft besloten de kleine gemeenschappen De Kanaalstreek
en Terschelling op te heffen. Door verhuizing van enkele actieve mensen was
dit nodig. De overblijvende leden zijn als algemene leden bij de ge~esten Gronin-
gen en Friesland gevoegd .

. .,' NEDERLAffi>SEVERENIGING VOOR V.AATSCIL4PPELIJKWERK

If HUM A N LT".A S"

Benoemingen in de afdelingen.

,:,lnAml'3terdam is aa.ngest.eLd mevrouw J. Vlasman-Avontuur als maatschappelijk
werks;tervoor gerepatrieerdenzorg (halve dagen), als opvolgster vap mej. M.C.
Hattink,.q.::j.cde dienst van Humanitas verlaten heeft.
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In De lft is e.ang e s tc ld ne j uf f r ouw ·A~·-GrGe.rieveld a Ls oo,at sc happ e lijk
werkster voor het algeneen oaatschappelijk 'werk, els opvolgster van mevrouw
T. Pieters, die de dienst van liuoanitas verlaten heeft.

In Zwolle,is u.a.~lg.ept~l<1 nc juf î r ouwEvä , Char b on als ca.ndidao,t-oaat--··
schapp~lijkwerk~t~r vQ~~ 4et a.l~eneci~ caatschappelijk werk, tevens bela.t
met. de leiding van id-e ge z i.n svc rz or ging , als opvolgster van nevrouw .A.v,.d.
Wees-de Jonge'. .:. :;;. .

In Enschede is aangesteld cevrouw T. van Kalker-Mulder ~ls maatschBp-
pclij~ wer!7_,~ter v:oo~ het a Lgerro en raaa t ac huppe Lijk werk (ui tbreiding).

In Alcelo is~a<Lngesteld neju:Ç'frouw A. Sue deric a Ls cc.nd idca't-caau t.s chap-
pelijk werks.t.e r+f uf t.b r e i.d i ng }. ,. ';"'",

I ':.

Nieuwe afdeling. . j ,
! J;.

In Dieren is een afdelin~ van Humani t-a a opgc r i ch't,
• • . •• I

De rechtsposi tie:-rer:elinr; voor. nedewerkcrs van Hm:mnitti;Ei>'

De rèchtspo8i:tie-rc~olin~ voor nedewerkers va.n' Hunani tas voorziet
volgens artikel ~21, in een "Coruri s s i e va n Goede Diensten"; die 'in het ge-

"weel' ·zou 'Eloeten·kopen, .Wio,nneer zich bij Hunan i t.us een conf.Ld ct zou ve ordo en
tussen de werkgever oen. een werlmener ~ Het bestuur van Hunatii tas: prijs,t zich
gelukkig dit dri ena ns chap nu te hebben gevonde n'j 'hoewel het hoopt ,.:dio.j:.,'de!
oedewerkers van HUJ:1anitas deze extra-beveiligin~ vu.n hun belangen mooer
van node zullen hebben'. De sarae ns t.e l.Li ng van deze comrris s i e volgt hieronder:

Aangewez,n en,benoeçd door het hoofdbestuur do heo'rIT .J'.vo.n den Born
te Ansterdn.n.

Aangewe zen in ~eil stënningdocr de medewerkers
der.vereniging,verypl~ens·ivoorgedragen:o.an en

,< dl1o,rno. benoemd door het hoofdbestuur. . :C'.,. .mej uf f r-ouw Hr. J.J .T'h~t:en
, jBr oe cke . .rlQek;stro. te Den Haug ,

Aang~zocht ~n' dan.rno. door de beide eerste cop-·
oissieleden voorgedro.gen a.an het hoofdbestuur,
o.ls derde lid, en tevens BIs voorzitter VBn de
connissie Mr. ~.Th~ Scherpenhuisen

te Ansterdo.n.

··,Hé"t:hoofdbestUllr heeft ook deze 10.:1tste vo ordz-ao hf dooreen benoening
bek r ac htdgd-,

Naamsverandering afdeling Anstclveen.

De afdeling Anstelveen heeft haar naam gewijzigd in af do Ling : "Nieuwer
Anstel".

De erkenninga.ls gezfli~voogdii;';itrstellinr; van zes arrondissementen van
Humo.nita.s. .

Nadat onze Banvragen OTI erkenning als "reclo.sserinesinstelling voor
I:linderjo.rigen" in zes a.rrondissenenten jurenlo.ng tot weinig neer dan de-
pa.rtepento.le dossiervornine; hn.dden geleid, is er sinds' kort 'een stroomver-
snelling te 'consrtateren, in de cormun i ca td e over dit onderwerp raet het De-
partement. Wij nogen de ,toekoost 'in di t opzic'ht dus net ietsi:.lcer: ..vertrouwen
tegenoetzien. Laat ons .hope n , dq,t de ze vo or zi ch't i ge ne dode Ling spoedig ~e-
volgd kan worden door uitbundiger berichtgeving.
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Vacantiereizen voor bejaarden.

Dd afdeling Dordrecht organiseert vacantioweken voor bejaarden. Deze
worden gehouden in Hui ze De Ingeburg te Oud-Leusden en wel van 7 - 12 mei;
van 14 - 19 mei, van 17 - 22 september en vnn 2i - 29 september.

Op 22 en 23 mei zijner dc.gtocht en voor b.e j au.r den door Zeeland.

Collecte te Den Haag.
De af~eling Den Haag heeft een collecte ~corganiGeeTd die f. 3.300.--

opbracht.
ConÏerenties Sectie Reclassering.

;In ..hot vorige nummer deolelen wij mede ,'uat de:Sectie Reclassering een
drietal recionale conferenties zal houden op 7 én 28 april en op 12 mei.
Thans kunnen wijverme lden , dat het onderwerp ZL11 zijn: "Zedeude linquent en
s amen Lev ing !", Gp-e Ik der conferenties z o.I ecn'constilte:fend,psy,cchiatorbijhet
NederlanJ.s Genootschap tot Reclassüring een inleiuing houclèn. Een forum ze.l
de vragen, die in kleine gespreksgroepen zullen worden geformuleerd, in dis-
cussie nemen.

Documentntie-materiaal Reclassdfingsmedoweikcit:

Naast do reeds bost ac.nde "Leidraad voor vrijwillige medewerkers" heeft
de Sectie Reclassering thans een losbl[\,digevoorlichtingsserie voor haar
leidingge~end vrijwilligerskader (plaatselijk secticlèiders onder meer) het
licht" doen zien.

Onder meer zijnhierin enige hoofdstukken opgenomen over het groepsge-
sprek.

De losbladige samenstelling ma.a kt 'het mogelijk bij tijd'en ,1vij;teaanvul-
lingen of wijz i gi ngon aan te brengen .in deze zeer prak t i sch.edocUmentatie-
stof.

Kaderbl:1d Humanitas.

Het f ebruari.nummer van Huma.n i tas is h oof dzn.keLijk gewijd aan de conferen-
tie ov or hert contact tussen bestuur en mn.at sche.ppeLijk werkster.

-0-

HlJ1IANISTI~CHEJEUGl)BEWEGING

Conti1ct-bijüenkomst.

Op 18 f ebrua.ri hield de H.J.B. de .tweed,econt act=-b ijeenkoms t , die bij-
zonder geslaagd is te noemen. 's Morgens hield de voorzitter van de M.J.R.,
afde ling HiIve rsum een iule iding ove r "vcrgaclortechnick , kaderproblemen en
de bouw va n een vereniging".Dit was, vooraI voor de jongere aanwezigen bij-
zonder boeiend. IS Middags bespraken de a.fgevaardigden de moeilijkheden in
de afdelingen en werd gezamenlijk naar eon oplossing hiervoor gezocht. Voor-
al de afdelingen Amsterdam, Den Haag, Hilversum, Arnhem en Zeist lopen bij-
zonder goed. Afdelingen Zwolle, Assen, WageninGen en Gouda hebben met ruim-
tegebrek te kampen.
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Er is ook cen begin genaakt not een grootscheepse propaeanJ~-actie,
TI~nrbijo.a. ee~ prijé zal worden uitgeloofd voor de afdolinH die binnen

·een bepaalde t~rnijn de oeeste leden ,hoeft gewonnen (rélatiof Gezien).

-0-

STUDENTEN VERENIGING OP HmfANISTISCHE GRONDSLAG

Afdelingsconferentie.

"S 0 C RAT E S"

Op 17 en 18 februc.ri vond in "Die Ossewû "te Noordwijk de afdo Li ng s=
conferentie Leiden-Delftvn.n Je S.V .rI.G. "So orat.es " plaats. In aILe op-
zichten boeiende sprekers waren Prof. Di. B. D~ltgaauw over Toilhn.rd de
Cho.rdin en de heer H.J.J. Lips over hu~nnistische geestelijke vorzorGin~
in het leger.

Ook de rest van het weekend word in een gezellige en ~en.nineerde
sfeer doorgebracht.

Coonissie Stokon.ns.

-0-

~~NISTISCH THUISFRONT

Toen het resultaat vun de hundtekeningen-c.ctie in de Tweede Kuner
beoproken werd, stelde pater Stokoc.ns (K.V.P.) voor, dat ór een genengd
samengestelde eoooissie zou lronen die het hele vraagstuk van de humanis-
tische g eest eLijke verzorging in het leger nog eens zou bekijken. Deze c om-
missie,(in de wandeling genoend: Coonissie Stokmans) is er ip~iddcls ge-
korae n , Zij is a Is volgt sume nge stoLd :

Huoanistische leden

R.K.-leden

Prot.-christelijke leden

Ambte Lijke leden'

Dr. J.P. vun Praag.
Drs. A.R. Verneer .

. H.J .J. Li ps ,

Monseigneur li.G.R.~. Verheggen.
Lui tenant-Ko lone 1 Au Imo ezeni er RoP.J .}.I .Riehe lle •
Lui tenant ter Zee lste K'Ia.sso Vlootaalmoezenier ,
Dr. 1.;.~A • tIr. Gooas e ns-,

Ds. O. He11eraa .
Kolcnel Ds. A.P.W. de ~luis.
K.t.z. Ds. J.W. Sepmeyer.
J.J. vun llouten, Secretaris Generaal Departe-
oent van Defensie.
P. Dregrnnns, Raad-odviseur in Al3eBenc Dienst
Dupa rtemcn t van Defensie. ! ;

Drs. J .iJ.J. Leetos , Hoof dcorara i es Dupu.r-teraerrt
van Defensie.

-0-
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HUMliNISTISCHE WERKGElvIEENSCilAP IN DE P~RTIJ VAN DE ARBEID

Overlijden M.G. Warffemius.

De Humanistische Werkgeneenschap in de Partij van de Arbeid heeft
een groot verlies geleden door het overlijden van het hoofdbestuurslid
M.G. Wo,rffenius.

In het Ee br-un.r Lnunme r vun "Vernieuwing", het o r gac,n vo,n de R.tl/.G.,
wijdt de redü.cteurKn.rèl Tinnernü.n oen gevoelvol o,rtikel aan het verschei-
den van Wnrffeoius.

Van de oprichting der H.U.G. o,f had hij zitting in het hoofdbestuur,
wü.o,r zijn sten in de berao.dslo,gingun veel gezo,g had.

In "Vernieuwing" verschenen ta.l van a r t.i lte 19n van zijl'). haud , artikelen,
die altijd uitnuntten door@enyoud vo,n betoogtrant.

Een strijdvaardig humarri s t , een "ijs mens is he e nge ga an .

lddelingnnieuws.
., • - .t.

De afdeling Rotterda..m hieTcI22 jE'nua.ri j.l~', samen TIet do beide arr-
dere warkgeceenscha.ppen, een hijee~cocst, waar Ds. L.B. R~itenberg sprak
over het nut va.n de we r kgeme e ns ch app cn in de P.v.d.f.-.··· - ..

De afdeling Den H[\'1l1!,belegde op dezelfde da.g , en eve np eus in sacien-c.
wer!dng net P. C. IV.G-. en K. W•G., oen f orunb ije enkoms t ne t al a onderwerp:
"De z i nvvan het poli tiekel'èveIi'-' . .. .

'Gesprêkg"leden waren hier l'rof. Dr.R~ïV~ Sc h ap'or , Prof • C.L. 'p at ij'n-
en Dr. E. Br ongcr sma • :

De afdeling Acer·sfoort kwara op 5 februar;i j.1-. bijeen, OOk sume n met
and er e werkgeneenschappep •. Pr of , Dr. L .M. de .Rijk hield een inleiding over
"Subsidiëring van het, go dsd i en s t.onde r-wijs op de openbare school".

Çent:r.û.le bi,jeenkocst.

Op 31 maart werd eencentrn.le bjje cnlrcma f gehouden in ho,t;Erasnushuis,
Oudegracht 152; ,Utrecht. ;

Ir. H. Vos. sprak over: "So Li du r i teit in de Ln t.orna t i ona Le s araenLev tng t' ,
Na. af loop werden door oen f or uu , onder leiding van Mr. R.B. Engelsman, vra-
gel'). uit de vergadering beantwoord.

"Vernieuwing" •

Het officiële orgaan van de H.U.G., "Vernieuwing" bcvo,t in het jo,nuari-
nunme r een ho of du.r t i ke 1 van redacteur K. Tümorman 1 wa.ar i n het zo snel van
aspect. ve r ande re ndè pr ob Leem Nieuw Gui ne a ui tvoerig wordt behande Ld ,

In hetzelfde numme r sch:reef'Meyor' de' Vr i es over de z e Lf'be ac Irikk i ng
in Sowjct-Rusl!1nd en overdêp'óslife dêr jodén aldo,ar.

De gelijkberechtiging v ó or huraan.i 'sten; wa.a r over o s a . Mej , klr, N. Zee-
lenberg in de Eerste Kamer en Mr. F. Duams in de Tweede Ramdr eün lans bro,-
ken, wordt in het ja.nuarinur.:ull.er ui tvoerig bespreken.

In het naartnuDner is ond.er neûr een artikel opgenocen vari Henri Sand-
berg over; "Op welke weg in ~ngelc..nd?" .

••0-
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.·:··RADI0LEZINGEN

Lezin~en in de nûûnd ûpril voor de V.A.R.A.
8 ~pril Dr. A. Saalborn

15 april Dr. H. Banger
22 april Prof. Dr. J.C. Brandt Corstius
29 april Mej .!lIl'• J.J.Th. ten Broecke

Hoekstra

"Vechten net de tijdgeest".
"lVit e.nzwart".
"Op zin paasbest".

"Dierenbescherning".

-0-

INTERNATIONAAL NIEUWS

Internationaal nieuws.

Eng e 1 û n d.
Een van de processen tegen de leden van het Comit~ van 100 heeft

weer eens geleid tot het bekende geschil: eed of gelofte, wûarover in
Enge Land 'wel haast net zo vaak verschil van iae ni ng is als ·.bijons.v '

The Ifunarri st ve rme Ldt. .d at de strafrechter een getuige niet.·wenste
te hpren; ondat dezé vroeg de gelofte te nogen afleggen inplûats van de
eed, ondat hij niet geloofde dat de bijbel de gehele w~arhéid bevRt~Desge-
~raagd verklaarde de getuige, d~t hij soenige gedeelten van dè ~ijbel wel
voor waa r hield. De rechter vond, dat hij dan wel deesd kon afleggen,.,De
getuige wenste dit niet te doen oedat hij agnocit{i. De rechter wenste hen
toen ni ot te laten getuigen. In hoger beroep werd het vonnis van de rech-
ter ~ernietigd, omdat een getuige ton onrechte niet was gehoord. Daarbij
YerklGa~de de beroepsrechter nadrukkelijk dat ieder die geehgodsdicnst
heeft, het r~cht heeft te beloven in plaats van te zweren. De rechter mag

.'heo ondo'rvr-c.g en on de oprechthei d van zijnverklaring ourt renf zijn ongeloof
te onderzoeleen, riau r als er geen reden is aan de oprechtheid vn.n zijnver-
klaringen hierontrent te twijfelen, noet de rechter hen toestaan te beloven.
A n e r i Ic a.

In The Iiuraani st , het blad van The Ano ri can Humanist Aas oci c.tdo.n,
heeft George von Hi lheimer, e en Arae rika.an die destijds in Nederland is ge-
.weest , naar die nu een f unc t i e heeft bij rle Human i st i sche Be we gi ng in Amo ri >

ka, een crtikel geschl'c~en~~er zijn ervarin~en in Nederl~na; 9pecin.~1 v~n
een bezoek net de heer Schonk aan een o.rbei dcrskamp , is hij zeer onder de
indruk gc korie n ,

Bel g i ë.
In "Het Vrije Woord" lezun we, dat een geregeld nedewerker aan de

li1lI:ln.nistischeradio-uitzendinGen in België, dè heer Rik Lanclrrok, voor
deze uitzendingen de LetterkuQdige p~ijs van de stad Gent heeft gewonnen.

De heer van Cauwe La.a rt , inspecteur van het onderwijs in de lekennoraal
in België, is benocnd tot docent aBn de Vrije Universiteit te ~russel voor
het geven van onderwijs in de nethodiek en de didaktiek van de moraal~ De
heer van Camvelaart geeft deze cursus ook aan de Universi tei t te Gent.

-0-
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VAN ALLE KANTEN
Versl~gcn, reportages enz. (De HaagsQ Courant)

Niet bij kuch alleen.

De in de vo r i ga nummers reeds vermelde serie artikelen "Niet bij kuch
alleen" is nu 0 k d' D IJo geopen ln e Laagse Courant van 20 februari. Het eerste
artikel is gewijd aan het Humanistisch Thuisfront.

-0-
,

Brief Hervormde Kerk inzake oes t e Liike vo rm.inrr 0
De Ro t.t.e r-domme r ]

De brief van de: Nederlands Hervormde Kerk aan het Humlinistiseh Ver-
bond inzake geestelijke vorming voor kinderen van niet-godsdienstige ouders
op de openbaro school is in vrijwel alle dagbladen vermeld. Wij hebben deze
brief in 'zijn geheel opgenomen in ons f cb r ua'r inummer ,

Lnmi.ddoLs hebben vele bladen o ok mo Ld.ing gemaakt van een 'protest tegen
de brief van de Hcr-eo rmde Kerk. De Rotterdammer va.n 16 februari 'schrijf-I:,
hot volgende:

" De hervormde classis Doorn heeft zich in een brief tot de Her-
"vormde Synode gericht naar a an Lei di.ng van de ui t.s pr e.ak van deze
ffsynode over het verzoek van het Humanistisch Verbond. om hulp bij
"zijn streven om te kbme n tot o en rve r r u im.ing van a.rt i.ke 1 41 van het
"Ontwerp van ~\[et tot Regeling van het Voortgezet Onderwijs. De clas-
"sis schrijft in dit protest:
" ffHoewel de Generale Synode geen adhaesie betuigd heeft aan dit
"verzoek, heeft ze toch ui tgesproken, dat aan de verwerkelijking
"van het voorstel van het Humanistisch Verbond geen moeilijkheden
tlin de weg worden gelegd."
" Het is yan groot belang hierbij op ~e merken, dat deze beslissing
"met de kleinst mogelijke meerderheid is genomen (24 voor en 22 tegen) .
" Naar het oordeel van de classis kan de kerk ,well{cr'roeping het
tlis het evangelie te prediken en het gehele volk op te 'roepen zich
"door di t evangelie te laten leiden, op geen enke le wijze er aan
"meewerken, dat aan het Humanistisch Verbond door middel van een
ffwetswijziging gelegenheid wordt gegeven, haar overtuiging in de van
"de overheid uitgaande openbare school in te dragen. Integondeel,
"krachtens haar roeping zal zij juist .z i ch daa.r t.e ge n moeten vcrzet-
"ten. .
I! Ook al weet de èlassis het grote goed van 'd'e gewet enav rjhe i.d te
"waarderen, is het toch haar stellige overtuiging, dat à.e overheid
"als Gods dienaresse in deze. aangelegenheid vanuit haar eigen taak
"en verantwoardelijkheid geen positieve roeping heeft".
It De brief is onda r t.ekend door de pr e.eso s , ds. A. Vroegindeweij en
"de scriba, ds. H. van Amstel."

Het VrÜe Volk.

In Het Vrije Volk hebben zowel ds. Ruitenberg (yan prot-rbr. zij46) als
dr. H. Banger (van humanistische zijde) over de brièf van de Hervormde Kerk
geschreven.
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Ds. Ruitenberg schreef in. het nummer van 27 februari onder meer:

" Nu gaat het er om, hoe men de 'tck s't, .van deze geloofsbelijdenis
"ziet. De tekst zelf is du i de Lijk, Zij vraagt als kerk van do over-
"he i.d , dat zij ruimte schept voor de prediking van het ware Evan-
"gelie en dat zij alles wat claartegen in gaat weert, .ja bestrijdt.
" Maar •.• tusseh 1561 en 1961 iiggen 400 jaa!. In die 400· jaar
"is véél gebeurd. Ook als mende kern van dit artikel aanvaardt,
"nl. dat het Gods bedoeling is, dat er een overheid bestaat en dat
"deze 6ól{ een geestelijke roeping heeft, kan men moei Lijk volhomlen,
"clat de overheid nu alles wat niet-Hervormd is moet te[;engaan. Dat
"kan de kerk reeds hierom niet dulden, omdat elke schijn van machts-
"miébrui~ tegen het geloof of ongeloof van anderen het ~igeh ~eloof
"alleen maar in de ogen van die anderen ongeloofwaardiger maakt. D~t
"hebben de afgelopen eeuwen toch in ieder geval geleerd. In het gc-
IIsprek van de kerk met het Humanistisch Verbond - en zu~kc gesprek-
"ken worden er gevo erd - zullen do vertegenwoordigers over en weer
"elkaar stevig hun mening zeggen. Haar elk gesprek is ten einde, wan-
"neer men mac'ht gaat gebr u ike n de ande r de gelegenheid ve r'h i ndor t
"vorm. te geven aan zijn eigen ove r t.ui ging. 11

Dr. H. Bonger schreef in Het Vrije Volk van 6 maart onder de kop:
"School en tolerantie" een artü:el, waarvan wij het laatste gedeelte hier
overnemen:

" , Met dit antwoord is het Humanistisch Verbond ge Luklr i g , want
"het heeft bij de vraag om adhesie geen positieve hulp verwacht, al-
"Leen een principiële toezegging. dat de Hervormde Kerk zich niet
"zou' verzetten.
11 Dat dit punt zeer moeilijk is, claarvan zijn ook humanisten over-
"tuigd. Dat de meerderheid van cle synode beseft waar het, inzake de
"tolerantie om gaat, is een roden tot verheugenis. Hoe do z.aken nu
"verder zich zullen ontwi kke Lèn , in en bui ten de volksvertegenwoor- ~
"diging moet afgewacht wo~don. Vast staat, dat deze zaak een belang-
"rijke bijdrage is tot een herziening van da grondslagen van de open-
"bare school, het type, dat de door zovelen verfoeide verzuiling in
"deze kan doorbreken.
II Het gaat in deze om de allorbelangrijkste vraag of Nederlanders,
"van welke levensovertuiging ook, er tezamen verantwoordel:îjlcheid voor
"willen en kunnen dragen in een Geest van respect voor de ander in
"zijn anders zijn. Het genoemde antwoord van de Hervormde Raad geoft
"hoop voor de toekomst v an het openba.ar onderwijs, omdot : er uit blijkt
"dat het inzicht groeit dat Ker k en Humarri s t.i s ch Verbond te zamcn
"strijden voor de grootste dr ei gi ng van onze samenIev i ng , de klcur-
"loze, van niets wetende en voor niets belangstelling'hGbb~nde geest
"van onbewus t, nihilisme. Zo zou do openbare school een werkelijke
"weerspiegeling kunne n worden van \vat er in ons vo l lc leeft. Niet een
"angstvallig zich afzijdig houden van de grote zaken a.cct er en onder
"de leerstof, maar een school van verdraagzaamheid en een toets voor
"de eigen overtuiging. Eon wer ko Lijk opvocdingsinstituut naas t het ge-
"zin, dat zou de openbarö school steeds meer lcunnen worden. Het is
"mij be ke nd., dat talloz'e ouders, d i o gelovige chr i s te nen z ijn , geen
"enkel be zwaa r meer zouden hebben om hun kinderen aa n dat ondc rwijs
"toe te vertrouwen."

-0-
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De Nederlo.ndse Ond0rwi,izers Veréniging i.nzn,l~te gee~steliike ~vo.rming op de open-
ba.re school. (HQtVrije Vplk) '. ,

! . .

. De .áederlli-rtdse Onde'rwijz e r s Vereniging heeft het verzoek van het Humarris «

ti~ch Verllond, in de ge l ege nhe i d te wor don ges te Ld ge e s t.e Lijke vorming te b i e «

den op de' '.openbare s choo I aan de' kinderen :yn:n', oud e r-s , di e daarop prijs ste Ll en ,
ondersteund. Het· Vrij~ VO'lk, Amstef~ain's:e edi tie' van 6. marvrt. schreef hi e r ove r I

" De Nederlandse Onderwijzer$ Vereniging heeft cietvoldoening kon-
"nis genomen van de wijzi g inge nçr d i e minister Cal's~ .in zijn on tiwe r p «

"mammoe twe t héeft aaÊgebracht, maar zij heeft nog wel enkele 'wens en ,
ti Zo is d è NOVvan mening, dat het' openbaar ond er wijs in het orrt «

"werp niet' de .plaats heeft gekregen, die he.t als "vluchtheuve 1" bc-
"hoort te hebben.
" Openbare scholen voor voortgezet onderwijs moeten behalve aan voor-
"s t ande r s van het ope nba a r onderwijs ookplaat$, bieden aan minderheden,
"die niet tot stichting van e en eigen school lcunne n ove r gc an , Daarom
"moet een openbare school eerder kunnen word'e n gesticht en La t or wor-
"de n opgeheven dan een bijzonder-e school .•
" ..De NOV heeft dit in een adres aan de Tweede Kamer kenbaar 'gemaal~t •

. "Zij wijst ~r op, a.ä:t· het ve.rQod<t-ot op):'i~h,ten.,y(tn openbare scholen bui;"
"ten het plan een rechtsongelijkheid schept tussen het openbaar en he t
"hijzonde r onderwijs, die in strijd is met de pa c i f i ca't i egeda cIrt e ,
" Bij de doelstellihg va.n het onderwijs zou de NOV naas t het christen-
"dom ook, het humanisme. erkend willen zien -. Gok zoudtsn genootschappen
"u Ls het' Humanisti seh ,Verbond .vo or lietge~eIV"väIi,VÖTmirigsonderwijs met
"k'erkgenootschv,ppen'mgeten worden ljeÜJlcges~'èld." ,; '.

Amencleme:r;tt inzake' geestelÜke vor::ning op de onenbi,tes-cho:bl.<. :(Do Nieuwe Dag)
.. ;' ;~

In n'e Nieu\l'e Dag Vq.D 2 maez-t ·lezen wij: , "

" .:

"HuInanistis~he vo rming -naa s t godsçUen~tonderwÜs

"Amendementen Mn.mmoetwet.

11 Ui t de TWeede Kame-r zijn t.h aris de eerste amendeme nt cn ingediend
"op de Maramoebwe t, di e op 20 maur t .in op enba r e behandeling lcomt •.'
" Er is een amendenre nt. - Kleij'.'legt (P.v.d.A~)tertafel gckoraon ,
"do.t medeOndertekend is door leden vn.n de V.V.D.-frn.ctie. In de
"laatste r ed'ac t i a van het wetsontwerp tot regeling van het voortgezet
"onderwijs s t au t , d.at de leerlingen op (fe openbare scholen op ver,zoe-
"ken va n 'kerkelijke 'zijden de gelegenheid krijgen god sd i ons t.onde r wijs te

:,"volgen VCLnLe re.reri , die daartó"e door Ge kerken wordenn.aagewe~en~· ,
. "Het amendement,q.at van socialisti'~'ch-e en liberale zijdê'is in~e4~eiid~
. IIw~,1de desbetreffende bepalingen zo g'èwijzigd zien, da t de regeling' ..••
"niet alleen geldt bij verzoeken van kerkelijke gemeenten enp.1p.o.tse-
nnjk~kerken, doch ook bij .verzoelcen van genootschappen op goes t e Lijlee
'Fgro:ndslag. De leerlingen op de,op-onb.l1:r:e scholen zouden op deze wijze
""vormingl:londerwijs" kunnen krijgen' Van le:r'S:'reri; dië.:.door d~·z-e-g.anoot-_
"schappen worden aangewezen. Men doelt hier kennelijk op het Humani s «

"tisch Verbond en ,op vormingsonderwijs in humanistische zin."

-0-
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Trouw over de openbare school,
.t-

Kennelijk geïnspireerd door deze kwestie schrijft Trouw van 10 ma.ar t
onder de ti to I: "Bij :ui tstek?" e en a r t i.lrolover de bat ake rri s van de open-
bare school. Het laatste stuk van dit a.rt i lse I nemen wij hieronder voor u
over:

" AI.s we deze ui tintingen samenvatten, komt het er dus 0:> neer
"dnt de openbare school hier gezien wordt als de nationale school
"bij uitnemendheid; nIs de school wanr bij uitstek de deugd der ver-
"draagzaamheid wordt aangeleerd. .
" Natuurlijk heeft de openbare school het goed recht deze visie
"er op na te houden.
I! Het nare van deze positiebepa.l~ng is echtcr dat hiermee tege-
"Lijke r t ijd de christelijke school als, minder nationaal wordt beschouwd
"en van onverdraagzaamheid wordt beschuldigd.
" !.let w e l k recht kan men e cirt er bower en dat dech~istelijlre school
"een minder ve rd r o.agzame houding zou aa.nkweke n dan de openbare?
" Heeft zij soms niet te leren dat de een de ander uitnemender moet
"achten dan zichzelf? Wordt in de bijbel waarop d~ze school gegrond-
"vest is niet als het grote gebod dat der liefde geno€:md? Hoeft de
"openbare school soms het beeld van do 'barmhur td ge aama.ri t.aa.n ontvror-
"pen of staat dit in het boek dat e Lko morgen op de school met de
"bijbel opengaat? De opanbn.r e' acho oI wil zijn de school voor allen; de
"christelijke school soms niet? Wordt daa~ ooit een kind geweigord op
"grond vuri het fei t dat zijn ouders bui i;enkerkelijk zijn?
" En als de openbare school por di:lf:initie de school is waar ver-
"d'r ae.gza.amhe id wordt geleerd, waarom dàÎl tellrens vanui t haar burcht
"die intolerante ui tva Ll en naar do chr Lst e Lijke school? Zoals nog dczer
"dagen gebeurde op een vergndörinévan "Volksonderwijs " in TweIlo
"wua r beweerd werd dat vandue.g nog slechts een k Lei n pe r cont.e.ge der
"ouders zijn kinderen 0111 pr i.nc Lpi ë Lo redenen nau r de ch r i s t.e Lijke school
"stuurt; waar ge zegd werd dat het c Irr i s t.e Lijk onderwijs van nu niet
"meer is du.n een principeloos s La.p openbaar schooltje; terwijl daur=
"tegenover de openbare sçhoolten tonele gevoerd werd als de school
"die recht door zee gaat; als de school die met de gehele volksgemeen-
"schap in aanraking komt en die bovendien e er Lijk is ("Deventer Dag-
"blc.d" , 5 febru~ri 1962).
11 Zou de openbar:; school - liiterc.ard met behoud ven hc.ar visie - nu
"ècht niet iets bescheidener en wet meer ve rd r ae.gzuum ui t cIC' hoek lcun-'
"nen komen? Het zou de goede verhoudinGen in ons völksleven - W'aarno.ar
"zij zegt onvermoeid te s t.r evcn .- slechts ten goede komen."

-0-

Forun~esprel~ken. (De Haagse Courant)

Dr. Tjalsma en Dr. van Prao.g in openbaar gesprek in Voorburg.
De Haagne Courant van 1 manrt schrijft:

i:.
11 Op een zeer dr ukb e zachte bijeenkorast, van het Humani sti seh Ver-··
"bond in Voorburg-Rijswijh: wisse lden gi steravond Dr. Tjalsmn, remon-
"strants predikant in Den Haz.g en lande Lijk voorzi tter Dr. van Pr-aa.g
"van het H.V. van gedachten over een aantc.l van te voren geformu-'
"leerde stellingen. De bijeenkomst werd e;ehouden in "De Fjord" in
"Voorburg.
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" Uitvoerig stond Dr. TjalsIDo. stil bij de groto invloed vo.n chris-
"tendooen huol1nisme beide op de Europese cultuur, - he-c,chris"ten-
"dom ~èeft he t i human i srae nodig, zei hij, 00 tel.l{ens weer herinnerd

i"tew6rden'o.an de iorg om de nens, die in het chiistendu~ sbms wel
"eens verdrongen wordt door canb i dd i ng vari het goddelijke. Oolc in
"de strijd tegen het ni.h i Lî sme en tegen ,"barbarij". tIaar; zei ue pre-
"d ikarrt ,bij alle sympathie moet toch du id e Lijk gesteld worden da-t
"het christendom leeft ui t he o I ande re geestelijke ac ht-cr gr-onde n dan
"ho t 'human I amo, De trefwoorden van. de chr. re ~lgi o zijn: God, open-
"baring, ge loof, en daa r uf t voortvlo ei end liefde t.ot .de, medomens ,
" Dr. van ~~aigsteldedaar tegenover dat ,hij, hij <111~ waardering
"voor het/christendom, met de boodsch<1p van Christus niets kon aan-
"vangen'.." ' ' . ,
," De humarri s t - ik in ieder gova I niet, zei Dr. van prac.g -'kent
"geen ik -Gij verhouding,geen ontm~eting meteen hogere macht en
"geen arrt.woor d op een rocpstcm uit een andere wereld. Daardoor k onrt
"het 001;:, dat hij niet weet, wat hij met al die begrippen moet aanvan-
"gen, eenvoudig omda t de my st i eke ervaring, wae.ru'i t. ze voortkomen,
"hem v r eomd is. Hij kent eon . ik .....wij verhouding, waar u.i t voor hem de
"vcz-arrtwo ord e Lijlrhei d voor de mederuens voortvloei t. Di t nu is niet
"een uitzonderih~, manr een veel voorkomend verschijns~l in dc~e tijd.
"Het c a rrt a I buitenkerkelijken nc erat hand over hand toéen dat is te
"v er'k Lar-e'n uit de t.ot.aa I vo r and or de s amens t.e Ll i ng v an onze ma.at «

"schappij en het and e r-e beeld v an ne ns en wereld dat de wat.e ns chcp
"ons biedt. Bij dit alles dient Den te bedenke n , dat hot chr is t.e n-
"dOID in de wereld de visie is van' een miriderheid. Degro~o'Oostor-
"se religies van India en China zijn in hun ~rondstructuur humanis-
"iisch. Een wereld-humanisme probeert antwoord te neven op de bo-
"hoef ton van een moderne maut s chapp ij .
" Het, is echter ridicuul - a l du s Dr. van Praag - clc..t christenen
"en humanisten, die e Lkaa r nudig hebben in de strijd tec;cn het nihi-
"lisme, in de praktijk van het leven vaak afwijzend'te~enover oIka a r
"s taa.n 'en in IS lands vergaderzalen oLkaa r dikwijls bestoken.
'! Het 'tweer;esprol: werd gevolgd door een boeiende di s cus s i e s "

-0-

Het Vrije Volk.

Van het forurugesprek in Li nbur g , waa r ove r u in de rubriek Humarri s t i sch
Verbond al hebt kunnen lezen, gaf liet Vrije Volk van 15 maart hot volgende
verslag:

" "Ik kan mij voorstellen, dat er in de Katholieke Kerk nogal
"wat opv a't.t i ng cn zijn over de hurro.ni.s t i s che Le ve nsbe s chouw.ing .
"Het konrt er maa r op aan, h08 mon het ziet: men kari het humani sme
"zien als een bundeling van ongodsdienstigheid - warmo er men de
"zaak negatief benadert. ~en kan het ook benn.deren van deze kant:
"het'toetreden tot het Humanistisch Verbond van hen die reeds not
"de ke r k gebroken hebben is t.oo te juichen, omdat d.it voor hen be-
"tekent: een doorbraak van de opp er-vLalrki ghe i d l "
" Dat zei ~istcravond pa t.e r dr. F.Her;~en,docent aan het Groot-
"Seminari te Roermond, een van de vijf forumleden die door de ge-
"neenschap Heerlen van het ilumo,nistisch Verbond waron uitGenodigd
"om e en antwoord te geven op de vraag: Wat denkt u VD,nhet human i sme?
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" ,D~ze ayond, die ~o'h overweldigende belangstelling trok, dat
"er, voor de, enke Le honderden aanwe z i ge n nuuwe Lijks v-vo Ldoende plaats
"was ~n het,Prote-stants Verenigingsgebouw te Heerlen, was de eerste
"in deze vorn, die,ooit in Limburg werd gehouden.
" Dr. ,Heggen, die na een ko r to ui t.e e nz e tt.t ng VBn Dr. Prins uit
"Den Hn.,n.gover het wezen van het humant sme , het woord k ro e g., zei
"zich ergens n:1UWvuxwn.nt te voelen cn.n de humn.nistische levensbe-
11 schouwing. De, b eg i.ns e Ive rk.Le.r i ng va.n het Hunan i s t i s eh Verbond kon

, "hij a Ls ka bh oLi ek geheel onderschrijven. Daa.r echter, wa.a r bij het
"hunaru sme een punt s taa t , zie .i k een korma , zei hij." ,
" Ons mens zijn j a.Ldu s Dr. Heggen,: is de enige toegn.nr;sweg vo or het

,"verkrijge~ vn.nkennis Van enige werkelijkheid - stn.n.nd~ ih a~e worke-
." Lijkhe i d heb ik 11113chri sten de ervaring van God. Het hunanf sme meent
"dn.t de, persoonlijke God een bedrcigirig is voor de mens~ Ik als chris-
."te~ meen echter, dat Lk juist door de ontnoeting met God de moge>
"lijkheiu tot à.~ ui tbloei van het rio ns zijn in ni] heb.
" Ueer begrip' in deze wereld - v an a Ll e .ka nt.e n - vond Dr. Heggen
"een dringende noodza.ak. Voor ,n.lles zal wan.ra.chtige vc::cdran.gzaamheid
"moeten worden be t r a.ch t •. ook op -poLi tiel{ennn.n.tschn.ppelijk, gebied.
nCol1servn.tisme heeft zich in het verleden - en decl13 ook nu nor; -
"vaak verscholen onder, de dolnnan t.e I "in naam van God".
jl Ik pleit,zozei Dr. 'Heggen, voo r ,een politiek van open "rn.nen',
"die zorgt ~cor friss.e lucht. Het zou da.n m v i , 'ook geen kwaad kun»
"non voor zijn geloof wanneer de 'echte ka th oLi ek ee-ns kennis lH10 van
"h~t humanisme. Evenmin [118 het huno..nisme zou behoeven t~verwn.te-
"ren wanneer het zi ch op en s t.e Ld.e voor de christelijkèmcning.

" Op deze f or uma.vond , waa r ook lc~len va~,(l,ndere 'geloofsovertui-
"ging ~'D8. J. Knot,doopsgezind predikn.nt en de heer N. Scheps (ge-
"ref.) - hun zienswijze over het humarri sme ke nb a a.r maalrt.e n , konen
"wij' oorgen nog nud e r terug. 11 '

-0-

Societas Studiosorun Refornatorun over geestel~jke verzorging. (Trouw)

Op h e t Unie-congres VBn de Soci et.a s Studi 0 s or un Re f orraa't or un i s ook
het Humuni s t i s eh Verbond en de Hunan i s td s ch e g,eestelijke verzorging ter"
spr-ake gckome n ,

Dr. vnn Veen, directeur vn.n Kerk en Wereld te Driebergen, hield cen
rede, getiteld: "De vrijheid van het \'lesten". Volgens Trouw van 28 februari
zei Dr. vnn Veen daarin ook het een en n.ndcr over hUDnnistische geestelijke
verzorging~ We nenen de betreffende pn.snages uit het artikel voor u over:

" In een rede, getiteld: "De vrijheid van het \Vesten", die hij
"ui t.spr ek ter gelegenheid van de opening vn n het 76e Unie-congres
"des Societas Studiosorum Refornn.torum in de nuln. vl1n !deLandbouw-
"hogeschool te Wngeningen, heeft Dr. van Veen, directeur van Kerk
"en Wereld in Driebergen, de wering v ari huma.ni s t i s che geestelijlw
"verzorgers door le~er en andere rijksinstn.nties een ~antastirig
"vnn de vrijheid genoend. Dr. vn.n Veen kwn.m tot deze uitspraak, nn.-
"d a't hij eerst de opgeworpen vr-ao.g , of de vrijheid in het westen door
"krn.chten vnn binnenuit wordt bedreigd, bevestigend hn.d bel1ntwoord.
" De eerder genoemde (negntieve) houding ten opzichte van het
"hunarri srae wilde s pr eke r ook bij d.e onve rd r ac gzae.mhe i d r eke ne n en
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"haar zien,n:fs een funeste ond'ermijrri ng van 'de vr ijhe Ld s I'woo Lns tan-
. ,"ties ac h.t te de directeur van :tCerk en Wereld in staat de macht der

"ideologie te breken, namelijk kerk en universiteit. Geloof ,en weten-
"s chcp.vvo rnen zijns inziens het hechte fundanent ven v r ijhe i.d , recht
"en'deooc!o,tie." . I,

i

Tr6uw v~~ ~ no.o.rt go.f de {nleidirigen van endete spreke~D op het congres
. -we er ~ Het sc.hr ijî t, o nder neer: '

" .Ln d,e di ac'us ai e nerkte Prof. Ric!derbos ten aa.nzf en van de gees-
"telijke verzorging van oili tair.en door hunan i.s ten op, dat:het hier
"niet' gaat o~ het tolereren van een vorninG in hUb~nistisrih~ zin
"door de. overheid, nal1r het zelf uitvoeren Vl1n deze vorning door de
"overheid. Een overheid vn.n censtal1t, die in neerderheid een chris-
"t eLijke vo rrri ng vo or s t.au t , kan onno ge Lijk een d or ge Lijke a.nti-christ'e-
"Lijke verzorging tl:r hand ncme n ;"
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Boekbes
Arnhcns

Hoderll niet- ,odsdiensti~ HUJ:w.nisoe. (Het. B;inncnhof, Het
De Gelderlander

>,'Het boekje "Moûe r n , niot-godsdiensti~ Humanderae v i.s besproken in Het
Binnenhof van 5 nac r t , Het 11rnheos Dagblad van 6 ma.ar-t en De Gelderlo.nder
van 6 tlaart in e eu in de drie bIo.den gelijkluidend 'artilçel, ven 'de hand van
D. Ouwendijk , Het lo.atste stuk vc n di t a r t i ke I nenen w:ijhieronder voor u
over: '-

ft Deze, ve rd.r aa.gza.arahei d kennen wij, in katholiek niliëu, al lang
"in theoretisc'he zin, raaa r' willen we ha a r ook pr alct.Lsch beoefenen,
"d.a.n Doeten we leren begrijpen wcar zij mens e Lijk op steunt:ondat zij
"dan een allround verdraagzaamheid is en niet een, oppb~tu~istische,
"die d{)or ügenblikkelijkere1igieuz~ belangen zou kunnen wcirp,en voor-
"g~schrevén - of opgche~cn. .
" Om no gnaa l s Dr. van Praag t'2 citeren - "wat nau r Jhuraani s t i ec he
"ovo r t.ui ging een van de f undcrren t.en van het mena= zijn is; ï'lat bij ui t-
"s t ck inhoud geeft aan het woord "mensolijkheid": natie Lijk ,dat wij
"nensen niet kunne~ nalaten ervan uit te gann, dnt nona-zijn door
"(een) "ukko or d " gek enraerk t is, .dat op de: een of ande r e nant er de
"grondslag vo rrrt voor onzo waaz-dor i ng en voor onze keuze. De huoa-
"n i st zegt niet, dat het e r is, naar dat wij mensen zO zijri , dat wij
!lnie~ anders kunnen dan veronderstellen dat het bij do ande~ aanwezig
"is."
" Oplosbaar? ,

...•. '

11 Op de keper beschouwd ga.at het bij de gehele cyc Lusv orr do in deze
"woorden vervo.tte kwestie. Is zij oplosbao.r, ao,ri weerskanten VBn de
''''schoidslijn'': de aanvaarding van God en Openbo.ring? De humcni s t en
"vrezen, bij nonde van Dr. vn.n Pr-aa g - die dua r b ij lmnsteuno-n op
"historische praktijken - dat do Iiwo s t.i e a Ll e en dun op'Lo sbarrr is,
"wo.nneer aan de kan t der gelovi c;en vooral goede wi I wórdt,liàllge-
"kweekt. Alsof de gelovige dus iets aan zijn Godseerbiediging zou
"rroet en orrtneme n ori het nede-nenselijke in vo Lkomen oprechtheid te
"kunnen eerbiedigen. P,ater Sch Ll.Lebeeckx stelt hier terecht tceen-
"over, ,dat h~tniet jtiist is oDde kwestie te stellen c.ls eert dileo-
"00.: (Tod of ne ns , Want "ons raens=z ijn (is) het a Ll er-ee r-ste gegeven,
"vuri waaru i t à I onze beschouwingen 'beginnen en waarin' wij, indien er


