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HUMANISTISCJiI VERBOND

Nieuwjaarsbrief Hoofdbestuur.

De Nieuwjaarsbrief van het Hoofdbestuur is als bijlege achterin dit
nummcr opgenomen.

Hcrdenkings- en bezinningsbijeenkoost naar aanleiding slachtoffers spoor-
vregramp.

Dinsdagavond 9 januari werd een hCl'uenkings- en b ez.Lund ng sbijoonkoms f
gehouden in het Erasmushuis tI::Utrecht naa-r ae.nleiding van de spoorwegramp
te Harmelen.

peSpoorwegen waren vertegenwoordigd door de ~ecr~taris van de N.V.
Nederlandse Spoorwegen, Mr. R.P. Leopold.

Prof. Dr. J.e. Brandt Co rst i us sprak een rede uit,' zijn echtgenote
declameerde enkele gedichten. Het geheel werd omlijst door; muziek van Mah Le r ,
met zang van Kathleen Fèrrier~

Conferentie grote gemeenschappen.

Het plan bestaat de besturen van een aantal grote geme en schappen voor
een conferentie bijeen te roepen, we Lke op zaterdag 10 maart in het Erasmus-
huis te Utrecht zal worden gehouden. Hi or zullen een aantal vrn.a.gstukke n
be sproken worden, zoals'.wi,jkindelingen,vestiging in nieuwe woongebieden
enz., welke b~zondere aandacht vereisen.

Topkaderconferentie voorjaar 1962.

De gewone voorjaarsconferentic van cle bestuurders der gewesten en
federaties met het Dagel~ks Bestuur zal dit keer plaats vinden op 14 en 15
a.pri I, zoals gebru i ke'Lijk in '''D e Ark". Daarbij zal o ,a. het 'jaarverslag over
1961 ter sprake komen.

Landdag gewest Utrecht.

Het bestuur van dit gewest heeft zich voorgenomen d~ landdag op 31
mei (Hemelvaartsdag) te organiseren. Men heeft' al de be sch i.kking geleregen
over een go~de z~al in Driebergon.

Humanistisch tehuis in de mijnstreek.

De gemeenschap Brunssum he of t de beschi kk i ng gekregen over een voor-
malig jcugdgebou1v, dat thans als middelpunt voor activiteiten van hot Ver-
bondän· zusterorgani sat i es dienst kan doen • Hoewel zaa Laf drijv.ing we 1 tot
het verleden behoort, is het toch nutti~; dat men over een eigen tehuis kan
beschikken.

Herclruk.

Het in 1950 door het Verbcrnduitgegoven rapport "Humanisme en Opvoeding"
is opnieuw ui tgegevpn, omd at de vo orrae.d ui tve rkocht was. De herziene ui t-
gave volgt weliswaar de oorspronkelijke tekst op de voet, ~~ar er zijnwel
wijzLgi nge'n en aanvullingen inaangc bra cht , Be langs teLl onde n lcunnen een exem-
plaar bestellen bij hetCentraalBure~u van het B.V., Oudc~racht 152 te
Utrecht.
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HU1fANIGTISCHESTICHTING SOCRATES

Verslag, landdag •
.:.; .;

Op 10 december 1961 werd een landdn.g gehouden in de gebouwen van de
Internationale Scheol voor Wijsbegeerte .
..;' ',-~Gn.biië-l,-SBlit-s-prak~'-6v~r:"Het vêrtrou1'lt~'nin de pöëzie" ~ ,Deze sprclFer

gaf ronduit te kennen, dat hij sprak vanuit de katholieke Lev ens s f cervorr dat
hij te~cno:v,er het Humani sme eni gszins vreemd stond. Juist deze openheid werd
door'de 6'ngëvec1- '3'5' a anwe zig en bijz onde r gcwau.rd e e z'd , hetgeen zich .ui t.t.e in

:Iû:eh';h-ieridi ge' .d i scus si e, , " , , ,
, Adr i au,n Mor r i é n h ie l.d een inleiding over "Het wantrouwen togen de poë-

zie'tI~' nezcschr~'Ver "s t.au t v e oI dichter bij de Humani s t i s clre levensopvattine
en wor d dan ook meer als "een del' onzen" beschouwd. 'Zijn Ln Le i di ng viel bij-
zoncrdr"in de 'smaak; 'Opmerkelijk was de levondige di s cu s s i e over e cn paar. orr-

• .i 'ds!rVlorpen,dic' zich op het eerste gezicht voor leken toch nie t zo voo r ,ge-
dachtenwisseling lenen. Deze discussie was natuurlijk mede te danken a.an de
goede inleidingen en aan de leiding vn.n de voorzitter, Prof.Dr. J~C.BraQdt
Corotius. "~

-0-

;i' NEDERLA~TDSEVERENIGINGVOORMAATSCHAPPELIJKWERK

"H U M i\ N I 'r A S ti

Kaderblad Humanitas.

, Het doc ember nurnmer van Humani tas is bijnu geheel gewijd aan het congres
dat Huma.nitas in oktober 1961 héeft ge4ouden. Men vindt er de openingsrede
'van do'voorzittcr, Mr.Dr. J. In 't Veld' en de rede van Prof. R.F. Boerl~Qg
in. Verder een samenvatting van het forurngcsprek enva.n de :l.nlefdili~ op dit
gesprek, die werd uitgesproken door Mej. M. Dijkstra..

Secreta.riaatsadressen van Humanitas.

In het januarinummer van "Van l.Ie n s tot Mens" is een volledige lijst
op gonoracn van alle gewestelijke en p Lau t s e Lijke secretariaatsadressen, bene-
vens van alle plaatsel~ke bureaux.

Brochure "Hoe helpt Humani tas ?"

D~ze brochure, die snel wa.s uitverkocht, is in een tweede herziene
druk v erk r ijgba a r bij het Centraal Bur eau der vereniging, J.W. Brouwersstraat
16 te Ani.steruam.

Benoemingen in afdelingen.

In Amsterdam is aanga s t e Ld Mej. G.G.A. van Gelderen als maatschappelijk
wer lts te r voor 'het algemeen maut s chupp e Lijk werk, ter vervanging va n Mevr.
J.H. Steenbergen; die d.e dienst van Huma.nitas heeft verlaten.

In Ri Iv cr sum is aanges teld Mej. M.C. Kramer als maa tschappe Lijk werkster
voor het algemeen maatschappelijk werk (uitbreiding).
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In Hengelo is aangesteld Mej. E.J.B. Dijkhuis als candidaat-mcatschap-
pelijk wer k st.er voor het algemeen maa t.schappe Lijkwerk (ui tbrciding). -

In Zwolle is n.ls leidster van do ~ozinBvorzorging aangesteld Mej. E.
M. Chn.rbon, ter vervanging van Mevr.A.v.Wees-de Jong~, dio om gozondheids-
redenen ontslag moest nemen.

In Rottordnm is aangesteld als jeugdleider de Hoer H.F. Stovens (uit-
breiding).

In het Arl'on<Hssement Utrecht is l.Iov rouw Veoneklaas -Couvée aange st.eld
als ma.o.t schappe Lijk we rk st.e r=vo or de gezinsvoogdij en het vrij pe t.ronac.t, als
opvolgster van Mej. B.J. Kip.

Gezinshelpsterscursus.. -

De gezinshelpsterscursus, waartoe het hoofdbestuur dostijds toestem-
ming heeft verleend, is zeer bevredigend verlopen. De lesson zijn op 15
maundugmi ddug en op het Ce nt.r-au I BUrÜ[1U in de ve rgad erzac I ge[Sovcn. De cur-
sus word op 13 en 14 januari met ecn weekend afgesloten.

Verrassencl was, dat het leerlingenverloop nagenoeg nihil bleek te
zijn.

Algemene beTichten - Sociaal Handvest~

Op 20 oktober 1961 werd te Turijn door de regoringsvertc~cnwoordigcrs
het Sociaal Handvest van de Raad vn.n Europo. getekend. De procedure is nu
verder, dat dep~rlementcn van de rc~eringen dit stuk moeten ratificeren.
Op de dertigste dn.g, n~dat de v~fde rn.tificatic heeft plaats gevonden,
wo rdt het Handvest va n kracht.

Het Han dve st bevat e nlvo Le a.rti.IceLon , we Lke voor het mca.t.s ehappe Ifjk
werk va.n bijzonder b eLa.ng zijn. Artil~e1 13 heeft a Ls opschrift: "Recht op
sóci~le erimedische bijstand". Dit n.rtikel wil a.an a.l diegenen, die behoren
-fói ue landen, welke het Handvest zullen rat.if i ceren , een l' echt op sociale
bijstand verzekeren'. So ci a Le b ijst.and is hier bedoold in de gobruilrolijke zin
van financiäle bijstand. Belangrijker voor het illn.atschappelijkwerk is echter
n.rtikel 14, dat een recht geeft op mau t scha ppe Lijk werk. Volledigheidshalve
volgt hier de gehele tekst

"Article 14: Droi t au bén6fico dos services soci<mx.

En vue d'assurer l'excrcice offectif du droit ~ bén6ficicr des ser-
vices soc~aux, les Pn.rties Contrn.ct~nts s'engagent:

1. à e ncour ager ou organiser les services u t i Ltsan t los' raé t.hode a
propres é1.Uservice ao ci aI ct qu i c ont.ribuc nt au bi en êtro ct au
développoment des individus en dos gl'oupes dans 1(J.. c ommuncu t.é
o.insi qu'a lour adapté1.tion n.umilieu socinl;

2. ~ encourn.gar la pn.rticipn.tion des individus ot des orgn.nisations
bénévoles au nutr~s ~ la cr~ation ou au maintien de ces services."

"Artikel 14: Recht om t& profiteren van sociale bijstand.

Teneinde het doelmatig in prakt~k brengen van het recht om vnn de
socinle bijstand te profiteren te verzekeren) verbinden de contracterende
pa rtijen zich:
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,Ltpt het e.timu Leren of organiseren van bijstand, di e'<d e voor' de,
so~iale bijstand Rpschikte methoden toep~st en die bijdraagt
tot het welzijn en' de orrtwd klceLi ng van pe rs onen en gro epen in de
gemeenschap, alsook tot h~n ~anpassing aan het ~ociale ~il{e~p:

2. tot het stinuleren tot deelnening van personen en orr;n.rÜ,sn,ties"
,die ten behoeve van anderen aan het scheppen ·of ond azhoud en v0.n

, , ,·J~-e.ze bijs t~l,~lÛbij4.rr..~en.

Hierbij tekenen wij aan, dat het de eerste m~r..lis, dat het maatschäp-
pelijk werk zo in een speciaal artikel tot de rechten van de mens wordt ge-
rekend. En zelfs wanneer "recht" hier moet worden ycrstaan als ~~n'moreel
rpq~ten niet als een juridisch afdwingbaar recht, is het feit, dat het
maitschappelijk werk door een .lichaam als de Raad van Europa tot de grond-
rech,tè'nvan de Euro'peaanwordt gerekend, een uniek gobour on in het Euro-
pese nïa:atschappeliJkVlerk.

-0-

HlJ1~fANISTISCHE JONGEREN GEMEEN8ClIAP

Winterweekend.
- ,,Het winterweel\encl werd geP.ouden in de voornn.lir;c jeugdherberg "De

Zonnehoeve" te Blaricun op zaterdag 13 en zondag 14 januari.
Het programna verneldde zaterclac;avond r;roepsdiscussies over actuele

ond erwe rpe n, dao.rnc een gevarieerd prograrma en tens latte een avo ndwari-
deling. '

.Zondagochtend wa s er een nster.u:ligfloch tepdpro~rnODa. i, duc rna, Birigcn.we
n~t;tr,het Sineerr.mseun in Lnren,waar wc een klassiek erannofoonplatenpro-

;,'gramma b.eLu.ist.erden en een tentoonste Lling be zochten. ..

-0-

IIUM.iiNISTISCHE JEUGDBEWEGING

AfdelinGen.

Op 23 decenber jl. werd een afdelin~ in Z~ist opc;ericht, waarned~
de H.J.B. thans uit 9 afdelingen bestaat.

Weekends ~.

Het hoofdbestuur heeft onlangs twee we ekendu c;eorganiseerd: op 16
en 17 december in Appelscha een propaganda-weekend en op 6 en 7 januari
het landelijke wintorweekend, dat gehouden werd in Oldebroek. . ,

Het pr ogranraa van het laatste we elcond bestond uiteen avond over en
met jazz, verzorr;d door de leden van de TI.J.B. en een lezing over de
moderne ex~stenticgedachte eq de jeugd.

Beide' weekends zijn zèer-'geslau,gd t.e nocne n ,

-0-
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HUMANIS TIS CB",THUI S~RONT

,.Adreswijziging.

Het bureau van het.Humanistisch Thuisfront is verhuisd van de Frans
va.n-Mi er i astraa t in Amsterdam na.ar .Lotha.riu sLaun 70 te Bussum. Telefoon:
i02959 .•16187.

Humani sti sche gees te lijke verzorging in het leger.

De Kamerdebatten ncar aanleiding van de resultaten van de enqu6te
I~anhet Thui~front'laten we hier volgen, zoals ze waren samengevat in het

Kamerverslagv-anhét 'Rotterdams Parool van 8 dece~ber 1961.

"Nueez\'enquêtc heeft uitgewezen, dat er c[\,.2000 dienstplichtigen
behoefte gevoelen'aan geestelDkc verzorging op humanistische erondslo.g
heeft 'minister Visser bij de parl6m~nto.ir6baho.ndelillg v~n de derde afde-

.lihgvah 'zijnbegroting, we Lk e over pc rsone c lsvraagstukken handelt, zich
bereid verklaard ,in 'contact te treden met het 'Humanistisch Verbond over
de realisering van zijnvroegere belofte, dat terzake o.o.n"ernstige be-
hoeften" z0.1 worden voldaan. :Oeze bereidverklaring betekende voor de
humanisten een flink winstpunt; tot dusver had de minister het bestaan
van zulk een behoefte betwijfeld. '

Mao.r voordat de minister uitvoering kon geven aan zijn voornemen,
kwam de woordvoerder der KVP, peter Stoln~H"n- ijl:j..ngsmet de suggestie
aandragen, hetö-iö-i'legI1t-e'teen zijdig''te'beperkèI1tot"".het-Human'isti sch

",y~rb()J;ld'"N,j1arde mening VD.n de KVP-fro.ctie diende de aard en de be hoo î t.e
'ri.auhumarri sti sche 'verzorging te v-orden va st.gast.eLd door een commissie,
waa.ri n ook a.aImo ezeni er-e en Le gerpr-edikarrt.en zitting moeten hebbe n ,

,Toen minister Visser an two ordde , dat hij "niets liever w.iLde dan zo'n
commissie omdat deze zijn to.ak zeer zou kunnen verlichten, Da~r dat uiter-
aard ook de humrLilistGnvoor zulk een "opon gesprek" zouden moeten voelen,

'zei p,ter Stokman haastig, verheugd te zijn, dat de minister beloofd ho.d
.de dooi hem bedo~lde commissie in te stellen.

De, bewi ndaman repliceerde, Lic Irte Lijk overvallen, dat hij best het
ini tiatief zou willen nemen, maar hij her.hn.aLde , duf ook de humanisten voor
zo'n commissie zouden moeten gevoelen. _ '

Pater Stokman "s voorstel werd gesteund door Kt kke rt (cmr) en Kieft
(AR), die eerder' hadd on gezegd niet overtuigd te zijnvan do no odzauk van
htimanistische geestelijke verzorging.

Pater Stokmu,n vroeg zich a,f of, net als legcrprediko.nten en aalmoe-
zeniers, ook humanistische geestelijke verzorgers niet aan bepaalde op-
leidingseisen moeten voldopn.

De s~ciali9tcn Blom e~C6uzy roagec~den g~reserveerd op het voorstel
tot vorming van ecn commissie."

Voor reacties in de Pers verwijzen wij no.ar de rubriek Van Alle Kanten.

-0-
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HUMANISTISCHEWERKGE11EENSCilllP. IN DE PARTIJ VAN DE ARBEID

Onderontwikkelde gebieden.

De in het vorige nunne r acnGelwndi~de bijeenkonst van 24 februa.ri,
waa.r Ir. H. Vos,zou spreken over Interna.tionale solid~riteit; Doet-door
orrvo or zi ene" oms ta nd i gheden worden ui tc;este ld tot zaterda.!j 31 nae r-t , P Laa t.s
v an same nkoms b blijft: Er a.smuahu i s , Oudcg r ach f 152, Utrecht.

Vernieuwing.
. ' . .

. Het de c eohe rnunme r bevat o v a . de ra.diorede v an Drs. Anno Ve rraee r over:
"Poli tiek en'· c onf a s s i e niet onder één dak " en ui tvoerir-;é>ui ttrekscls uit
de redevoeringen, die in de Eerste Karae r zijn gehouden no.a r ao.n Loi d r ng van
de nieuwe Kinderbeginse lenwet, en Deer bijzonder over de hunani sti sche gees-
te lijke va r zo r gi ng , waartoe deze wot de rio ge lijkheid opent.
" . liet j anu a r Lnuramer be va t o i a , de radiorede van Drs. '_Anno Verneerover:
"Beweging (of niet) in andere poli tieke pu r-t ijenve n een bo sp r ek i ng door M.G.
Wo'rffemius van het v.v.n. r-appo r t over subsidie en ke rke bouw v ~

~o-

R.lÎDIOL1~ZINGEN

Lezingen in de naanden februari en on.art voor àe V.A.R.A.

"4 februari

11 februari

Prof. Dr. L.G. van der Wal

Mevr .11r. H. S Lngo r-Dclcko r

"Wat zegt een hw:lanist cr v.1.n?".

"Misdaad en straf"
Clara Wichoann herdacht.

18 februari Dr. H. Bonger

25 februa.ri P. Spigt.

4 oaart Prof. Dr. L.G.. V:1n eler WI11

"Geen cnke 1 bewijs".

"De bedoelinGen van Multc:tuli".

"Wat zegt .oen hunarri s t o r va.n?".

Lciine in februari voor de ~.V.R.O.

'6 februari· Dr. V'.\'{.D. Schenk "Vivisectie en wetenschappelijk
onderzoek".

-0-

.HU1LANISTISCHE LITEMT.UUR

Rekenschap.

In december 1961 verscheen no 4. van de 8ste jaargang van Rekenschap,
tijdschrift voor wetenschap en cultuur van de Humani sti sehe Sti ehting
Socra.tes.
Il1houd:

D. Loenen
H.J. Roethof
J. Faber

Het moderne humanisme en de Griekse oudheid.
Hulp aan orrt.wi kk e lings Land en ,
Antropocentrisch of theocentrisch?
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H. Bonger
F.B. Glastra vnn Loon
P. Krug
W.

Een bewogen portret.
Dieptepsychologie.
Internationale kroniek.
Uit de tiFschriften.

-0-

INTERNATIONAALNIEUWS
,: I'

Bel g i ë.
Creoati,e •

..'Ook in België is c r eraatd e nog (;odiscrinineerd ten opz i clrt-o van begra-
,fenis, al is c r ema.tLe , net als bij 011S, volgens de wet wel mogo Lijk,

In een televisie-uitzending v~n 3 noveober 1961 heeft het Huoanistisch
Ver'bond van België tegen deze discrininatie geprotesteerd.

'Iielevi sie-ui tzending gewijd r..n.nonp;ahuwde :::lOeucr.

In een te levi sie-ui tzending -vr..n 17 novenber 19G1 wijdde het Verbond
aandacht aan de ongehuwde nocder. De prograz::n:laleiding ven de Belgische
Ra,dio- en Televisie-onroep had de uitzending verschoven van de gewone tijd:
's avonds 19.00 uur naar 's evonds 23.00 uur, in verband Dot jeudige k~~ers.

In Het Vrije Woord, het blad van het Belgisch Hunan i s td s oh Verbond, wordt
deze verschuiving bekritisecrd.Juint jeudige kijkers, dat wil ze~gen zij die
bovon de 12 zijn, hebben op dit punt voorlichting nodig, aldus h~t blad.

-0-

VAN ALLE KANTEN

Vers lage'n; rep?rtages enz.

Reportage over hèt Hu6anistisch Thuisfront in een aanta.l bladen.
,; , , . ,4 '

Hét Utréchts Nieü:i'{~bln.d.van 11 januari 1962, Het Leids Dagblri.d van
15 jariua:ri, Het Haa-rle'ns Dagbla'd 'van 13 Januari iDe Gooi en EonlctIlder van
12 j anua r i , De Prov. Overijs se lse, en ZwoLse Coui'antvan, 6 januari bcvn tten
al1eri_~~n r epo r t age ove r <l,e acti~i tei ten V:1n he t Huiaani s td s ch Thuisfront •
.IUdez~ b Iude n publiceerden, hetzelfde o.rtike 1. Het is het eerste van een
serie ,over allethuisfront~n. Uit het artikel neLlen wc een gedeelte voor u
over:' "'} , ' ,

""Geestelijken" ge~ocht.

''', Hoeveel 6i1itnire'n s taLl en een specifiek hunarri s td s chc gees-
titelijk~ ,verzorging op prijs? Het Humanistisch Thuisfront gaat er

;it'niét van uit dat de twintig percent bui tenkerke Lijken - op een
"ja.arlij"kse, lichting van vijftigduizend man, dU1Jtienduizend mili-
"'tairen - ook a Llemaa L bewuste humanisten zijn. Een onlangs ge-
"houden enqu6te h~eft echter uitgewezen, dat 2200 dionstplichti-
"gen die al onder de wapenen zijn en evenveel die bi.nne nko r t wor-
"d en opgeroepan po si tief reageerden" öp de vraag of zij humands.-c.
"tische geestelijke zorg op prijs stelden, terwijl dat oolchetgeval
"was bij zestienhonderd man die voor he rha Li ngsoote ni ngen ;"n ,a9-n~ ,
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: '

"mer k i ng komen. Nu i za I he:( hObfd varî"de:afdelirlg 'g'eesteÜ~~e vor- "
"ming van het ,Humani st i sch. 'Thui s f r orrt, tevens di r é c t.e ur' van het ..
"Coornherthuis, q,e,;heer .H., TIi.ps, dehancieri vol krijgen aan de op'"
"leiding van de vijf of zes gee s t.e Lijkerv e r zn r-ge r s welke hij in
"eerste instantie riodig heeft. Aan de andbte kant beschikken de
"humanisten over een g rO.Q~.}.',eservoir aari pe dn.gogi uch geschoolden.
" Het is echter niet de"'bê'cioe:ling van de, heer Lips om met de
"dominee en de pastoor te gaan coneurr,~:}1eilo:m levende zielen. Wel
"verzet hij zich tegen tradi tioneel aut.oma t.Es'ïne , dat wil dat de
"buitenkerkelijken bij de dominee horen. Er zijn. trouwens slechts
"weinig dienstplichtigen die "geen kar-kg eno o-tac ha.p" invullen bij "
"de r e gi s t r a t.ie va.nTiun personalia. Dat wil immers zeggen cor ve e
"of oefenïng tijdens. h e t iuur- datn.nderen -n:u.tlir hun geos t.e Lijke. ver- "
"z or-gi.ng gaan; dat wil 'vo o'ru-I .zeggen: goe n'venke le goos.ne l,ljke'jjiJ-:
ltstand ... hoe, dan: ool~;., bij ,ziekte, ongeval Ot-andere l'logeljjk~om':':;.
"standighèden'.· '. ' , ,: .' ,.. '
" Zodra; het Humani s ti sen Thui sfront zijn be loofde ge Lijk o rechten
"kan ve r wezen lijk en zul h~.:n,~d.e. bu.i.t.enkenke.Lijke.n: töUrhins·tc .e êrl' dérde
"mogelijkheid van gce s t.e l ijke bjj~tand ve~w:orvep. hebben. Het: is dui-
"d e Lijk, da t. dit vooral, tGn koste zn.l,gaan van ho t randgebied van de
"p r ot.e's tu.rrt aa leg,e:r;tdêdikz;,ntcn en tnri s sch i en us dat wd::'de reden" l

"dat. er"tus sen het· C~ornb:crthui s en hét. rv k.• v.ormi ng ac'errt.r um "Waal-
"h è uvaL" m'ger ,c'ontc,ctbcs.ta:1t dan met het nabijge'lec;on:itBeul~bergenll
"van .de protestante~, •.n .....' . I.' ',: .

i' T
.'.; 0.

-0-

De Friese Koerier over moraallossen in ~elgi~.

De Friese Koerier van 6 janU<1rineéint het 'artikel van H.S.D. over, dat
Mens en Wereld no , 16 van 1961 pub Li ce er-de over de morl1alless.en.;ii;:.A:.B.~~.gië.

-0.-
~~-:,-_. __ ._._ 'T;

Bevrijdend Denkén ~ov:er ui ts lag enquête Humani sUtlch Thui sfront ' .
. ' . ,.l.. ..,,';";'.:.,. ,~_ ...•.•..•.•.••.4w.· ... ':' ,

. . '. '~,':- .".:; "',: .',',"',' . ',. ::~ "'" ',' : ..' : ": ~.:. . .. ~; . . .. ~ . . ";':.'1 "."\ ,'::- : ..-::; . . • _ .

'Bevriidend Denk:'èn~van 16::deccmber pub Tîc ee r-t d~"~öo:t:~·o~-Pig,e.resultaten
van de 'è'nqu13 te van' het,iruj:ilanisti~ch.ThuisfiQ~t.

'.. .' ..... '.' l ' ,.e .' '.
','. :

-'0-

Een nieuwe rubriek in Het Vrije Vo Ik.
,

H~t Vrije Volk is gos t.e.r-t mot een nieuwe r ubr i ek .• Ev e nu Ls de katho-
lieke en de' orotestantse loden van de P.v.d.A. 'krijgel1 nu ook dë hUIl:uinis-
tisch,e.:leden~ hun eigen rubriek," die door Dr. E. Bongdrz;alwor,deh .ve r-zor-gd .

. b'e';eerste aflevering verscheen in de cd i tie vf~n3 janiiar'i 1'96'g. Dr.
Bong er s chr ee fiov er het bijna onuitroeibaar mi sve r s t.a nd .d:r"tdegeloYigen
mene n " dat humarri sten and e.r en voor hen gebrekkige en ü:nvè/Üedigc antwoor-
den geven op hun vragen. Dat. zijn dan de vragen val'), schuld.,' bo'e te ','verzoe-
ning,"kortom'YD,n het 'zi61el1eil, De wer keLijkhe i d echter is -:'o'lüus Dr. Bon-
gel' - dat hu~ani st en d~~. v,rri:gen ni et st-e l1en of, als zij ze,:-Stellen,' daar-
onrt r-en f principiéel andere' opvattingen, he bbe n v. .

Verder s ch r ijf t Dr. Bonger over het c ong r e s van de lHEU, dat dit jaar
in Oslo zal worden geh6uden.

-0-
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Commentaren 0 het Kamerdebat over de
in het leger. Zie 6rik blz. 7 van dit

oe st eLiike ve rzor in

De Léid~e Cournnt.

,De Leidse Courant V<1n11 en 12 december 1961 wijdt een r odac t.Lone e I
urtikel in twee delen aan de kwestie. Uit het ,eerste artikel nemen wij het
volgende over;

" W'unneer we hier èn nu slechts het recente rrwecà.e-IC[ème::.'dehut
"willen bespreken, gnnt het onz uiteraard nlloon 00 de politieke
"kant vnn het gehele vraagstuk betreffende 'de, pLaut.s van he t huma-
"nisme in de geestelijke verzorging, wnarmeeil'qnntuurlij1( all.er-
Vlll~:nst de gewichtige In~Q!'!tlo van de v arh oud ing :,reiigio~hl+m~.nisme

:"willen versmallen of ni6er ver(lri1agzaalllheid~o,udeh w i'Lf eri beplei-
,'.'tendan op grond V[1!1 th,eologische overwegingen voorde kc th o.Lfek
"oorbaar kan zijn~ Ook cip dit geb~ed echter is, de poiiti~k,'op

, , "welk v l ak men in .de Kame} tot bee liosingen moe t pogen te "kome n ,
,,"p,e kuns t v an hetmogeliJ1'ce en dwingt de tolerantie ons tot 0:'[1n-
.."vaQ,rdbnre compromissen.' . , '
" Op deze bns.ls heeft' ook pa ter StokmQ,n yrijdQ,~·jl. de l:~\rés'tie
"(weer) au.nge r oer-d , omdat de tijd dringt naar een: regeling en.~le
'''opvQ,ttingen in ka th oLd ekc kring weI zover zijn g.eëvolueetd"da{:
"een modus v ivend i mogelijk lijkt. Omda t er echter. nog eon 'h610,
"reeks onduide lijkheden in de verlangens vQ,u de humarris ten be~
"s t.a.at. en omdat de·overheid 'en .do ande r-eipe.r t.ne rs in .de geestelijke
"vórzorging .van mi li t-a.Ir cn met, duide lijke 'be Lei ds.Lijnen te maleen ..
"zullen moeten he bb en, hecftpntor Stokman om een speciale studje-
"commissie gevraagd, waa'r i.n zowel protestanten en imtholieken, als
Hhumanistische vertûgeriw~ordigers te zamen tot een oplossing ztil-
"lèn trabhten te komen.
" Op dezelfde basis stonden ui teral1rd ook de overwegingen, die,
"past.er Stokman tot zijn voorstel brachten en wa.a.rmee wij het volkomen
'''eens raë nén te kunnen zijn.
11 De vraag, of humanistisch-geestelijke verzorging in de ka zer ne

.,"i n beg i' n s e 1 moet worden afgewezen, d i ent nien immers ont.»
"kennend te beantwoorden. Deze ne ga t i ove opvatting lijkt ons juist
~'gef~rmuleerd, omdat daarin tot uiting wordt gebracht, dat het vnn
"katholieke zijde bepe.aLd niet ge.at om het verlenen, vu n vp os i tieve
"steun ten a.arizi en van het humanisme! Dè moderne dcmocr ati o streeft
" echt~r terecht naar de schepping van rechts- en spelre~els, w~ar-
ti door ge lijke aanspraken en ge Lijke of ge Lijkwc.a rd i ge Lcvcn sv oorwan r >
"den en werkmoge lijkheden voor a.Lle burgers in het leven worden ge ....
"roepen; ook op het terrein van de gewot.e nsvz-ijho i d ,'. van dG gods-
"dienstige overtuiging en de levens - en wor e Ldbe achouwing , \'

In het tweede artikel lcz~n wij o.n. :

" Het is niet v oLdoendo de vrijheid voor "undc r sdc nke nde n't , onder
"wie ook de hUBn.nisten vallen te verstaan, formeel te erkenn0ri;
"consequeni is dan slech~s hen ook de middelen toe te staan o~ die
"vrijheid te' be leven en te ve r wezen lijken • Eer. tegengeste ldc gedl'ags-
"l~n zou on-demo~ratisch zijn. Zeker zijn er krin~en in ons lnnd, die
"met deze gevolgtrekking oprecht moei te hebben .• uit ',zeer respecta-
"bele motieven - maa r wij menen, da t. nu- e enmuaI moet norden a.anvao r d ,
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"dat' ee n dee~v~no~~ volk na e tr in God geJQvend :io, mn.ar niet,
"minder dn.n n.nderen deel van desian.tsgemeenschn.p uitmaakt met
"g e Lijke rechten, dn.a ru.i t voortvloeiend. Het ka.n niet de taak van
"de overheid (in deze tijd en in deze omstandigheden) zijn tegenge-
"stelde opvattingen en overtuigingen te steunen of te bestrijdeti~
"Wèl moet' zij .z i ch onthouden ~an c~n wan.rde-oordocl, val1vöi>rl~èur
"en vn.ri het maken van een kcuz6 bij het richten vn.n bepalingen en
"voorschriften op het ondc r huv i g gebied. Het gu.a t dus in feite
"over de pol i tie k e ve r-dr o.c.gz.u.amhei.d en op die grond moet
"men tot de ve.s t.s t.e Ll i ng lmnD:c,n korae n van rechten uit de hULlanis-
"ti scha n.ans p r ake n • ,;: ' ;
11 Het is goed, dn.tpa,tcr Stokmu.n, a I. aanstonds enkele beln.ngrijke
"kanttekeningen bij z~n;initie.tief heeft gem[1ald,die ervan getui-
"gen, d a t de vve rd r ae.gzaamhe.i d nu 'o,ok we e r niet alle grenzen en
"noodzakelijke.beperkingen uit bet'~ogkan verliezen. Zo zal in de
"eerste plaats nader moeten wor,den vastgesteld, nat nu precies on-
"der de term "gees t.e l ijke verzorging" van humani sti s ehe zijde valt
"te verstaan (onze aa.nh a Li ng et ek ens markeren de b ijco nd e re aard van
"die activiteit) en zelfs of deze benaming in die sector wel juist
"en houdbaar is. In dat, verband klemt ook de vr ae.g , of de op di t
"gebied ,bestaande regle~enten niet gewijzigd zouden behoeven te wor-
"den, zoals~estijdseveneens voor de ontwikkeling i~ de,gevange-
"nissen is ge»eurd, waar de humanisten ook; toegn.nr; hebb en verkregen.
" Hoe moet men voorts de, behoefte aan human i s t i och-cge e s t.e Lijke

;i ; "ve r-z or gi ng vve r s t.ae.n , die blijkens een door .liet Humanistisch Thuis-
"front gehouden enqu@te e~kileduizenden m~l~tairen daarom heeft

,,;t,doen vragen? De aard daarvan dient natuurlijk aan alle bij de ze
"i(~ra\1g be t.r okkenen dui de lijl, te zijn; er mag gecnbe~ade ling door

, ~ontstaan voor het werk ~an d~.kerken. " '

If Tot volledig begrip van z ake n : het gaat hier om 'ec n oplossing
"in het politieke vlak. De katholiek moet uiteraard 'het humanisme
Ifals levensbe.chouwing af~ijzen~ Maar hij moet evenzeer verlangen,
"dat de burgerlijke overheid de g ewe t.en svr-ijhe i-dvb t nnen de grenzen
"van de openbare orde eri, goede ,zeden waarborgtvoor,ied.ereen. Voor
"de overheid'moet diè vrijheid even onaantastbaar zijn els dè onze."

Dè Friese Koerier.

De
artikel
gen:

Friese Koerier van 15 december 1961 wijdt eveneens een redactioneel
aan de kwe~tie.'Wij laten dit stuk, behalve de inleiding, h~er vol-

i.:_ ~.
1 ;

11 De hele gèesteliJkè verzorging was tot op heden "godSdienstige"
"verzorging, terwijl h et Tlumani s td s ch Verbond niet s Lcch t s als een
"bui tenkerke Lijke , maar ook als een bui ten-godsd.ienstige stroming
"moet en wil worden aangemerkt. We hebben hier te maken met een
"der ve Le symtomen van de orrt.wi kk e ling, waarbij de pre tentie ell

"zelfs de s ch ijn van e on christelijle volk en een ch r i at.e Lijko staat
:"nietkan worden opgehouden. Dit moge op zichzelf helemaal geen

'j: "reden' zijn om de vlag' ui-t te steken, maar men z.aI het feit hebben
"té aanvaard~n en cr rekening mee dienen te houden. Dat er veel

'''valse illusies mee worden vorstoort. kan slechts edn voordeeY
~"~~td~n genoemd.
~,t E~n typisch voorb~eld van zulk een valse illusie vindt'men
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"nog in artikel 1E: van het "Reglement voor de Krijgstucht", laatste-
"lijk gewijzigd bij K.B. van 27 april 1931. Als men het leest, krijgt
"men de indruk met een veel ouder schriftuur te doen te hebben.
"Het artikel luidt namelijk: "Daar de godsdienst de bron is v a n
"a 1 1 e gel u k, d e.ug den war e n moe d, behoórt
"ook ii n den kr ijgs s t and een' ieder zich tót het hooghouden daarvan
" en.vt.o t :een zedige levenswijze te bevlijtigen; de gods lasteringen ,
,"het vloeken en zweren moeten worden nagelaten en zullen de meer-
"deren hierin en in al wat de handhaving der goede zeden kan be-
"vorderen, hunnen mirtderen met een goed voorbeeld voorgaan en alle
"buitensporigheden algerJ.een vermeden worden".
" Uit dit kloeke p~oza blijkt al aanstonds, dat men hier met
"god sd i.ens t." ni ct speciaal het ch:ristendom op het oog heeft gehad ,
"Geen wonder trouweris: in het Nederlands-Indische leger van die
"dagen dienden tal van Mohamedanan, die niet gediscrimineerd mQch-
"ten worden. De hoofdzaak van de gods'dienst blijkt voor de vernuf-
"tige opsteller van dit artikel wel gelegen te zijn in haar ,kalme-
"rende werking ten opzichte van bepaalde verbale buitenspo~{gheden.
"Ze is een stimulans 'voor het afleren van slechte en voor het
"tegengaan van goede gewoon't.en , en dat geldt blijkbaar voor alle
"godsdiensten geLijkeLijk; vandaar dat het a'r t ikc I geen bepaalde voor-
"keur aan de dag legt.
" Gelukkigerwijze waren cr toen nog geen humanisten. Want men
"komt LeLijk in de knoop te zi ttcn wanneer, men wil volhouden met
"dit artikel, dat er dus buiten de goû ad i cns t. niet alleen geen ge-
"Iuk, maar ook geen deugdenware moed beat.o.anbaa'r is. Wil men dit
"artikel, dat onget.wijf old een stevige pijler ondo r ti.cgeeste lijke
"verzorging moest plaû.tsen, handhaven, dan zou de intrede van de
"humanistische, immers buiten-godsdienstige verzorging moeten be-
"tekenen dat v oor t.aan deugd, ge Luk en war e moed in.het leger een
"harde dobber zullen krijgen. .
" Het eigenaardige van de humanisten is intussen, dat ze hole-
"ma.al geen neiging vertonen tot vloek~n eri zweren, ou ze ongods-
"dienstig als ze zijn, toch dikwijl's uitmunten in een "zedige levens-
"wijze", om van verregaande buitènsporigheden nog maar te zwijgen.
"Ook plegen zij niet op te vallen door gebrek aan deugd en moed; soms
"schijnen ze zelfs zo iets als geluk te kennen.
" Een va.n beiden dus: of de humanisten houden zich niet aan de
"afspraak - of in da t hele ur t.i k e I van het Reglement voorde Krijgs-
"tucht is een verhaaltje over de gousdienst verteld, dat slecht
"op de werkelijkheid bLijk t te passen. Het zou nris sch i.en verstandig
"zijn in het gezicht der jongste ont.wikke l i nge n di tilwcz,,! artikel
"maar zo snel moge Lijk te vergeven en te ve r get onvi'n oen i ni euw ILB.,
"d at desnoods wat meer vertelt over deugd en goIuk ve n 'zo ,.mn;,ar,over
"de godsdiens t met wat meer bes che idenheid spreeld.f! " < "",

De Linie.

De Linie van 13 decenber schrijft:

ti Pa ter Stokman vo rwi ezf bewondering ter ene en wrevel ter andere
"zijde. Wat heeft de pater dun gedaan? Magister StÖI;ma.n hce f t in
"het parlement de verdraagzaamheid gepredikt. H~t,was,Ce'n goede
"preek, vond iedereen. Een liberaal getinte parle~entiire redacteur
"sprak van een opmerkelijke evolutie in het pr i nc i piIiIe bo t.oog V,"11
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"de K.V.P.-er. Daarvoor bracht vriend en vijand waardering op.
1IBezwaar mau:kt men tegen het praktische gedeelte van de preek,
"een niet uitzonderlijk verschijnsel. Mooie woorden worden licht
"beaamd; zodra er van de mens iets geäist wordt, beginnen de
"bezwaren. \lat eiste de po,ter? Een open gesprek in een commissie
"van betrokkenen. Wanneer zo'n gesprek in de gepredikte sfeer van
"ve r dz-an.g z a amh e i d ge sehiedt, du.n is dat een w i n s tpunt. 1111ar.-
tlmenen de tegenstanders - zo'n gesprek werkt vertragend en ds hu-
"manisten hebben hl1ast. Er is lang genoeg get::1lmd, meent men.
"Toegegeven. Maar een studiecommissie behoeft niet per' se tro,ag
"te werke n en tenslotte is 'cen goede start beter dan een overijlde
"aanpak, die spanningen oproept in tegenstelling tot de gepreekte

."en algemeen aanvaarde verdraagzao,I!lheid."

Het po,rool.

Het I)aroo lvu,n 9 decemberi961 schreef:

"Ve r-d'rau.gzaum

" De KVP afgevn.u.rdigd.e pa t.en Tit.okman heeft gisteren 'een, p r i nc L-
"pieel betoog gehouden ~ver politieke verdrao,gzaaruheid, ils grond-
"slag voor de erkenning du't de humanisten, aLs deel v,sn he f Neder>-
"landse volk, e anvge Lijkwaurd i ge positie toekomt. Op z i.enba r end J~lonl{
"dit pleidooi uit.zijn mond niet. Bij de parlementairc~ehandeling
"van de wet op het hoger onderwijs, toen de subsidiërin,g der thço-
"logische faculteit aan de r-o oras-La tho Id ek e un Lver s i t e.i.t te 'Nijmegen
"ter discussie stond, kondigde zich di t standpunt r-o.cd s aan. Be-
"o or de a Ld vanui t de gedachten, welke deze lcr arrt sinds' ha.a r oprich-
"ting hebben beheerst, heeft. dit inzicht eigenlijk iets vanzelf-
"sprekends. Maar vergeleken met de standpunten, welke nog niet zo
"heel vee I ja.ren ge leden in de k r i ng der KVP.werden v er lcond i gd ,
"valt toch een' a anmer ke Lijlee verdieping v an het de mocr at I sche begrip
"te noteren en te wn.arderen~

" Nu is het uitsprekeri vati een beginsel ~~n ding, de toepassing
"in de praktijk een ander. Wij betwijfelen of paterStokman zijnprin-
"cipe bij het Kamerdebat over de geestelijke verzorginc; in het leger
"op de gelukkigste wijzehceft uitge<1ragen.Eindelij1[ Le ok delibe-
"rale minister Visser geneigd de behoefte aan humn.nistisihe verzor-
"gers in de krijgsmacht te honoreren, maar daar was pat.o r Stol,laan
"hem voor. Met het voorstel eerst nog een commissie in te schn.kelen.
"Daarin zouden behalve humanisten ook kerkelijke instanties verte-

, "g enwoor d i gd moeten zijn om onde r meer over de a a.r-d de r behoefte te
"te' adviseren. Het staatuiteraard eerst aan het liunan i eti s ch Ver-
"bond over deze suggestie te oordelen. Maar wij herinnereh ons ni~t
"dat de voorstanders van het bijzonder onderwijs, ten tijde van de
"s cho oLs t.r ijd , het konden waarderen als andersdenkendon over hun
"g ee s t.e Lijke behoeften meenden te kunnen oordelen.
" Zou het beginsel van de politieke verdraagzaalaheid niet juist
"vergen, dat bij de humani s tische verzo rging in de krijgsnacht , een
"pater Larig s de kantdu:tft blijven staan?"

De Nieuwe Rotterdamse Courant.

In De Nieuwe notterdo,mse Courant V3n 8 januo,ri verscheen het volgende
ingezonden stuk:
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"De humanisten en de geestelijke verzorging.

l' ,He:tQp,é.énlijri stellen van Kerk en Humanistisch Verbond terzake
"van "geestelijke ve r so r'g i ng " van militairen, gevangenen, onz. is
"onjuist. Men maakt in do diScussies steeds dezelfde fouten.
" De minst belangrijke is, dat humanisten en ongelovigen en onker-
"kelUken min of meer identiek gesteld worden.

,tt, H'ilt lijkt er wel eens op, da t het woord humanist het zondagse
'iiwoord,voor onge Lov i ge, voor onkerke lijke, j a voor onverschillige

f ,. '"

,"is~ Het aantal mensen met een waa r l ijk humanistische levens- enI .

"we r e Ldbe s chouwi ng is zeer gering. (De concurrentie mot de kerken
nkari men j1flezen aan de'hoofdlettor van het woord humanisme, en aan
i'd.e kerkelijke t r ad i tie om vooral zondagochtend' bijeenkonsten en toe-
nspraken te. houden). Stelt men de godsdienstige en dohumani s t.I sche
"opvattingen als ,levens- en wereldbeschouwingen op 6~n lijn, dan is
"er geen enkele reden om aan de humanisten te onthouden wat men de
"anderen toestaat. Doch dan op basis van hun wcrli:clijlcegetals,sterkte.
"En daarbij zijn de n i e t-chuman i s t i s ch e ongelovigen, o nkc rk e Lijkcn en
"onverschilligen arbeidsterrein voor ~lle groepen! '
" Een ernstiger fout schuilt in het gebruik van do term "g e ost.e>
"lijke ve r zo r-gi ngv , Wat Is de zo toch? Het gaat 'hier om,' een. juiste
"6nders~h~iiing van geost, psyche, ziel. Zonder op dezc~laats tot
"riauwkeu r i ge de f i ni t.i e a.vt.e komen, magmeri stellell.du.tdc ziel het

. "go dde l ijk , ons t.e r f e Lijk beginsel lin d érmens i's, tcrwijl:psychc een
"verzamelbegrip is vanc1e psychische functies van do '~atu~rlijke mens.
"Voor .de godsdienstige groepen houdt goes te Lijk o' verzo~girig,i~:, '
"'zielszorg plus psyohuhyg iéne, en deze psychohygiönè ii'efst, gespro-
"te~uit de zielszorg. Voor de ihumanistenk~n 'geeste~ijli9 verzor,ging
"nooit de ze be t.e ken i s hebben. Het komt dus neet: oppsyqhohygi ëne

"zo,tider m~er;. : . ' ' ". ' .t :

" 'Of dragen Q.e :human:i:sten hun vwe r e ldbeschouwingui t, wannoe.r zij
"geeste lijk verzorgen?" In v oord r acb t.e n ,biJv. over de S toa of het
"existentialism.e,ofde evolutie, is dat we'! duidelijk, al1ijh:ün ze
"soms me o.r op pcpu Iadr=wo t.orrs chappo lijke Le z inge n van de: VoIksuni ver-
"siteit. Doch tegenover ge~a~ecnen en'zelfs tegbnover militairen
"zal men deze beschouwingen evenzeer achterwege willen laten, als
"de godsdienstigen zullen zwijgen over het Augustinisme of de theolo-
IIgie van,Barth.
" Ten aanzien van do militairen zou men zeker lcunne n pleiten bijv.
"voor gezelligheidstehuizen op nonconfessionele bQsis. Doch in de
"eerste plaats is dat geen "geestelijke verzorging", en in de tweede
"plaats hebben de humanisten da a.rmee niets van doon: nonconfessio-
"nelen zijn geen humanisten. Nonconfe ss ionee 1 i s 'trouwens s lochts ne-
"gatief; het betekent dat IJlen niet lastig gevallen '\'lenst te worden
"door pater en dominee.
" Men moet de rh a Lvc onderscheid maken tussen: enerzijds zielszorg
"plus zielszorgelijke psychohygiëne, a.nû er z.ijds u i t e Lui tcnd psychohy-
"g i ê no , spruitend ui teen onzichtbaar blijvende bron. De godad i ens t i »

"gen hebben ge I ijl>:, dat zij aun di tonderscheid vn s t.houd en en het niet
"verdoezeld wensen te z i.on , De humanisten hebben golijl: U:1t zij opkomen
"voor het recht op psychohygiëne van diegenen die heel of half bewust
"voor het humanisme kiezen. (Wa.n.rbij het jammer is, dat alle Groepen
"meer bezig zijn met het recht om deze verzorging te geven dan met de
"wens en het recht van de be t r okk ene n om deze v or zor gi ng te ontvan-
"gen).
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Het in~ezon<len':stuk van Drs. W. va n Door en in De Niouwe Rotterdamse
Courant van 15 januari is op het stuk van Dr. Hor-nst rn kennelijkhetant-
wo~rd~ 'Wijbemen hethierondervoQr.g ov~r:

, '

"Hû.manir3tische· ge e et.o Lijke vo rz or.gLng

" Het is teleurstellen~"te mor-lr'è n , dat er nog stecd's bu it.e nke r'ke>
"lijken,zijn die de w er kz aauh ede n van het Humanist i s.eh. Verbond zo.nder
'~voldoenc1ekennis van zalcen kritiseren. Het pijn Lijlee ,fe i t,d,oo',t 'zich
.,"vopr ,qat ol~,h,~:~ ogenbl.Lk woLi swaa r geleidelijk aun d:e tegonw,c,rking
"van. kerkelijke "zijde beg.{nt te s Li nlcen en ze lfs ovc rg au t in .wao.rde-
"ring, maá.r·dat er juis'ta.an t:.ckant van he n , -di o verheugd moesten
"zijn om ini tio.tievenvanniet-ke-rkelijke zijdo , vaak. onbo gr i p heerst.
" Het isname~ljk volkomen onjuds t. te stellen, dat het Huraarri.st i s ch
"Verbond een groep nièt..:kcrko lijken omvat i die .e r een be paa Ldc vast
"omschreven meriingop ná40ud~n~diè deze móning te pas en tc~npo.s
"propageren eri.c1ie',~et~ika~r ker~je spelen om ook voor vol a~ngc-
"zien te worden. Het' iLV. heeft een be gLnse Lver k l a r i ng die met opzet
"zó ruim is gehouden en zo "mcns e Lijk" is gesteld., -:-dct hau.s td ed er'
"niet-kerke Lijk mens 'deze zou kunnen onderschrijven.' lIet. U.V.' wi1 even-
"weI geen rec Lame maken niet "zijn beginselverklaring; het wi 1 niets
"anders a Ls in ieder. mehsdiens eigen mons-zijn met,z:ij;nvcro.ntwoorde-
"lijkheidsgevoel en normbe s ef'j: wekken, op basis van di ons . eigen levens-
"visie en niet op grond ivan ih;ligieuze v cor onde r st.eLl.a ng en.,
" Wanneer het iI.V. dan ook' de ge es te lijke verzorGing ter. hand ge-
"nomen heeft,is dit niet uit propaganda-overweginr;en om zoveel mo-
"gelijk Lede n te werven, ni et ui t opvo cd ings zi.n om,op popu Lai r e wijze
"de wetenschap te verbreiden, ook niet uiteen anuexa td epog.ing door
"te doen alsof .alle buitenkerkelijken eigenlijk "humanas ben" zijn ;: maar
~da~isdit uit.de w~tenschap dat dit in het belang van de niet-
"k erke Lijken zelf is ,dat zij nl. op hun terrein een .or gu.ni s a.t.Le vin-
"den, die hen" als ni eb-Ice rke Lijlcen au sérieux! noemt.,
" Wanneer er mens en Zijn, die deze· gees t.e Lijko verzorging niet nodig
"hebben, Jean' do humanistische geestelijke raadsman daar a Ll è ë n maar
"blij om zij~~ enerzijds is hij in zijn tijd ook beperkt en cnderzijds is
"het gelukkig dat velen in staat zijn hun leven op. te bouwen zonde r
"in, de ze vorm hulp van bui ten nodi g te hebben. Dat de wor kz aamhc id
"van d~ro.adsman, di~ inderdan.d uit ra~dgeven bestaat, g eos t 0-
"1 ij k e v~r~orging heet, vloeit voort uit het feit dat hij meent
"da t ngee,steiiJl{" niet geLijk te stellen is met "godsdienstig". Do
"mens heeft naast zijt('psychische en lichamelijke bc s t.a.an , waarvoor
"hygiëne nodig is e.n wac.rv oor hij de hulp van artsen, psychologen en
"psych i a t.e r s inroept, een ge es te lijk leven, waarin de ba s i s van zijn
"pe r s oonLïjlchei d li gt en wan.rui t zijn (al dan niet re ligieuze) ,levens-
"visie vo or tkonrt , liéi t s de omsch r ev cn tan,k va n de gees t.e Iijko ro.ads-
"man: de mens bij te staan in'zijn geestelijke moeilijkheden on,.i.n de
"ontplooiing vun zijn mons zijn , "teneinde de krachten te' activoren die
"hem in s~ua{ stelien ~elfBt~ndig een levensvi~io te ho.n~Bren, wao.r-
"ûo or hij met zijn totl1lc zijn' betrokken is op het totaal va n zijn be-
"staansverhoudingen''';,''

I,
I,'."

;.' -,

-0-
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Commentaar op de enqu@te van het lfumanistisch Thuisf~ont. (Bevrijdend' Denken)

Bevrijdend Denken van 16 januari 1962 publiceert een brief van een
jonge dienstplichtige naar aanleiding vÛ.n de actie van het Humanistisch
Thuisfront. Het laatste stuk van die brief nemen wij hieronder voor u over:

" Zij, de legerpredikn,nten en de aalmoezeniers, zijn niet de ver-
"tegenwoordigers van het christendom, en zij hebben ook niet alleen
"niets met de leer van Jezus Christus te maken, maar zij zijn de ver-
"krachters van die leer, de predikers van een platvlperse kapita-
"listische ideologie, die in wezen fascistisch van karakter is.
" De in~telling van de veldpredikanten en ~al~oczeniers is boven-
"dien een listige truc in het spel van de psychologische oorlog-
"voering. Het tracht de kloof te overbruggen voor die ch r i s te Lijke
"mili tairen, die een ongerijmdheid waarnemen tussen de zuivere
"christelijke sfeer van hun ouderlijk huis en de misdadige oorlogs-
"moraal van het leger.
" In het gevecht zal de katholieke mili tair "dapperder nt r-ijd en"
"als hij weet dat er een priester in de buurt is, die hem de laatste
"sacramenten kan toedienen in geval dat nodig mocht zijn.
" Deze vuile rol zal oolr toebedeeld worden aan de humanistische
"gees te lijke verzorger voor het bui tenkerke lijke dee I der mi li tairen.
" Wanneer de human.i stische gees te lijke verzorger zijn intrede in
"het leger zal doen, gekleed in het walgelijke uniform van de konink-
"Tijke lucht-, land- of zeemacht, dan zal hij ongetwijfeld hetze lfde
"modderfiguur slaan als de aalmoezeniers en de veldpredikanten.
"Evenals het christendom is ook het humanisme nooit te r ijmen met de
"oorlogsvoorbereiding van de hedendaagse N.A.V.O.-politiek.
"Humanisering van de oorlog" of "democratisering van het leger",
"het zijn leugenachtige teGenstrijdigheden.
" Het is mijn overtuiging" dat de humanistische gees t.e Lijke verzor-
"ger niet anders dan posit{eftegenover deze Ueoterse (herbewape-
"nings-)politiek kari komen vt e staan. Zij, die zich d(1:[tr principieel
"niet mee kànneri v~renigcnlhouden zich van het legcir gedistanci-
"e e r d ,'. ' !

" .Denk b vv , aan de J:ehoVaisGetuigün,; die debewonderswaardige
"moed hebben de legerpredikanten en deaalmoeizeniers te vervloeken;
"en"binnenkort ook+do humanistlsche,g:?l:!stelijke verzorger .... ?"

-0-

in Duitsland

De Nieuwe Drentsche en Asser Courant schrijft:

" Zoa.I.s wij reeds berichttcn,'is in Duitsland een soort ilumanis-
" td s ch Verbond opgericht,1vaarva,n D:::'. G. Szczesny - s oh r-ijve r van
""De toekomst van het ongeloof" - de initiatiefnemer is.
!I Deze Humanistische Un.ion zal onder aunv oer i ng van Szczesny
"wel op een andere manier optreden als het Humani s tLs ch Verbond in
"Neder Land , Het lijkt ~eeron cle wijze van'deC~l'nillunistische be8tr,i~-
"ding van de godsdienst. Indi en' ele ui tzenui nge-n .ov er hunan i.smé voor
"de Beierse radio, waárvan Szczesny de Lei ding heeft, zo doorgaoin
"als nu,;'behoeft men -vun diens humanisme niet veel te verwachten.
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"In één .van die .u i 't z e nd i ng e n zei een spreker, d a t .hij graag
"tegenwoordig geweest 'was bij },epaaldehistoriache ~ebe'urteni8-
"sen, zoab de bijbel die beschrijft. Dan zou. hij tegen -Je zua ge-
"zegd .hebb en" "Waarde Rabbi, moest u destijds in, de woe st.ijn niet
"uit stenen brood maken? En hebt u zioh tweeduiz:ûnd jaar geleden
"niet met een geintje van de sociale vragen af~em",akt?"
" Terecht oordeelde later de directie v an. de Bayerische Rund:funk,
"dat m:en met de r ge Lijk e .ui tzendingen de godsdienstige gevoelens
"k re nkt , Een andere ui tzending werd door de directie uit het .pro-
gramma geschrapt, nadat men het manuscript had gelezen. Daarin
"stond o.a.: "Het katholicisme, dat de besch i Iclct ng heeft over enor-

. "me kapi talen, is ove r eenkomstd g z ijn natuur, primi tief, fanatiek,
"duister" op cu I t.ur oe L gebied .s t er.Le L'! ;"

.. ,.
-.0-

,
C t d i I' P f V d 1 (B ",' d -:'\ k )ommen aar op ra l.0 eZl.nr; vn.n ro. an er Wn. .\ evr iju en u en en '

Bevrijdend Denke n wan 2.,december 1961 schrijft:

<,' }'Gcen afbraak vu.n he,t, ,geloof?

" Op zondagochtend 5 november j ~l. hield Prof • Libbe 'van der
"Wal een van zijn altijd weL'be Iangwekke nde radiopraatjes in het
"kwartier "Geestelijk Leven", door dé' V.A.R.Aón:lin .het Humani s tLsch
"Verbond afgestaan • Hij wees daarin' o s a , de aantijging' af als zouden

."in deze kwartiertjes de humanfs t.en het ge Loo'f uf'b re ke n , Maar aan
"het einde van zijn causerie zei hij dit:' ..

" "Dat het zedelijk zijn een kwestie is van ge zLndheid j en da't
"die gezindheid niets te maken heeft met wat men gelooft of niet
"gelooft, dus ook niet met het belijden van een bepaalde godsdienst
"dat is een wau'rh ei d , die nu ihee 1 la.ngzaam tot een k Lei ne toplaag
"is doorgedrongen."

"Maar eeuwenlang hebben dEichriste lijke ke rke n üe weerloze mons-
"heid het tegendeel gesuggereerd, en deze suggestie gaat d66r.
~N~g dagelijks worden de geestcin van vele kinderen en veel kinder-
"lijke geesten blootgeste ld aan de sug ges t ie dc t geloven en goed-
"zijn onverbrekelijk bij elkaar horen, en dat wie niet gelooft ook
"n i et goed lian zijn. Hier en hier a Lleen ligt ook de verkla.ring
"van de onjuiste bewering van mijn vriend, dat wij het geloof zouden
"af br eke n , Dat doen wij niet, maar voor wie cppe rv Lakk i g toekijkt, .
"kan het zo Lijk en , als wij protest n.antekenen tegen staaltjes van ~..
"slechte volksopvoeding, waaraan vertegeó~oordigcrs va.n het geloof
"zich bij herhaling s chu Ldi.g maken. Dat zij dit vuak in volle over-
"tuiging en met de beste bedoelingen doen, worde graag erkend,
"maar het maakt ons verweer da.artegen niet minder no odzake lijk ~

" Ik meen toçh, dat and~nks zijn ~oede bedoelingen, Prof. Va.n der
"Wal de plank misslaat. Elke positieve bewering, die tegen het ge-
"loof ingn.c.t, is er een ondermijning, dus een afbraak van. Ook de
"weer Leggi ng van de god sd'i e ns t.t go mening dn t geloof 'en mo.r-aaL'b ij-
"e enho r en , behoort tot deze ondermijnende u i t.sp.r o.ken , Lk zeg. dit
"niet om Prof. Van der \1al dwars te zi tten, mac.r' om de, .i Llu s i e te
"verstoren, die men vn.n de zijde van het H.V•. wil wekkenida.t men
"daar alleen maar positief ten opzichte van ho t geloof sta.at.u,
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De s chr ijvc r van het stukje deelt verder mee, dc t Prof. van der Wal
een uitspraak van zijn leermeester Prof. LeD Polak aanhaalde, die hij in een
radiorede in 1931 deed. De schrijver zegt hierover:

" Naar aanleiding van het tweede citaat moet mij nog van het
"hart, dat de lof aan de grote vrijdenker Leo Polak en zijn radio-
"rede - de eerste, officieel door een vrijdenker voor de radio ge-
"houden - toegezwaaid, ons goed deed, mo,ar we zouden het nog meer
"gewaardeerd hebben, als hier ook vermeld was, dat het de Vrijden-
"kers Radio Omroep is geweest, die deze rede u i t aond , ~dat-aan deze
"omroepvereniging in 1937 door een a..r, minister op N.S.B.-aansto-
"ken de zendtijd is ontnomen en dat dit onrecht nimmer is hersteld.
"Maar ik vrees da t het niet - nog steeds niet - mogelijk is, zó
"op enhu r-t i g voor de r ad i o te spre ke n s "

(Citaten naar de tekst in Het Woord van de Week).

=:-~:::::::::::=:::::=::::=::::=====
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NIEUWJAARS.BRIEF 1962

In het afgelopen jaat opende de Troonrede mat de woord~n: "D~
ontwikkeling van de internationale situatie is verontrustend". Daar-
mee was ~een woord te veel gezegd. De laatste maanden van het jaar
hebben déze uitspraak op Prinsjesdag in September niet. alleen beves-
tigd, maar in haar dreigende betekenis nog overtroffen. Niet alleen

I

dat de crisis rondom Berlijn, waarop toen gedoeld werd, nog altijd als
een zwaard van Damocles boven ons hoofd hangt, er zijn, stellig in ver-
band daarmee, dreigingen aan de horizon opgedoemd, waarvoor elke
klassieke beeldspraak tekortschietr Wij hebben in~e laatste maanden
aan lichaam en geest ondervonden, wat het betekent, dat, zoals een.
Dui ts ge leerde heeft gezegd, wij vo or-t.aan."moeten leven met de bom".

Het jaar ~961 - het 'is in deze dagen stellig meer gezegd - begon
zo somber niet. In het optreden van een nieuwe, nog jeugdige en onbe-
laden leider van het Amerikaanse volk, die zich in zijnoptr~den dui~
delijk liet inspireren door zijn grote voorganger Pr-ank H n Do Lano ll.ooso-
velt, kon men met' enig recht een kans zien op een Nieuwe Bedeling in
de wereldpolitiek. Maar al te spoedig is deze hoop tot een illusie ver-
vluchtigd. De ongelukkige gebeurtenissen rond Cuba toonden aan, dat
ook in. een democratie het doorwerken van traditionele motieven, de
vloek van vroegere boze daden, 'het gezond verstand en het zuiver ge-
voel kan overheersen; al is alleen een democratie in staat daartegen
een krachtig protest uit eigen gelederen toe te staan.

Een voel zwaarder belasting voor hot internationale bestel vormde
de Congo-crisis, wan.rbij.oude en nieuwe krachten fe I'op eIlcaa.rbotsten
en in hun wBrveling een cycloon dreigden te ontketenen, die vanuit het
centrum van wat eens het Donkere Werelddeol heette, de ganse wereldhemel
kon verduisteren. Oude, op de ma teri ë Lo rijkdommen van dit stuk aardkorst
beluste begeerten, mengden zich met nieuwe, voornl op macht gerichte,
driften. Om dit hart van een continent, dat zich over de hele lengte en
breedte in een hevig gistingsproces bevindt, aan een explosieve chaos te
onttrekken, stelden de Verenigde Naties de verdere ontwikkeling van dit
gebied onder hun verantwoorde lijkheid. Ja, onder de inspirerende leiding
van hun grote secretaris-generaal werd de Congo-crisis weldra toe een toets-



steen, een vuurproef, voor de ove~igens al bitter genoeg beproefde ~n meer-
!Jalen gehavende volkenorganisa.tie.

-....
Het is mi sschien te weinig bekend, dat Hammerskjöld persoon Lijk aLl er «

mipst kri~ie~loos tegenover de tweede Volkenbond stond, hem als inter-
_~ationaal par~ement mislukt ~chtte en er in zijnvaak eenzame overpeinzin-
ge,I}.van droomde, de Verenigde Naties om te vormen. tot een nieuw soort in-
ternationale organisatie~ diemettortijd een permanente defe~sieve macht
zou opbouwen, sterker ~an enige mogelijke ~gressor. Ingrepen als die in de, . '.' .

Congo-crisi s z oud e n di e, o n twi kke ling, vooral via de dr uk der kleine sta ten
die .bu i t.ende Verenig~e Naties hulpeloos aan de mano,euyre~,der g r ot.emach-
ten ir,t,dqkoude oorlog zijn overgeleverd, moeten inleiden en bevorderen. He-
la~D,wij weten hoe de Verenigde-Naties en hun apparatuur in dit stuk Afri-
kaanse jungle min of meer zijnvastgelopen en hoe hun hoogste dienaar er
~en tragisch einde heeft gevonden. Hammerskjöld was, zo heeft me~ gezegd,

>>.,de·"dienaar van een o ng e bo r e n wereld", waarin namelijk de oorlog do o r de
collectieve actie der volkengemeensc~ap aan banden zou zijn gelegd. Zijn

_he~ngaa~ is het grootste verlies, dat de ~ensheidrin het af~elop~n jaar
ge Led en h,~eftl":,

. ~ .J : .1. , • I.:

" ;~~R, zijp,v a I was trouwens een campagne van Russische zijdevoorafgegaan,
d i e zijn ge~_ag r e ed s in hoge mate hall ondermijnd. Het was. een van die symp-

. ';'~ ~;' I, ':.I' .

tomen" die bewijzen, hoe een ong9rem~e machtspolitiek elke vorm van vreed-
zame samenleving der volkeren in de kern bedreigt. Hot spr e ckf vanzelf, dat
de atmosfeer van de koude oorlog ni e t het ,klimaat schept, waarin een geor-
dende samenleving der volken gedijen kan.yestiging van wat~r~ic~t~ inter-
nationale r e c h t so r-de is een vooruitzicht op lange termij~ en mist \~p dit mo-

. : ., ,: , ,.\ ,-",,-,
ment alle actualiteit. Vooreerst zullen ~acht en recht elkaar'nogwel vaak
dc o rkruf sen ien opheffen, in plaats van eLkaa r tes·teunen. 1'liJ"zijnons ervan
bewust hoe gebrekkig de Verenigdc'Nl1ties,' zulk oen interna.tionale rechts-
orde benader-eh. Misbruik daarvan voor oe nz ijd i g e mb.chtsdoelcinden enerzijds,
minachting ~nbewuste-veronachtzaming, ~ö~ls door het Frankrijk van De

Gatille ande~zijds, we~ken niet ~omoûdigend. En toch zijnen blijven do Ver-
enigde Na-t ie s een 'onmisbaa.r uitgangspunt voor water aalieen internationale
rethtsor(te ~roeiende is; een orde, d i a door de hele o n t.w i kk e Li.ng van onze
t.e chrrf ache bes ch av ing onv e rtäijde Lijlc word t vgemaakt .

'Er waren de laatste jaren a.anwijz i ngen voor een lichte klimaatsverbete-
ring', dieb'etmo ge'lijkmaulr-te n , de idee van een v reedzame , zjj het concurreren-
de, co-existentie van ~e grote, ideologis~h en ~olitiek tegenover elkaar
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staande, statenblokken ernstig te nemen. Ook da~rin is het afgelopen

jaar een e!n~tigewending te~ kwade ingetr~den. Uon 'behoeftslochts aan

.,~e scheidsmuur dwars door Berlijn, met zijn menselijke tragedies, maa r ook

t: zijn .mn.gnet i sc he werking in het Lnt e rna t i anale spanni ngsve ld· te denken,

omhet V/anl~çlee~:ondoorzichtige ka ro.k t.e r van deze poli tieke situatie

te b e se f f.e n • En toch is doz-e vrcedzameco .,.exi s-t e nt i o e cn onontbeer Lijk

.mi.n Imum voor ,.,de .Lrrt e rna ti anale .snme n lev i ng ,: wan.r-t oe mem telkens weel', . .

zal moeten terugkeren, en ·w:c.a,:rvnnmen de mo ge Lijkhe d e n zo voel mo g e'«

(lij~: moet d oo r g no nd a n en uitbuiten .• Deze. wereld kan 'bij een voortgaande

w~dcrl·qnigû o.fz on de r i.ng van Grotere of kleinere volkencomplexen eenvoudig

ni,ot voortbestaan. Cont.a c t.en ove r en weer, al leiden zij vaakto-t kort-

sluitin~en, vormen de enip;e weg om via wederkerig verstaan tot samen-

werkj.ng en waaruc h t.i.go s ame.nl eving te komen.
, ':,'. . ,

E,:r' kop. ~ok in de Lau.t s t.o jaren eengro.eiend begrip wo r d en opgeme rk t,

dat b~ de moderne te~hhische mogelijkh~den bepaalde vormen van gewe~~

prukt is ch onbruikbaar 'waz-on geworden en d a.e.r mc o hun mi li faire 'zin veel'-

loren hadden. :m~n,vred,e, gebaseerd op een atomair ev e nwi ch t is, hoe men
.' ':' .. ,..

er ver d.er 6ók' ov e.r denkon wi 1, oen ui terst ha c he lijke z ack a. De po g i ngon ,

in d~ afgelopen jaren ~nd.ernomcn, tot een internationale atoóni-ontwapc-

n i ng te kome n , zijn in de loop; VE'.1l dit jn.ar afgebroken. De wedstrijd in

atoombewapening is, al thaup van 66n zijde, op volle k ro.c h-:t hervat,' met

alle gevolgen voor het fysteke welzijn van het nageslacht. Er is trouwens

ove~ de.ge~ele wereld een groeiende utmosfGer van geweld te constateren,

evenzeer in de k r i ng der ;Europese beschaving (men d o nkc alweer aan d e : si-

.tu~ti, ~pcFrAnkrijk), als ~aarbuiten, waarbij gebieden als Algerije~ Angola.

en Z'\li~-.Afrika in het oogspripgen.

Het e r gs te gevolg dau r van is, dat het eenrec1.elijke benadering van

de .grootste uitdaging, die de mehsheid ooit er~ar~n heeft, dwarsboomt •.

Wn.nt, laat·ops, in alle opwindinrr, n.ngst en verontwaardiging nimmêr ver-

goten, dat wij voor het eerst over_de Jj1iddelen besc~i~kenom onze gezamen-

lijkeondergang te bewerkstelligen. :In het afgelopen jaar is wel gèbleken,

dat deze. si tuatie waa r Lijk niet alleen een onderwerp 'voor Ln be r e s e crrt-e

filosofische bespiegèlingen ~s. In ons eigen land hebben de "Wenkeh voor

. de beschcn:ing; vau uw Gezin en u zolf" di t thaua in 1111e hu i ck.arror-n GO-
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bracht, al kan men botwijfoLcn of de wijze, waarop zulks geschieüle, :.::
overeenstemming was met de ernst van de situatie. In do Verenigde Staten
heeft de speculatie op een persoonlijke ontsnappin~ aan het noodlot reeds
tot een hausse in particuliere schuilkelders gevoord, alsmede tot de
stichtelijke di scussi e , of het zede lijkgeoorloofd. in, zijnbuu rmn.n desnoods
met vuurwapens de toegan~ tot die schuilplaats te ontzeggen. Tegenover
dergelijke ontvluchtingspogin~en moet men telkehs weer met de meeste nA-
druk verzekeren, dat bij een werkelijke a'toom-co orLo g niemand waar ook ter
~ereld volstrekt veilig is en dat er althans over de hele wereld 66n
gemeenschap, openlijk of verborgen, reëe 1 aanwezig is: dat is de gemeen-
schap van de vrees.

Toch is deze vrees niet de veiligste grondslag om het antwoord op
de uitdaging van deze ~ijd te vinden. Integendeel, cr is door ernstige
psyuhologen op gewezen, dat een volledig besef van het gevaar, waaraan
de rie nche-Ld b Lo ot.stn.at tot uitbarstingen zou kunnen leiden, die het uit-
stel, dQ.t ons gegeven .is, drQ.stisch zou kunnen beperken. Onze enige hoop
ligt dan.rin, dat de krachten van redelijkheid en verantwoordelijkheid,
en een groeiend besef van de menselijke lotsverbondenheid, over alle
scheidsmuren heen, binnen die termijn sterk genoeg zullen wo rd.en 00 een
internationale vertrouwonsbasis te scheppen. Slechts dQ.qrop kan het
voortbestaan van het nenselijk geslacht worden gevestigè!..Oorlog is in
de geschiedenis der mensheid al te vaak als u I't i raa ratio , als uiterste
nii~del gehanteerd; thans is cr sprake van een uiterste noodzaak tot
vrede, waarbij een daadwerkelijke internationale atoomontwapening voorop-
13taat, die door de verantwoordelijke leiders ven het wereld.bestel in al
haar consequenties en op k orto termijn zal moeton worden aanvaard.

Wat deze situntie in ~e komende jaren vereist, is de volhardende
opwe kk i.ng, versterking en bewerktuiging van die gecstelijker politieke
en sociale krachten in alle lagen dor samenleving, over de gehele
wereld, die in staat zijn de lotsverbondenheid van de mensheid positieve
vorm te geven. Zijvereist anderzijdseen beheersinG cn overwinning van
al die neigingen en vooroordelen, die de de~tructi~ve elementen en ten-
denties in onze samenlevinG opvoeren en versterken. Laat niéoand menen,
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dat de zelfkritiek en zelfoverwinning, hierbij vereist, voor hen onnodig
of gemalckeLijk is. Laat rae n hierin evenra in een zaak van louter verstan-
delijk.cbewustwording als van enotionele gegrepenheid zien. Waaron het
gaat is bovenal een proces van geestelijke en mo reLe volwassenheid; en
dat dient zich in alle lagen en op alle niveaus gelijkelijIr te voltrekken.

,De bewustwording van het feit, tot een nensheid te behoren, die voor
haar 'voo rtbe.staan in een beslissend tijdsge,v-richtzelf aansprakelijk is,
kan zich door inzichtenverbe~ldingskracht, naar ook door beleving met-
terdaad vo 1trekken. Wijooeten hopen, dat de me nselijkeverbondenheid
Lang s allerlei onnaspeurlijke wegen, door ook de kleinste daden van rie rr-
seLijkevs oLfdu.ri tei t, -di e van ons hier en nu gevraagd worden, tjjdig ge-
noeg ial groeien on overo.l ter wereld invloed uit te oefenen en daar-
door: de redding van clieme nshei d Dogelijk te naken.

Do.t is zulk een alles overheersende noodzaak van deze tijd, dat
het geoorloofd is, aan het begin van een nieuw jaar, daartegenover al
onze kleinere zorgen, bekoDDernissen of verheugenissen in de schaduw
te laten. Als wijmaar beseffen, dat deze noodzaak ook neesp~eekt in de
behandeling van de Nieuw-Guineakwestie en dat zij ook een rol kan spelen
in de loonpolitiek of Je erkenning van de gelijkgerechtigdheid vo.n alle
geesteLijkc strooi ngen in een derao cratische volksgemeenschap. Na tuur Lijk
is het nonsens, alle wissewasjes in ons no.tionaal of locaal geneen-
schapsleven in het licht te willen zien van de vraag, of de nensheid
kan voortbestaan in het o.toontijdperk.Maar ook een schemer vo.n besef,
wo.aron het thans in de wereld gaat, kan onze houding oede bepalen en
beïnvloeden, wanneer er krachten in het l!eding zijn, die de aacie nhang
en saarJhorigheid in de wereld bevorderen.

Do.aroD kan ook een nodern Hunanist positieve waardering hebben
voor een sanellkoDst van Christenen uit alle kerken en delen der wereld,
zoals aan het eind van het afgelopen jaar door de Oecumenische geneen-
schap der kerken in India is georganiseerd. Zoals hij zelf zich er voor
het komende jaar bijvoorbaat op verheugen kan, zijngeestverwanten uit
alle delen van de wereld in het verband van de Internationale Huoanis-
tische en Ethische Unie te'Oslo te ontnoeten. Het geldt hier in beide
gevallen uitingen van een groeiende wereldverbondenheid, die men niet
mag overschatten, Daar ook niet onderschatten.
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Wij mogen' de ge est.e Lijke verschillen, en tegenstellingen in deze
. .'. ': i -Ó:'

wereld Riet o'ntkè nne n Û'f ge r i ng schu.t.ben; zij zijn evenzeer een bron van

ve r r ijki ng ~ls van verscheurdheid. Maar' zo a Ls wij in kleinere en grot.e r e-
~. '" (" ,

levenskringen 00 ons heen, vooral wanne ar het 00 de wezen Lijke vragen

des levens 'gao.~; naast dicpgaand meningsverschil soos o~c op~~ns e~n

tot dusver ;verborg~n, onorrthu Lde ove r ee ns terami ng kun~~n' constnt~~'en , ,'zo

'is er, nan.r wij hopen mogen ç iook oeer v an die onorrthu Lda ove r-eens temnri.hg
. I , , ." ,: .

" I"'

der geesten 'over de hele -wereld. Het is hoopvol, d<l,t die zich, ook in de

jongste tijd meerraa'l en , vooral bij de. jon~ere gene ru t.i e s , over o.lle s che i ds «

o --: i .

mur en heen, ope nba.a r t , Wánt zo zu Ll en wij de weg raoet en vinden; niet 00'
'. ," ",I

"met de a t.oombora te leven", nao.r: om de wer e l d in het o.toootijdperk be-

woonbo.o.r en het leven daar-i nde moei te waa'rd t.e 00.1(cn.

HOOFDBESTUUR VAN :IET HUMANISTISCJ VERBotID
" ~


