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o nd e r-wijs
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(Het Nieuw Utrechts Dagblad)
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Ingezonden stuk in Graafschapsbode over IIulllQ.nistisch VOTmings-
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-0-

Blz. 41/42

11 42/43/44

" 44

.'

" 44/45

" 45

" 45/46/47

n 47/48

"



35

HUMANISTISCli VERBOND

Topkaderconferentie

Op 2 en 3 februari 19G3 werd. de TopIcaderconferentie gehouden op "De
Ark" te Nunspeet. Mevrouw v s d , No ordaa-cv s d , Me er gaf dan.rvan een vers Lag,
dat werd gepubliceerd in De Gemeenschap, het blad. van de Federatie Den
Haag van het Humanistisch Verbond. liier volgt het verslag:

INDRUIlliEN VAN EEN T .IL C •

" U vraagt zieh af: T .K.C. wat is dat? TOl) Kader Conf eren'ti e ; het
k Linkf duur. En: daar zijn dan bijeen de voorzitters en secretari ssen
van f edera t i es en gewesten, de leden van het dagelijks bestuur van
het hoofdbes.tuur, de geestelijk raadslieden en de redacteur van "118ns
en ~eield". Als to~tje na de eerste bes~rekingen kr6~en wo zaterdag-
avo~d·de mooie film van het congres in Oslo; gemaakt door de vrouw
van de secretaris van het H.B.

O~lo is mooi en zonnig, met prachtige tiitzichton over de fjord,
vooral gezien vanuit het monumentale en bijzonder moderne stadhuis.

Allen passeerden de revue; de vertegenwoordigers van vele landen,
de bestuurders van de I.H.E.U., de Noorse gastheren- en vrouwen(s~ms
in nationale dracht). De ontvangst op het gemeentehuis was adcube-
ncmend van hartelijkheid en royaliteit in een zaal zo groot als Neder-
land geen zaal kent. Ook de cintvangst door de regering (alleen voor
genodigden) was bijzonder van Icaz-alr tor : dit had nogal wat voeten in üe
aarde; omd at No orwe gen.mo g oen S't.aut.skcrk ·heeft en ovo rwe gond Luthe l'S is.

iVo zagen vervolgens de ple~aire zittingen, flitsen van yole spre-
kers, de zelfbediening langs de snelbuffetten, de gezelligi zitjes. En
dit alles in een spiksplinternieuw con~resgebouw, op het nieuwe uni-
versiteitsterrein. Stelt u zich voor: toen de organisatie~secrctaris
van ons H.B •. in maart ging kijken in Os 10,was het nog maa r ocn diope
put. En nu, in augustus, ontbrak er n iots meer aan. Fantastisch!

En zo werd er geslenterd langs de ha.ven, wa.ar.vissersbootjes a.a.11-
leggen om zakjes met reuzengarna.len te verkopen. Felle, bontgekleurde
ta.fereeltjco. De Osloärs zelf goven de indruk altij~va.caniic te heb-
ben, niemand heeft haast.

De vertegenwoordigster uit Japa.n droeg een pra.chtifc kimono bij
elke offici~le gelegenheid (telkens een andere); de jongenan uit Schot-
Land was geldeed in Schots costuum; di t paar kon men samen zien dans en
op do slotavond: het congres da.nste! Al met al oen geslaagde film met
6nige 'momenten!

Wat deed de T.K.C. ·de volgende da.g? Zich weer nuchtb~ bezighoudon
met het wc 1 en wee van het Verbond. -Jaa rvo rsLa.gen werden besproken,
orgallisa.ticmocilijlchedon-en mo go Lijlchcdon, en dat vond plaats op "De
Arle" in Nun spo et , temidden van een prachtige witte natuur, cr was veel
verse sneeuwen het was w inda td L, U begrijpt, dat wij daar een mooi uit'-
zicht hadden! 11 •

.
Benoeming;

Door het hoofdbestuur werd tot goest.oLijk r-aud sman voor d f cnstwo i ge ruu.r-s
benoemd de heer K. de Bruin te Den Haag.
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Nieuwe functionaris

Tot bestuurs-assistcnt werd benoemd de hoer M.V. Verduijn te
Amst.ord am, Hij zal op 1 mei met zijn werkzaamheden beginnen.

Conf(res 1.963

Aan alle belanghebbenden is ~c beschrijvingsbrief gezon~en van
het 15.2. congr es van het Humanistisch Verbond dat op 20 en 21 a.p.ri L
in het Jaarbeursgebouw te Utrecht gehouden zal worden.

Workgroep We;eldpolitiek

Deze werkgroep is thans definitief samengesteld en werd op 25
maart door de vocrzi tter van het U.V. geïnstalleerd. In (loze groep
namen zitting de heren Drs. J. Koopman te Voorburg, Dr. Kwee ~;wan :"iat
te Leiden, Prof. Dr. B. Landheer te \1assenaar, Prof. Dr. B.U.J .• Nijboer
te Utrecht, l\ü'.Dr. tI.J. Roethof te Voorburg, Prof. }.Ir. B.V.l i , nöling
te Groningen, Dr. C. van Rijsinge te 's-Gravenhage, Prof. :Jr. B.I'1. Schaper
te Leiden, Prof. Dr. L.G. van der Wal te Delft en W. Wierda te ls-Graven-
hage.

HU!:Hl,nis -ti sch Vormingsonderwi,js

De Sociaal Pe da.gcgi ncho Sectie van do Humanistische Stichting Socra-
tos heof t, een advies-nota ui tgübracht over de principiële c;ronc1clagen
van de geestelijke vorming ,

De werkgroep voor de praktis8he uitvoering van de met~ouiek bij het
vormingsonderwijs is op 14 mau.rt, geïnstalleerd en inmiddels aan het werk
gegaan. Zij bestaat uit leden, die allen bij een der takken van het voort-
gezet onderwijs betrokken zijn.

1.<:1nde bij het Centrum aangesloten doelnemers is het eerste numnio r
aozonden van een informatieblad: "Taak on Toekomst".~ j"---- -

Van een groot bedrijf in de Zn.e.ns t.r-e ck is het v or-z oolr ontv11n[;On om \
één uur por wock vormingsonderwijs te geven aan do leerlingen van de be-
drijfsschoo I.

Brievenbus

Er best::tat een correspondentieclub voor hen die ~illen correspon-
deren over allerlei ondcrwor pon , zoals Levon sboschouwoLijko en wijsgerige
problemen, politieke, pcda~ogische en kunstzinniGo ondcr~erpcn enz.
De heor D.G. de Jong, Bosstraat 16 te Baarn heeft zich met de organisa-
tie daarvan belast; telefoon: 02954-4780.

Brochure

De vier artikelen, welke Dr. J.P. van Praag heeft geschreven in Mens
en Wereld ovor Oorlog en Vro.de en speciaal over het standpunt van de huma-
nist .tegenover het c t.oomwapcn , zijn verschenen in een brochure onder de
titel "Oorlog en Vrede".

-0-
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NEDERLaNDSE~RENIGINg VO_9JL}.11\~\TSCHAPPELIJKWEIUC

"R U MAN I T ~ S"

Jan l1eer-tenshui8

11 December 1962 was voor onzo afdeling RotteT.dam een feestelijke
dag. De oud-wethouder van Wederopbouw en VoH:shuisvestinr; sloeg toen de
eerste paal voor het naar hem gono omde Jan Meer t.errs hn i a ,

De Stichting tot IIuisvestinG en Verzorging van Bejaarden "Humanitas"
te Rotterdam,' waur van de heer Moor t.cn s voorzitter is, kwam hiermee in het
centrum van de publieke belangstelling. Op een gocd bezochte receptie, die
nl1 de feestelijke pal11slag gehoutlen werd, spraken o.a. de adjunct-directeur
va.n Volkshuisvesting, Ir. J. Kl.u.p , Mr. A. H. Snock , ac cr otu r-ia van de Socia-
le Raad, en namens de leden van de bejaardensociëteiten van IIumanitas de
heer J. Melk.

In Rotterdam zullen in de komende j a r en 10 complexen gebou1'ld worden
voor totaal 2300 bejaarden. Humani tas neemt er drie voor zijn r eken îng , Het
Jan Meertenshuis , waarvan de bouwsom bijna 4 mi llioen guLdan be<1raagt, zal
bestaan uit 9 woonlagen boven ue kelder en de begane grond-verclieping. Er
komt een ve r-zor gingsdc eLç omvattende 216 éénpersoonskaLwrs, 18 tweepersoons_

'kamers en logeer- ,ziclcen-en pc r-sone e'Ls r-ui.m'tc (totaal 292 bedden). Boven-
dien konrt er, een "woongedeel teil omvattende 70 tweekamerflats en een directie-
woning. De bouwtijd is and oz-haLf n. twee janr. De flat komt te staan in de
nieuwe woonwijk Lombardije in het zuiden van de s tad ,

'Het tweede compLex van de Stichting "Humanibae " is gop Land in de wijk
S~hiebroek.

He-i derde
gebouwd wordt,

, '

complex , dat in s amonwer ki.ng met ccn woningbouwvereniging
in Hi Ll egor-abor g ,

Besturenconferentie gezinsvorzorging

Op zaterdag 30 maart c.s. houdt de sectie gezinsverzorging een be-
sturenconferentie op Hui ze tlRaml<mQroek" te Amersfoort. ,Kr 'staan twee in-
leidingen op het programma: '

Mevrouw Dr. H.M. In 'i VeLd-d.an geve Ld over ha.ar ond er aook op het ge-
bied van de Gezinsverzorging;
de heer J. Terlouw over de gezinsverzorging als organisatie binnen
Humanitas.

De inleidingen zullen in kleinere di s ous s i agroapen woorden besproken.

Nieuwe aanstelling

Op 1 janun.ri 1963 trad Mevrouw P. Oosthoek-de Groot bij de af do Ling
Den Haag in dienst als maa't.schuppc Lijlc wer ks t.er voor gor-opa t.r i ocr denz or g ,

Collecten

be afdeling Dieren hield e~n collect~, die een bedrag van j.600.--
heeft opgebracht.

De afdeling Velp hield cvone ens ecn collectè; opbz-cngst r- 590.-~.
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ICaderblad "IIumanitas"

De inhoud van het Kaderblad "Ifumani tas" van f cbr-uo.r i 1963 is als
volgt:
U. van Schaaik
Prof. Dr. Sj. Groenman

Zekerheden.

Drs. R.A.E. Zijlman .. ,

lIIl1atsclw,ppelijkopb ouwwe rk en industriöle
dynamiek.
COIlllllunityorganization in de Nederlandse
samenleving.
International council of home helpservices.

. ,~

J. Terlouw
Voetverzorging voor bejaarden.
Boekbesprekingen. -0-

Hml1UJISTISCllEJEUGDBEWEGING

Contactbijeenkomst op 10 februari 1963

De bijeenkoms t werd gehouden in Ui Iversum.
Aanwezig: het voltallige hoofdbestuur en afgevaardigden van alle afdelingen.

Op deze bijcenkolllstwerd verslag uitgebracht aan het hoofdbestuur over
het wel en wee der afdelingen.

Gebleken is dat de meeste afdelingen goed draaien, terwijl het aantal
leden .regoLmu t i g stijgt. Behn.lve kleine interne problemen zijn er op het
ogenblik geen moeilijkheden. Ook de financiäle toestand in de afdelingen
is redelijk te noemen.

De H.J.B. is op 20 januari 1963 uitgebreid met de l1fdeling Leeuwar-
den (15 leden). Het aantal afdelingen bedraagt nu 11.

-0-

STUDENTEN VERENIGING OP llUl.1ANISTISCHEGROHDSLAG
"S 0 C R 1.. T ES"

Lustrum afàeling Leiden

Op 14 februari vierde de e.fdoLin g Leiden van de S.V.=I.G. "Socrates "
haar derde lustrum. De opening werd verricht d.oor d o r-e ct.or c-me.gn i.f f ous
van de Rijksuniversiteit, Prof. Dr. Dreeden. Hiorna "lord <le lustrumrede
ui tgesproiwn door Prof. Dl'. stuttcrheim over het ond orwo rp "De zin van de
zuivere wetenschap", gevolgd door een receptie.

In intieme kring werd het feestelijk gebeuren verder gevierd met een
diner en tot slot een f eost in Nieuw Mi ne r'va ,

Dndanks de jarenlange enthousiaste pogingen Vl1n in Delft wonende
Socrates-leden, de afdeling Rotter~Gm voor onuergang te behoeden is dat
n i et gelukt. De afdeling Ro t.ber-dam is wegens gebrek a.an "belangstelling op-
goheven.

-0-
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Algemene Verg~dering

HUM..IÎ.NISTISCIIE JONGEREN GEMEENS CIL\P

Op zond~g 17 maart werd oen ~lgemene Vergadering gehouden. nu gebrek
aan cund idn.t.en voor de vorming ven een nieuw hoofdbestuur is er voor de
tijd van twee maanden een ad-d n tor Lm commissie ingesteld. Deze comnri us io
zal de inkomende zaken behandelen tot er een bijeenkoIDHt van de Rand van
Voorzitters wordt gehouden. De au-interim commissie in als volgt sanenge-
steld:
Peter Kemps Ton van Zijl 1r01 Vr-oomman ,

COl~forentie

Hans de Jong

,-0-

HU1IANISTISCH CENTRUlI MENS EN 'IVE...T.tELD

Op zaterdag 6 n,pril or gnn i.soe r-t.de Sticllting i.iene en Wcu0d. ocn confe-
z-on ti e voor de functionarissen van alle aan go s Lot.on organf an.tdos , liot doel
van de conferentie is, de Îunctionarissen over en woor te laten Iccnn i smalcon
mot elkaar en met elkaars werk en problemen.
Programma:

10.30 uur :'
10.45 uur
1-1.00 uur
11.20 uur

11.",1:0-12.30uur
12.30-14.00 uur

.( 14.00 uur
14.15 uur

2î.n.nlwlastvan cl•e deelnemers - Koffie.
Opening door de Voorzitter.
Korte inleiding door een functionnl'is van het U.V.
Korte inleiding door Cel! functioncris van Ilumo.rrit.as .

Vragenuurtje en gedn.chtenwisseling.
Lunchp6.uzo.
Inleiding door een functionaris, van de H.G .U.D.

Iriloiding door een functionaris van de Stichting
Bureaus voor Levens- en Gezin smoe L Lijkh od nn ,

14.45-15.45-uur: Vragenuurtjo.en gcdn.chtenwisseling.
16.00 uur: Sluiting.

-0-

R1l.DIOLEZnrGEN

Lezingen in de mal1udcn ul1n.rten I1pril voor de V.l.•.••R.I••

31 rnn.art Dr. 1...L.Cohstandse "Illusies en Idealen".
7 april P. Spigt "Een fout is 't kenmerk vn.n 't wo.re " •

14 april H. Jansen "Hur:lo..nistischPas on" •

2 n.pril J. Bijleveld
Lezing in de mnand april voor de A.V.R.O.

"Meningsvorming rondom het moderne
Ifunan i sne ti •

-0-
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illJMANISTIsc:m LITEItf,Tmm

Rekens c1H1p

Verschenen 1S het mau.rt-. -nue r van Itck en s chap , r:r i ano.and eLijlcs tijdschrift
voor wetenschn.p en cultuur.
Inhoud:

L. van Gelder

Puinruil:len.

Hunani et i nch Vorningsonclcrwijs in s cho- "ve r'band ,

Nihilisr.1c.

Uarijn Trip

J .P. v an Prn,n.G'

V•~'J.D. Schenk Het th::didonide-, of softenonc1rm:m.

De ihnau.ni st L sche ethi ek vu.n Dorio kr it os v ari il.bclern..IV.N .s . Kl.cve r

W. vn.n Dooren De twee r-o f orr.ia td es in de zc s t i cnde eeUTT.

Bo akb e sp r ek i ng

-0-

INTERN11 '1'1ON.iI]jL NlEi.:rws

"Internn.iionn.l Hurrani srat' , lIet bLad vn,n de I.Ir.E.U., ve rrao Ld t , dat Mej.
M.E. ter Heego .•1ustrr1lië en l~ieuYr Zeeland bezocht heeft OD CO:l-~[~CJv -~() :'..o::;,-;or.
net Neder Lan ds e enign1ilten. Z:j reisde voor de Nede r-Lo.nds e ELliry<'..tie Daens t .
Zij heeft vele m:Iir;rn.nten ont.rroot , Ifunun i s t.Lschn grOej)e!1 in Sydney en Melbourne
hebben haar zeer hu.rte Lijk vorwelkoDd.. Mej. ter Heego sprak op enkele vo.n hun
bijeenlcorrst.eri , Ook in Nieuw Zeeland wor d Mej. ter Ile ogo zoor hur t e Lijk ontvn.n-
[~cn. Vele orri gr an t.en wensten iets te horen over het Huna..n i sr.io en: de I.H.E.U.
Zij vroegen -' en kregen- hurnani s t i eche lectuur.

Duitsland

In Duitsland werd, in Hauovo r , het huis r;eopend V<1,n(:e 13um1FreireliGi-
öscr Genei nde , Het gebouw ho rbe r g-t het ho of dbur-e au en het p Lca t.s oLijk bur eau
van de Bond, ver~er heeft het een verGadcrzBn.1 veor 130 personen. Bij het ~e-
bouw is een tehuis voor 57 s tudon t.on van 8 nn.t i onn Ld t oi t cn en VQn zeer ver-
schillend Geloof.

-0-
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V.ilN .I\LLE IL'lNTEN

Enkele .periodiekon over .het Huno.nisne. (Decerlbernuillner van Plein) •

Enkele pe r Lo d i c ken bes be eddon 'o.a.ndo.cht,o.o.n,hnt Iïunand ano , Daa r is het
dc conbó r nuuuc r van Plein, .dc t geheel in het teken st,.o.t.,vo.n de dialoog tus-
sen Hununi s t 'en Christen. Plein is een blo.d vo.n een groep vooruitstrevende
k~tholieke jongeren.
Il1houdvo.n dit nUl.JLler;

Pa t.e r M. Hensen O.P.

J.. Treul'niet,

Dr. R. Slót

Win vun Engelen

Drs. ~.J.Wichtèrs
. .

liL:.! van Enge len

Dr. D. .r. Prins

Drs. Joop Roopnan

Rcdo.ctionelo nabeschouwing.

i'lere:!.dl~lein •

,
.e

Dialoog net het Ifuncnf.sno ,

.il.ntwoord op ~{et. gesteide vrv_G<m'.
. liet !;rotc vo rrmger-Lngs pr ocos,

Een el~ó,ncipo.tiebeweging.

Een Iluna nf s t.Ls che vd s i e op Je ,dio.loog.

De Interno.ti onc Lo Huzian Lsti achc Beweging ,

, Gospr-olc ne t ve en Ico tho Li.ek ,

Di~loog net de christen.

,..•

,
"

Ui t het nrtilcel van ~1iI:1.v an EnGelen nerien wij twee korte stukjes over
ori u dun.rraee en Lgorma.t.e de geest 'te 'de[~onstre ren wau.rLn dit b Lad is ge-
schreven:

" Tien jo.ar geleden haddon ka th ol.Leke schrijver $ warin e ó r zo
"h.,t "node rne hunan i ane " van het Hunand st Lsch Verbont: bchan-.
"d eLden , niet de rri ns t.e uao ed te nut .vOost te stellen, ,clv,t ,'~e h:i,er
"net een ban.r Lijke vorn Vo.11c tho î crre 'te doen haddon , E~n vlotte
"greep no.o.r do toen vigerende bcginselverklo.rin~ vo.n het Verbond
"kon die stelling a.l"bewijzen": "Onder hunan ä srae wordt vo r s üo.an
"d~ levens- en wcreldbeschou0ing, die zich zonder uit te gaan vun
"oen persoonlijke godheid ba s eo r t op de e crb Lod voor l:e ricrrs ••• "
"En toen er een nLouwe, op verscheidene pun tcn inr;r:jpend gcwij~igà.e
"f orrru Ler Lng vun diezelfde beginselverklo.ring aan de ordo lcwarr,
"(" •• ~,baseert zich niet op bijzondere openb~ring.""")i ho.astte
"een katholiek weekblad zich te cpnstateren, dat or toch niets
"ve r and ar d Wè1S.Zelf heb ik in die da gen een bz-ochuur t.j o uitae-
"geven (w'o.o.rvnn Llc om uce r dan één reden blij ben, da t het nu niet
"ne or te kr ijgen is), wn.n.rvn.nde ti tel zoziacr' luidt: "Ilunon isiao
"zonder God" on waa.rLn ik nezelf zie schrijven: "Men hoeft er <le
"vele publica.ties ~an het li.V. Da::'..~ op na ~e slac..~ OD te ontdek-
"ken, dat er voor hen die oen por s oonLijke God è1anvc.~rt:el1(, •• )
"geen p Laate is. 1ren kan inècrdo.,\d zeggen, dn.t (le geest die do or
"het II.V. wan.it , volstrekt afwijzend, om niet te zo·c.mollvijo.ndig,
"st.cat tegenover iedere po gi ng on God binnen het hunan i s td s che
"wereldbeeld ~e·hè1len.". .

"" De Pleinlezers rrogeri hot D:j vergeven, dat ik dit a r-t LkeL be-
"gonncn bon net een citaat uit e i gen werlr. Mijn eni;;o excuus is,
"d.at ik deze pa.ssag,es tho.ns kan a anh a Len als waron ze geschroven



42

"door een vreende. Nu ik vandaag , zoveel jaren Lator , Dij opnieuw
~voor de schrijfDachino zet oe dezelfde vrQag, waarop ik toon zo'n
"vlot antwoord wist, opnieuw te stellen en te beantwooruen, nu
"bekruipt rie do huiver voor het rro goLijke onrecht dat ik een groot
"aantal van trijn nedenensen nisschien ga aandoen, als ik hun diep-
"ste levensovertuiging in de richting van een historisch-beladen
""isce" ga dringen.
" In de eerste plaats Doeten we ons dan, neen ik, re~liseren,
"dat de hunanistische beweging zoals die sind.s de oorlor; in Neder-
"land in concreto bestaat, v66r alles een enancipatiebeweging van
"bui tenkerkelijken is. Sociologisch zou non hot rri s ach Len z6 lmnnen
"f orrru Lor'cn , dat binnen de in een rri nd.arh ai d.spo s I tic verkerende be-
"vo Lkings categor Le , die wij rie t de uiterst vage en bovendien negatieve
"torn "bui tenkerkeUjken" aanduiàen (het volkctellingsfornulior
"spreekt van "geen gezindte"), zich een begin van groepsvoreinr; aan
"het voltrekken is, en dat deze groepsvorninr; haar voornaanste inspi-
"z-at i e Lijk t te ontlenen aun ue neer en n eer bewust gcvoeille behoefte
"OD a an die minde rb oLdspos t bi e een einde te Daken. Vn.nzclfsprekcnd
"gant het hier niet OD een rri ndo r=-z ijn in aarrt a L, naar OD. con kwaH ta-
"tievc achterstelling."
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l.d Fontos w~jdt februn.rim::j·l!lJr n.nn ilu:w.nistisch VorningsonC0l'1Jijs.

Het f ebr-ua r-i nurmo r V:111 i'.lti Fon t.e s , cultureel rraandb Lad voor het Chris-
telijk Onderwijs, is geheel r;c'.n}.l aan het Iiurm.n i abi ach Vo r'rr ingnond er'wija ,
Inhoud:

Dr. H. \'1. Ti Lanus Ifunan i sne ,

Prof. Mr. I.A. Diepenhorst Godsdienstonderwijs i:!11 vo r-n i nguondo rwijs
op openb~re scholen voor voortgczet
onderwijs.

Dr. G.J.E. BrcDer Godsdionstige en Huzic.a i s t i ache vo rnri ng
op de Middelbare school.

Dr. D.H. Prins Hunani s ti sche vo rrri.ng in s Cl100 Lve rbaud .

HulJ.anisLle en HtI.;:lnnistisch Verbond.Ds. H.S.J. Knlf

Het u Lot van het artikel van Dr. Tila!lus riemen wij hieronder over en
dna.rna het slot vnn het artikel van Prof. Die)enhorst.

"Dr. Tilanus:

" Gezien de grote a ct i vi toi t van het Iiunan i s t i Geh Vor bond op
"ieder terrein vnn het naatschappelijk en stnatkunLi~ leven, ook
"op het terrein vun de openbare school, naB Gen niet voorbUzien
"dut allen, die zich buitenkerkelijk noenen nog volstrekt geen
"hunan i sb zijn en wanneer de hunan i s t.on zi ch spooi aa.I op de hui-
"tenkorkelijken richten, zij iets te ver schieten. Het t:1I1['; in het
"belan~ van de openb~re ~chool zeker niet zo wordcnf dat het
"huuan i srie a Ldc.ar de ovcrhnnd zou krijgen; voor Lopi g zal dit nog
"niet zo'n vao.r-t Lopcn, Daar or is een voor tdur-oude ont'.lildwling;
"vooreerst is er de v r a.c.g welke de i n hou cl zal zijn v an dit
"hurian i s t.Lsch vo rm ing sond erwijs en daarnaast ue vru.ag , door wie
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"di t onderwijs zal kunnen worden ~e~even; daarvoor is onLangn op-
"gericht het "Centrml'voor Hunnnistische Vorning", waar in 'een
"tweejarige aanvu Ll.endo opLei d.ing-kennis za I worden bijge.bru eh t,
"in hUDanistiek, filosofie, sociolo[;ie, psycholo~ie e.cl., alles
"voor zover 'in verband net het hunc.iii at i sche vonlingsonderwijs van
"belang is. De voorzi tter van het Ifunan Lst i sch VerbonG., Dr. J.P.
"Van Pz-aa g verklaarde in oktober j .1., dat er een nieuwe orrtwä k-
"keling intreedt nu de Mn.r:Jr.1oet"..et nogelijkheden voor hunan i stLseh
"vorrri ngs cnde rwijs aan de Lnr-ä cht.i.ngcn Vn.I. voortgezet onderwijs
"gn.at openen. De wet eist daarvoor een uitsprn.ak van de ouders;
"hij wekte - volgens de persberichten - deze ouders) en allen, wie
"het hunarij s td s ch vorn.i ngaonde rwijs ter hn.rte gact , op tot n.ctivi'-
"tei t te korrcn ; hij liet er geen twijfel over bes t aan , dat de l~ur.m-
"nisten ook in de toekoDst positief en constructief tot' de verdere
"bloei van de openba re :school wi llen bijdragen. Er noet .•.zo zeide
!'hij - een einde kotren aan de n.chters tellinr; vun de bui tenkerke lij-
"ken, die voorn.l op de openbn.re scholen een groot perccntn.ge uit-
"naken.
" Daartegenover past cen waarschuwing, afgezien nO{jvcn princi-
"piäle bezwaren, dat het niet zo Dag worden, dat in Nedórlo..nd do
"openbare school zou worden de hutlo..nistische zuil van het onder-
"wijs. Ook van lcor lceLijke zijde zal non een. epen oog noeten hebben
"voor het godud.iens td g gees t eLijk be Lo.ng vu.n de opgz-oei endo jeugd.
"Gelet op de ontwikkelinG van energie, gericht op de jeugd die de
"openbare scholen be zookt , :)O,:3thier ook van ke r ke Lijko, [;odsdiensti-
"ge zijde positief gerichte ac t ivi tei t. De betekenis vun de Chris-
"tcIijke school in ons vo LksLeven springt door dit aLle s scherper
"n~i1r voren.
" Vier en ocn ha Ive eeuw geleden sprak Luther tot de ouders cen
"duidelijk woord toen hij zeide: "Als in een school Godn Woord niet
"regeert, raad ik voorwau.r tnd ouc.nd, dat hij zijn kind da.az-heen zendt"."

"Prof. Diepenhorst:

" Derhalve kan de oplossing~ [;ctroffon in de wet op het voorbe-
"rcidend wct.cnschappe Lijlc onderwijs, worden aanvcu rd , Blijkens do re-
"geling wordt tussen kerken en genoo t.s chappen op goe.st.eLijko grond-
"slag duLdeLijk.onderscheiden. De ke rke n of vereni[';illgen, weLkc
11 godsdi enstonderwijs wi l1en verzorgen, go.an yoorop, de ~ellootscho..p-
"pen op geestelijke ~rondslag volgen. Van s t.aa't.sf.nnengf.ng is Gcen
"sprake. Evcnn tn van bevoorrechting. De financiële steun is,.zo-
"als ,iedere subsidiHring door de staat vnn ideile arbeid, behept
"net het nadeel da t tegengestelde kerkelijke of geesteli5kebelo.nGen
"act ovcrheidsge ld, da t is gorrcons chuppe Lijk geld, worden bevorderd.
"In een goriengde stao.t is dit overigens, tenzij r.lo~ vu.mvc go een. üer-
"geliJ1r euvel, iedere geLd.eLijlre onderstand aan goestoLijlcc doeLeLnden
"wilde schrappen, onve rrnjdo Lijk, Zich tegen de hier vor oor Loof de gel-
"deLijlre 'tegeraoet.koriing te verzetten, Lijkt ongegr-ond, De stac.t zelf,
"govooLend dat aan zijn openbaar onderwijs wat kan ontbreken, aarr-
"vo.ard t hetgeen hen tot acnvu Ll.Lng van kerkelijke en lcvensbcschouwe-
"lijke zijde wordt geboden. -Hij toont dit op prijs te stellen en wel net
"de voor hem '·t me es t voor de hand ligGende, ofschoon gt~broklcigc
"niddelen: een verlening Vl1n faciliteiten en een betnlinc in ~cld.
" Nog een opne r kt ng ten bes lui te over de 0.1 n.l1ugerocrclo bedenking,
"dat door de voorschriften dezer wet de sto.at de -dwo.ling dient. Kan -
"en Den Doet zelfs vrrLgen: J.:.w,g - dit in een deraocr-atLache str:,o.t



"bij een gees t.e Lijk gedeelde burgerij,.n.nders1- :Lauden protestantse
"en r-ooras=ka tho Lt eke politici, gcroepen tr,t eon· ove i-heLds anb t ,
"telkcns slechts hun eigen geestverwanten hebben te stouhon on
"beiden aan niet-christenen iedere benoeningte onthouden en de
"verbreiding hunner donkbo e Ldon te beletten of f i nanc i ooI ten
!!c,chter te stellen? De vraag bohoort ontkennend beantwoord. te
"worden" Daa rori is hot ook verkeerd de hier geboden wettelijke re-
"geling te rrf spr ijzon , Wetten, zich net cen ria t.e r-ie a Ls d.e onder-
"hav i go bezighoudond , bcvc.t t.cn steeds een conpronis • In do zo on-
"vole.:1.:1kte wereld kn.n uit niet n.lldors en is het geoorloofd, ja
"zelfs noo dzc.ke lijk . Een der grootste wetgevers van a Ll e tijden,
"die zich èn op religieus èn op burgerlijk terrein bewoog, is ons
"dc.o.rin voorgegaan. Mozes, de ontbindinc; van het huwelijk door een
"scheidbrief Do[:elijk nakend, heeft begrepen, 110e een gebroken "a-
"rrcn Leving niet net rechtlijnige voorschriften geregeerd kan wor don ;"
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Discu!'wie in Mens on Kosnos ovcr 1iystielc. (Dr. Prins en Dr. Van Rayon)

In 110ns en KOSDOS is een ui scuss ic [~Q,nde :.:;~mgtus sen tYlee Lod.en v an
het Ilurrnni au.i s ch Verbond over r.iys bi ck , In ons uovenbe rnurmo r hebben wij a L
eon s tultj o woor gegcvcn V11nDr. Van Royon, uit het <trtilccl llnt hij schreef
in het soptoLlber/oldobormlLll.JCr van l.ions en ICOS::10S. In het januQ,ri/fcbruari-
nUlJDOrvan Mens en IT.OSLlOS an t.woorJt Dr. Pr ins • Hij schrijft 0 .D.:

ft Ilct uni ver s cLc , onclogr.:;:.tische, getuic;enue kr"rn.lder vr.n de roli-
t'gieuze ny st i ek tiauk t het r.iij onno goLijlc llatgeno wet Dr. v , R. "Gocls-
"nys t i olce ervaringen" nOODt af te cloen net "ho Ll uc Lna t i os v , Ooh de
"pogingen oe het eigene vun deze belevincendoor oen psycho-~n[\,ly-
"t:ische reductie weg te vor lrLa r-en - een pr oc édé , d[~t op elke nystiü-
"kc or va.r ing , echt of onecht, toegopast kan worden, - r:[:.~nvoorbij
"aan deze essenti~le konnorken v~n die beleving.
ti Tot bes Lu.i t : het gn.at zowoI D::.'. v , R. èn nij on de '.[C'.n.rcleen de
"bot.eken i s van de ny st i.ek voor onze oigen (in uit gevGI hurrc.ni s ci s che )
"lcvensov\:rtui ging. Dit is st i lzwijr;cnd vooronà.ers te lel in hot therm
""IIuDn.nisec en Mysti ok '", da t ons beiden be zi ghoud t., i~ls vo i-och.i Lpunt
!!blijft dun de negatieve waardering voor godsdienstiGc ny~tiok te~cn-
"ovor Dijn positieve. Po s i t i cf wel te vo r s t.aan in dit .1no (belanr~rijlco)
"opzicht: het kerrni s norien V1Ll1nyat.Lo ko bo levingcn van Gnderon, 011-
"vcrschilli~ of dit godsdienstigen dan wel 0n~odsdiensti~cn zijn, uit
"vroeger tijden ~n uit de eigen tijd, voorul van dichters - die iru~ors
"do kunst vers t.aan hun be Lev.i ng cn zo tot ui tdruldrinc te brengen, :::-.t
"wie nal1r hen luistert tot eocbeloven wordt gebrl1cht - aanGc~oDcn,
"<I11t zij het onn i alcoriba ro t.eken van echtheid clr[';,[;en, werkt vorllelcle-
"r cnd bij ons po gon wogwijs te ro.lcon in (10 gehe i~ien van ons ei [';en i11-
"rior Lijk leven. Drsa r ori kunnen c i Lo vo rncn VLm echte nys t i ck helpen
"ons luvensinzicht te verdiepen.!!
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Ds. Cl' Ilé1hlcrs over structuur IIun:tnistisch Vcrbon(~.(lIet Vaderland)

In Het Vn.derlGnd van 12 febfuo,ri wijdt Ds. C. l~alclers een bos chouwing
aan hot boel. van J.;i. Jo 11[;lH:ijlr "Geestelijke leiders vc.n ons volk". Ds. k'..l-
ders begint zijn beschouwing als volgt:
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" Ondanks de spectaculaire toeneming van de wcIva.a.rt en de
"voortschrijding van 1'letenschap en .Le chn i ek blijft de beLa.ngat.e L;
"ling voor het religieuze aspect der wer ke Lijkh e id in "\'.'ijllekring
"aanwezig. In zeker opzicht kan men zelfs zeggen, dat deze belang-
"stelling aan het toenemen is - zij het dan dat zij zich niet meer
"laat vangen in de geijkte banen van het traditionele kerkelijke
"leven. Dit zoeken van nieuwe wegen en vormgevinc;en voor de reli-
gieuze ervaring is misschien wel karakteristiek voor onze tijd. Men
"zal de aanduiding "religieus" dan echter wel in zeer "tijde zin
"moeten nemen, en daaronder bijvoorbeeld ook het officiële Hum.anis-
"me hehben te vor s t.aan , dat als organisatie in het Huriani s üi s ch
"Verbond, duidelijk een religieuze structuur vertoont."

Wij hebben dit begin voor u overgenomen, omdat hieruit een bepaalde
omvatting b Lijk t ovo r het Ilumani s t i s ch Verbond.
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loloeil~i!~hcslen over de dodenherdenking in Utrecht. (H<::t:trieuw utrecil'tS Dagblad)

Het Hiem'l Utrechts DagbL:;,d van 22 fel>ruari geeft een vo r-s La gj o van de
ledenvergadering van de Gemeenschap Utrecht van het Humanistisch Verbond.
Dit verslagje geeft ook de mededelingen weer van de voorzitter over de
moeilijkheden met de dodenhür~enking:

" Verder werd belrond ;xol!iu,i1,l:t <lat de gemeenschap Ut.r ocht ook dit
"jaar weer 0I>vier mei oen ü:'c;cn dodcnherclenkingsbijeenl;onst zal
"houden. Evenals vorig jaar hebben (;'0 humanisten in Utrecht ~epro-
"beerd mee te doen met Qe intorkcrkelW[e bijeenkoTIst van het Oranje-
"comité.

" "Het !lumanistisch Verbon<2. is echter weer geweerd", aldus voorzit-
"ter A. Schuur, I~en wil de dienst een"gelovig"karaktcr laten hou-
"den". De hertlenkingsdi enst van het Humanistisch Verbond zal onder
"leiding komen te stl1l111van Prof. Van der Waart. Spreker is Dr. J.P.
"van Praag. George van Rencsso zor gt voor de muzikale oraLijs t i ng ;"
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Forill.l over .ifumu,nistisch VOrJl!ingsonG.er"'~is. (Het Nijmeegs DagbLad]

net N~jmecgs Daghlad van 19 februari s chr ijf t.:

If liet aantal bo La.n gs t.e Ll end en dat gisteravond in het Vrijzinnig
"Protestants Verbond bije enlcvam voor de aurrgekond i.gd.e s amonkomst
" v an het Humanistisch Verbond was beduidend c;rotcr ~an gewoon Lijk
"bij avonden van deze vcreni~ing het geval is. De verwachting, dut
!'er vuu r-we r k zou wor-dcn a.fge s t.oIccn, zal daaraan niet v.re emd cz ijn
"geweest. Voor het eerst nameLijk waren een lcatho Li olcc geestelijke,
"een gereformeerde predikant en een Kamerlid uitGonodigd en bereid
"gevonden zitting te nemen in een forum van het IIULlanistiGch Ver-
"bond en in het openbaa~ te discussiären.

fl Op dit punt is ~e ~ct spanning tege~wet geziene bijcenkoDst een
"teleurstelling geworden. l\fgezien nameLijk van de reeds balccnd.o,
Ifonderlingc verschillen in Le ven sbe sch ouwi ng , kwam or weinig nieuws
"naar voren. De f or-umLed en waren het bijna steeds hoffelijk en roerend
"met oLlccu r eens. Wo.l1rver-wu cht had mogen worden, dat zij puntig zou-
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"den discussiëren over vragen die uit de vergn.Jering nn.n.r voren
"zouden komen, stelden zij oIkao.r voorzichtige vrn.n.gjcs en kwamen
"da.n spoedig tot een vergelijk. Pa s 'tegen het einde van: do avond,
"toen de bezoekers meer in de gelegenheid we rd on I!estold hun hart
'''te luchten, kwam or enig leven in devergn.dcring: 'lIet was een de-
"gelijke humanistische propaganda-avond: als zodanig wan.rdovo L, doch

'''~ela~s strtdig met de gewekte verwachtingen.

"Onderwijs

fI 'Uitgangspunt' voor {~e d i s cu s s Le was het' door dó Maramoe twc t. mo ge «

"lijk gemaakte "niet-godsdi ons tige vo rmi ngs ond erwija op de openbare
"scholen".' Di t vo rmt nga onde rwijs is een tegenhanger van het godsdienst-
"onderwij~ en zal eveneens ~orden gegeven op basis van vrijwillige deel-
"name.
ti Dr. J.P. van Pr-aag uit Voorburg, Lande Lijk voorzitter van het
"Humanistisch Verbond, vertelde in zijn inleiding, Ü2.t het de bedoe-
"ling van het vormi ngs onde rwijs is, bouwstoffen aan te dr agen waaruit
"de leerlingen hun eicen levensovertuiging kunnon opbouwen • .Al dan
"niet in human i s t i s ohc geest. Ile t is niet de bedoeling, de k.i.nd.e r en
"in een bepaalde richting te dringen. Er zal bij dit "ox t r-a" ond erwijs
"onderscheid gemaakt moeten worden tussen leerlingen in de leeftijds-
"groepen van 11 tot 14 jo.ar en van 15 tot 18 jo.o.r.
" Bij de jongeren zullen onderwerpen aan de orde komen als eerlijk-
"he i d , trouw, geme en s cha.ps zi n , de eerste vragen over leven en do od ,
"toegelicht aan de hand van lovcno[';eDchicdenissen Vo.ll 'grote :figuren.
"En voorts zullen evcuac~s de Bijbelse verhalen gekend mobten ~orden
"en onde rwe rp z ijn vell .-:e"')""e'- ' ,~ .' t.. ...,........ _.•.•

"Ook in de gesprekken ::let oudere ki nd ar-an zal de bo t.olcond s van de
"Bijbel a Llo uandu.o lrt l~rjjgen. Dau rnuu.s t zal bijvoorbeeld worden gespro-
"ken o.ver erotiek, s cxua Htci t en over do v.rac.g : "Ua,t betekent dit
"alles in het leven van do mens en hoc kan de mens zijn leven zi rrvoI
"maken zond er du.thij "wee t;" welke de bedoelingen van God zijn v , lIet
"is de bedoeling de kinderen middelen te geven om zich staa,mle te
"houden in deze chuo t t sche wer e Ld , Pater Drs. J. Ni.ouwh.of S.J • uit
"Nijmegen vo r k Laur dc het zolf principiool met ~lit orule r wijs niet eens
"tc zijn, doch onderschreef ten voLl e hot recht van het Ilumuni s t i s ch
"Verbond, het te be lia.r td gen. 11Is voor dit ondo rwi]s compot ont.o docenten
"worden aunge t.r-olckcn die zeer goed beseffen tot hoe ver zij kunnen gnan ,
"z e i de hij niet te wet en 1'TelI; bo zwaa.r men zou kunnen aanvo er en , Het is
"in I ed e r geval beter dan dat c r r;.iets wordt gcdac.n voor do zo Ic.indc r on
"ui t bui tcnkerkcliJ1w gezinnen.
" De hoor C. Kleywegt, lià van de Twccue ICó1L1ervoor de P.v.d.l •• , zette
"ui teen, dot in de praktijle het god sd i ons tondo rwijs en het vormingsondor-
"wijs nu •.van oIkua r gelijk ziJn gesteld. HijC'.clltte dit con winstpunt. Ds.
"H.J. Hoek, gereformeerd pr edd kan t in Oss, mecude t:'r..t .go Lijksrt.oLl ing
"tussenbeide vormen van onderwijs niet ncd.i g is. l1el echter go Lijkbe «

"rechtiging. Hij o.t-tcndoerde cr ovo r igons op, <lat. lang niet a I Le bui ton-
"kcz-lcolijken ong oLov i gen zijn. Ds. Ilook zoi do ~ijn ha.rö vn.s t te houden
"als bu Lt.enke r-keLijkon de ~ijbûl \'.'illen uitleggen. Doch hij had vcrtrouwen
"iD do goede wil van de betrokkenen.

" Na de pauze gv..f d i s cu s s i.e Le i.do r Dr. G.,A. Ovor bock aari de vergn.dering
"gelegenheid om v ru.geri te stellen. De mogelijkheid werd dac.rme o geopend
"de debatten te verlevendigen. Het ''1118 inmiddels echter .r e ed s zo Laa t
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"geworden, dat slechts saLenvn.ttenclen zeer vluchtic; a.ntwoord
"moest worden gegeven.; soms zelfs ynn beant.woor-d ing Tler<.lnfGe-
"zien. De b~eenkomst, hoe goed ook bedoeld, kon hierdoor niet
"l1ande gestelde verwachtingen voldoen."
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Ingezonden stuk in Gral1fschapsbode over Humanistisch Vormingsontlerwijs.

De Graafschl1psbode vl1n 22 februn.ri heeft het volGend.e ingezond.en stuk
oPGenomen:

" lIet is in 1963 een ieder genoegza.um bekend, dat in elewereld
"van de levensbeschouwingen het mo der'ne human i sme een pluuts heeft
"veroverd. Ondanks discriminn.tie en kleinzielige dwaz-s d'rijver ij in
"het begin, is een beperkt aantal mensen er in geslul1gd dut huml1-
"nisme in ons Land ges t.aIte te geven in het Human i stisch Verbond.
"Tijdens de ruim vijftien jl1l1rvan zijnbe stu.an heeit cut Verbond,
"vl1o.kmet succes, gevochtcri Yoor erkenning en de luatste jn.ren mo-
"gen vertegenwoordigers vun deze inmiddels nIs Genootschn.p op Gees-
"teliJ1{eGrondslo.g erkende orgu.n'isatde meepruten en me ewo.rkon naas t
"de godsdienstige vertegenwo9rdigers.
" Het lijkt een zuak vun eenvoud i ge rûchtvl1o.rdigheid, n i obwan r-? In
"do inrichtingen vl1n justitie, in de arbeidersko.mpen, in de ·zieken-
"huizen, in de bejl1l1rdcncentra, cn strl1ks óok in het leger, komen
"wc nl1ust pater en dominee de ruadsman tegen; dan behoren ook op de
"scholen nUl1st godsdienstlessen flunu,nistischevormingsicssen te WOir-
"den gegeven.
u " Dit is op een aurrtuI scholen è.n.nook al ve rwc zon Lijk t , wan t da.ar
"worden, weliswal1r buiten do normale lostijden om, deze lessen gege-
"ven. Straks echter zal, volgens de nieuwe.wet op het voortgezet on-
"de~wijs; waarn.nn de naam van Minister eals voor altijd gekoppeld 'is,
"ruimte' zijnop I t lesrooster voor de bed.oeLde vormings les aen , Dn.t
"f ei t opent echter een ni euw werlderrein, dat nog onontgonnen is,
"zeker in Doetinchem. Daarom wordt het tijd, dl1t wc ons rekonschap
"geven wat er in onze stad gebeuren moet. Doetinchem bezit een I1C-
"tïeve gemeenschap van het IIumunistisch Verbond en deze geilleenschup
"wil grn.ag ook wat doen op onderwijsgebied.
" Wat is er echter intussen [IJlgebeurd? Het Huraani stdsch Vormings-
"centrum werd opgericht en "dnt wi 1 de vo rrringa Le.i ders opleiden,
"methoden uitwerken en ocn program ontwikkelen, en voorBI cIc ouders
"in de gelegenheid stellen hun wensen kenbaar te naken", zo luidt de
"d.ef f.ni ti.e, zo u.wilt, ven Dr. J.P. van Pzaug voor de V.AiWî.-microfoon
"op 7 oktober 1962. Wat zegt Dr. L. van Gelder over de inhouc1 van het
"vormingsonderwijs , blijkens zijnartdke 1 in "Mens en Wereld" no , 18,
"blz. 14? "Gezien de hu i.d.ige onbwi.lckeLf ng van de podagogi scho mo tho;
"den is het mogelijk OT.} llit onûo rwijs in een vo rm te geven die. volle-

'dig recht doet uan do activitoitsbehoeften ven de leerlingen en die
"mogelijkheid biedt een appèl te doen op hun ve rraogcn tot geestelijke
"groei". Dit betekent veel, bijvoorbeeld dit: "Het bespreken van'le-
"vbnsv.re.gendie juist in ele peri oûe tussen 12 en 18 jaar de belang;..
"stelling hebben, kan thui~ wel gebeuren, mBar het is toch iets an-
"ders dan dat ook doen met leeftijd~onoten e~ onder leiding van een
"docent". Maar dat betekent niet: "Humanisten makon i' ,
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ft In Doetinchem moet het ~es:)l"ek over deze zukon 110~ bo gi nnon
"en het begin zal er lconcn , ondn t we hier enige inrichtingen van
"vo or t.gozof onderwijs bezitten. Er zal dus bij oude r s , ouüerco:n.m.is-
ftsies, curatoren, leraren gepeild Doeien worden, OD to zic-n of de
"belangstelling ook in onze stad bo s t.an t , Grn.a.g worden reacties te-
"gemoetgezien."

-0-

HUr.la.nistische rubriek (Het Jlrnhel:ls Dn.gb Iud ] .

Het llrnhetas Dagblad van 25 februa.ri heeft weer zijn r-ub r-i ok Bui tenker-
ke lijk Hurua.ni snie •

De schrijver vestigt de aalldnchi erop, du.t de cornnissic, die door Minis-
ter ""'lisser ifO in[~csteld cm de humani s t Ls cho geestelijke verzorging in het
Lo gor voor te bereiden, b Lijkbac.r- nog steeds niet tot oonc temn.i ghe i.d heeft
kunnen komon ,

De rubriek geeft verder een uitvoerige bespreking v:::.n de jubileun-
brochure vun het Huzaani s td sch Thuisfront. De schrijver rnn.dt ook de gods-
dienstige verzorgers a.a.n deze brochure te lezen.

De r-ubr i olr verneldt v erd er het bezoek vrm Mej. ter Iloego a.an j~ustrnliö
en Nieuw Zee Land , ten behoeve V:1l1de Ne(~(;rln.nc1se Enigrn.tic Dicr:.st.

Tenslotte n.ntwoordt do schrijver op het nrikal vnn Dr. vnr:. prn.ag in
"Mens en Wereld", waarin deze reageert op een artikel in de vorige rubriek
Bui tcnlwrlcc Lijk Huraan.iemo. Di t stQkj 0 nctie n w~j in ziin ~ellûel voor u over:

" On~er de titel "ilet h~rdnekkigc sprookje" reGgeert Dr. J.P.
"van Pr ao.g, voorzitter VGn het 3u:na.nistisch Vorbond , in "Hens en
"Werel~" op do beschouuing die w~ in de laatste ~flovcring va.n
"deze rubriek (31 doc.1962) wijdden aRn een rede van Prof. Dr.
"Go.rmt StuivelinG over de ui tlcotlsten vun de vo Iks tc Ll ing , Wij heb-
"ben toen kritisch gesch-reven nan.r aunleidinr:; van Stuiveling's uit-
"spr:.111I:1 d:1t naar hunarri e td s cho overtuiging "juist het humani srae
"en a l.Le eri .het humani srao in st aa t is, hun vo.ak vo.go bui 't.enlror-lceLijlr e
"levensgevoel te verhelderen toi een verantwoord lovcnsbosef". 1~
"vond en dut toen een s Lnp Li Li cc.t i o , omdut wij er niet van overtuigd
"zijn, dat (zo schreven vrij) "het bu Lt.o nko r-koLijlro Levcns gcvo c I door·
"con verdero bewustJ:laking vanzelf zou uitlopen op oen hur:1anisJ:1ozo-
"als d.ut in zijn: (Stuivelin[;'s) Verbond beleefd worc~t", en wij VOll-
"d cn toen, dat Stui vc Ling hier ten onrechte voor het IIur.w,nistisch
"Verbond "e on ecr s te lcous " pretendeert ten uan zi en van de bui ten-
"k or ke Lijke n , De reden van onze twijfel was, dat bui 't orilco z-kcLijkh ci d
"no g lan['; niet on~~oclsdi0nfltir:;hoid betekent en da t üo s t ap vcu "geen
"güzindte" nao.r ocn ui t<lrukkelijk boLo den ongodsdienstigheid niet zo
"naBr voor de ha.nd ligt.

ti Dr. van prr.n.g is het hi or i n niet Liet ons een.s en c~<::.tis zijn ~oed
"recht. Wij zullen dun.r-ove r ni ot, d i s cu.ss i ë r-en , Vo,n Pr[:.['"g gaat echter
"verder door te stellen, . tInt wij door over een "eerste keus" te spreken
"nieuw leven inblazen aan het "hardnekkige sprooJ:je", dat het HUl:mnis-
"ti sch Verbond een vooz-kour-spos i ti e wi 1 inn01:1011t.J11 [',,[:.J1Z ien van de
"bui 'tonk az-koLijlr en , on hij vrttCugt ons deze "ve r gi s aing " zo gauw"Dogelijk
"V0or onze lezers te herstellen.
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ft Lat.cn wij hier vooropstellen, dat het Iluna.n i s t.Ls ch Verbond in
"teGenstellinG tot wat het vua.lc wordt aa.nr;,èwrevcn, nooi t heeft be-
"weerd een rion opolieposi tie ten ao.nzi en van de bui tenkerkeljjkheid
"in te neine n , Onze lezers weten, <lat wij dut ook nooit ,r:;enchreven
"hebben, eenvoudig omdat het Verbond die pretentie niet hééft. Ook
"nu hebben wij dat niet geschreven. 1'lat wij wèl geschreven hebben Ls ,
"dat Stuiveling's simplificatie ("juist het humanisme eu allééu het
"het humanisme •••• ") tot zulk een "eer s t.e-dceus '--pretentie direct aan;..,
"leiding geeft. Waarbij overi gens nog zij aangtckend , <lat Prof. S'tru ive-
"ling het Humanistisch Verbond nog niet is, en dat onze lezers tot het
"maken van r di f onderscheid beslist wel in staat zijn!

" Een ander onderscheid lijkt ons overigens in deze discussie van
"groter belang. Wanneer Stuiveling (en met hem het hele Humanistisch
"Verbond) zou zeggen, dat naar zijn inzicht allé6n het humanisme het
"juiste antwoord geeft op centrale levensvragen, dan is dat een le-
"vens be s chouweLijlr standpunt dat wij kunnen en moeten respecteren, ook
"al donleen wij daar als christen anders over; op dezelfde wijze "mono-
"poLi.s oor t." ook de Kerk, als zij zegt, dat niemand buiten haar zalig
"kan worden. Onders chei d maken tus sen "kerke lijken" en "bui tenkerke lij-
"ken" is hier niet relevant. Gunt men echter op grond van bepaalde
"veronderstellingen over het "levensgevoel" vn.n een bepu.ald volksdeel
"uitmuken, waar dit gevoel verhelderd ken worden tot een verantwoord
"levensbesef , en '.'fe1 met ui ts lui ting van a.ndere mogelijkheden , dan is
"dat een uitspran.k dia IDeer empirisch-constaterend clan levensbeschou-
"weLijk-cg ct.u i gcnd zuLk een volksd.eel aan een bepaa Ld.e "concreet-
"existerende goestelijke stroming koppelt, en dan Lijk t ons de term
"eerste keus" zeker niet misplaatst in een land waar dit soort "consta-
"teringcn" he La.as al gauw tot poLi td cke consequenties leiden. Als Prof.
"Stuiveling "juist het humanisme en alléén het humanisme" aan ieder-
"een als de weg tot verheldering van levensbesef hud gepresenteerd,
"en niet a.Ll é én aan de twee nri Ll i oen Nedcr Land.s c buitenkerkelijken, dan
"was er, wat ons betreft, niets U<1nde hand gewees t s "
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