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IIDMAl-tISTISCHVERBOND

Sympathisanten.

Het hoofdbestuur van het Verbond heeft het besluit ~enomen een gz:oep
van "sympathisanten met het Humanistisch Verbond" op te richten • Hierbij
wordt gedacht aan mensen, die voor de humanistische gedachte voelen; het
werk van de beweging met belangstelling gadeslann en er wel striun aan wil-
len verlenen, maar nog niet willen toetreden als lid. Gedurende een periode
van twee jaar zullen zijvan de activiteiten op de hoogte worden gehouden,
vanuit de gemeenschappen waarin zijwonen uitnodigingen voor het bijwonën van
bijeenkomsten o~tvangen, terwijl van hen een jaarl~kse bijdrage van j.10.--
gevraagd zal worden.

Herfstconf~rentie.

De van 30 oktober tot en lllet1 november 1961 op "De Arle" te Nunspeet
gehouden conferentie over het onderwerp "Humanisme - Humaniora - Wetenschap",
met als inleiders de heren Drs. Colpa en Dr. Schenk heeft als proef uitste-
kend voldaan. Gebleken is, dat meerdere besprekin~en zullen moeten volgen.

Regionale kaderb~jeenkömst€m.

Op de bijeenkomsten voor bestuurders van gewesten en gemeenschappen,
eveneens op "De Ark" gehouden, op 8 en 9 oktober en 4 en 5 november zijn
de gespreksthema's resp. geweest: de.tan.k van het gewest; het n.v. in de
opbouw van de samenleving en D oorbraak en ledenwerving. In beide bijeenkoms-
ten is door vrijwel alle aanwe zi gen de.eLgen.omen aan de levendige discussies.
Hot ligt in de bedoeling het volgend jaar met dit experiment door te gaan,
waarbij andere gewesten zullen worden.uit~cnodigd.

Humn.nismc en vakbeweging.

In samenwerking met enkele vakbonden zullen een drietal conferenties
op "Ile Ark" plaats vinden met kaderleden van de moderne vakbeweging. De.
eerste hiervn.n vond plaats op 20, 21 en 23 november.

Contact tussen vakbeweging en huma,nisten.

Op 17 oktober sprak het hoofdbestuurslid van het Humn.nistisch Verbond,
Dr. H. Bonger, op het Troelstra-oord voor de vereniging De Schakel (een
vereniging van oud-bestuurders van de bona-fide vakbonden) over Modern
Humanisme. De ongeveer TO'aanwezigen volgden de inleiding aandachtig en
gaven door vele vragen blijk van hun belangstelling.

Engu@te naar bedanken.

Onder hen, die in 1959 voor het lidmaatschap van het Verbond hebben
bedankt is een enqu@te gehouden, waarbij een onderzoek we~d ingesteld naar
de motieven, die tot opzegging hebben ge leid. Daarbij istevens onde rzocht
wat de voornaamste redenen zijn geweest tot toetreding en in hoeverre van
teleurstelling gesproken kan worden. De antwoorden hebberi een aantal belang-
wekkende gegevens opgeleverd.

-0-
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H1Th~NISTISCHE STICHTING SOCRATES

Ll1nddl1g.

Op 10 december 11.S. houdt de HU~l1nistische Stichting Socro,tes een 111nd-
d a g in de Lrrt e rna t i o na Le School voor Wijsbegeerte te Amersfoort.
Spreke rs:

Gab ri ë I Smi t Het vertrouwen in de po~zie.
Het wl1ntrouwen tegen de poëzie~Adril1an Morriën

Voorzitter Prof. Dr. J.C. Brl1ndt Corstius.

Directeur.

De heer D.T. Winter is wegons drukke werkzl1l1mheden l1fgetreden 11ls direc-
teur van de Stichting. Hij is opgevolgd door de heer Ir. A. Wo,o,sdorpte Sl1nt-
poort.

'-0-

HUMANISTISCHE JONGEREN GE~lliENSCHAP

Herfstweekend.

De H.J.G. orgl1niseerde op 18 en,19 november jl. een herfsiweckend, dl1t
gehouden werd in het Vl1cl1ntie-en Conferentie-oord "De Wïekell1l1r", Soest-
bergerstr~l1tweg 111, Soest.

ûp het pr-ogr-amma stonden twee inleidingen over: Stijlvorming in het
Humo,nistisch Verbond.

Nl1mens het H.V. sprl1k de heer P.A. Pols uit Amersfoort; 11ls n.J.G.-er
apr ak Hans Ba a r d a ,

Verder stonden er nog enkele l1ndere punten op het progrn.mml1,n.l. een
wl1ndeling, een volleybl1lwedstrijd en een th6-dl1nsn.nt.

Congre~résolutie.

Op de Buitengewone Algemene Ledenvergadering werd een resolutie al1nge-
nonen. De H.J.G. stemt in met de actie van het Huml1nistisch Thuisfront.

-0-

HUMANISTISCHE JEUGDBEViEGING

Congres.

No, het op 28 en 29 oktober gehouden conGres van de H.J.E. ziet het
hoofdbestuur voor het komende jaar cr 11ls volgt uit:
Voorzitter
Se c r e t.a re s ee
Penningmeester-
Propl1gl1ndist
Kampo r-gani Sl1'trice -

RoeI Prins
Els de Vr,ies
Frl111SPostml1
Ho.ns Kl.avo r
Jel1net Veenstrl1
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Op het hierboven genoemde congres zijn een aantal belangrijke punten
naar voren gekomen.

Met ingang van 1 november is er eencontributieverhoging ingegaan, die
voor een belangrijk gedeelte bedoeld is voor het financieren van contactbij-
eenkomsten . Deze contactbijeenlcomsten zullen tenminste 2 maal per jaar plaats-
vinden. Het hoofdbestuur verwacht dan van elke afdeling één persoon en-een
aantal lande Lijk e leden. De ze laatsten zullen door het hoofdbe stuur wo rden
uitgenodigd, de eersten worden door de afdelingen afgevaardigd. -!-

De bedoeling van deze bijeenkomsten is het contact tussen de afdelingen
onderling en het- 'ho of db est.uu r te bevorderen door het gezamenlijk oplossen
van afdelingsproblemen en het ui twü~ ae len van. p ropc.gandamogelijkheden enz.

Afdeling Gouda.

Opgericht is de afdeling Gouda. Secretaresse is Elly Staudt, Goejan-
verwelledijk 31, Gouda.

-0-

STUDENTEN VERENIGING OP HUMANISTISCHE GRONDSLAG "SOCRATES"

Najaarsconferentie.

Op 11 en 12 november werd de najaarsconferentie gehouden op "De Herten-
horst" bijDelft.

Lustrum Delft.

De e.fdeling Delft vierde in de week van 14 tot 18 november haar derde
lustrum.

Van beide evenementen zullen in het decembernummer nog verslagen vol-
gen.

-0-

CENTRALE STICHTING B1:TREAUSVOOR LEVENS- EN GEZINSlIOEILIJKHEDEN

Ja~rversla~ 1959 en 1960.

Verschenen zijn de jaarverslagen over beide jaren tegelijk.
De voorzitter van het Sti~htingsbestuur, Dr. E.S.J. van Lier, die in

1959 overleden is, wordt in dit jaarverslag herdacht.
De heer van Lier zou eerst in 1961 worden opgevolgd door de heer J.

Koopman.
Overzicht bureaus:

Amsterdam en Eindhoven zijn gedurende de verslagperiode zeer goed ~lij-
ven functioneren.

,Utrecht en Haarlem moesten holaas wegens teko.rt aan voldoende geschool-
de ~~dewerkers worden geschorst.

Leiden kon per 1 januari 1960 worden opgericht.
Gedurende de ve r-sIe.gperiodo is de oprichting van enige andere bureaus

in voorbereiding genomen.
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Heropening bure~u Utrecht.

Gehe~l los uiternnrd van het jaarverslag kunnen wij mededelen, dat het
bureau Utrecht met ingang van 1 november 1961 is heropend.

De staf wordt gevormd door
Mevrouw A.J.v.d. Berg-Bauman
Mevrouw VIl. ter Hors t

De Heer L.M. Fuldauer

psychiatrisch sociaal werkster
psychiatrisch socianl werkster
psychi1'.,ter

~preekuur : mnandagavond van 19.30 - 20.15 uur.
Het kant00r is gevestigd in het Erasmushuis, Oudegracht 152 te Utrecht.

-0-

HUMANISTISCHE WEHlCGEMEENSCBfAP IN DE PARTIJ VJ\N DE ARBEID

Hulp aan onderontwikkelde gebieden.

Als uitvloeisel van de inleiding,door Prof. Dr.W. Brandt op de janr-
vergadering gehouden, "Internntionnle Solidariteit" overweegt het hoofd-
bestuur van de H.W.G. het gesprek over de hulp nnn de onderontwikkelde ge-
bieden binnenkort vo or.t te zetten.

Onder de bezoekers van de janrvergadering zal in verband hiermede een
enqu&te worden Gehouden.

'-0-

RADIOLEZING.tJN

Lezingen in de maand december voor de V.A.R.A.

3 december Prof. Dr. LiblJe vnn der Wal
10 december P.N. Kr uy swijk
17 december " Dr., I> • H. Prins
24 december Prof. Dr. D. 10enen

"Vvnt zegt een humanist daarvan?".
HVreemd Vijandig - VertrouwdH.
"Me nson z oekc n hun wegH•

"Vrede op narde en Eenheid der
mensen; Idealen v66r ChristusJ

geboorte".
31 december Dr. J.P. vnn Praag "Do Nieuwjaarsbrief van het

Humc.n.ist i sch Verbond".

Lezing in de maand december voor ~e A.V.R.O.

5 december: Mevr. Mr. H. Singer-Deh:lmr "Vr:::'[l,ghet ze zelf eens".

-0-

lIU1IANISTISCllELITERATUUR

Verschenen is nr. 3 - 1961 van Rekenschap. Dit nummer is geheel gewijd
aan 3chopenhauor. Het is snmengesteld in samenwe:tking met de Internationale
School voor Wijsbegeerte.



149

Inhoud:

prof. Dr. J.M;M. Aler
~rof. Dr. J.M.M. Aler
P·rof. Dr. M. Landmann
Prof. Dr. J.C. Brandt CorBtius
D.r.•' M.H.Würzner

Schopenhauer als metafysi~us.
Arthur Schopenhauer, bio~rafische schets.
Het beeld V11nde mens bij Schopenhauer~
Schopenhauer en de Europese Lett erkunde .
Schopenhauerliteratuur.

-0-
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Duitsland.

Dr~ J~P. van Pra11g, yoorzitter vnn de Internation111 Ethiccl and
Humarri st- Union en v oor zit.t.e r vuri het Neder-Lunds Humani st i sch Verbond, was
op 17, 18 en 19 november de gl1st vnn de FreireligiHse Ll1ndesgemeinde N6rd~

o rheih-Westf111en. Er werden v rn.gen V11nLnt.e r na t.i.ona Le samenwer'k.ing be sp r'cken ~
Op 17 november werd een persconferentie belegd, W11arde pers over de .

internation111e s11menwerking werd ingelicht.

Het congres V11nde I .H.E.U. t'e Oslo.

Op het congres van de I.n.E.U., dat van 2 tot 7 l1U~ustus 1962 te Oslo
wordt gehouden, zal Dr. Gabriäl Langfeldt, professor in de psychil1trie aan
de Universiteit van Oslo, voorzitter zijn.
Ondervoorzitters zijn:

Dr~ Gerh11rd von Frankenberg (Duitsland)
Dr. l1ichael Heidelberger (USA)
Sir -Ju Li an Huxley (Verenigd Koninkrijk)
Julien Kuypers (België)
D'r, H.J.' Muller (USA)
Loru('B?yd, Orr (Vereni~d Koninkrijk)
~r~ {u~tice V.M. Tarkunde (India)

Als',wo-referent voor het onderwerp: Naar een rijpe persoonlijkheid zo,l
o s m, optreden Dr. Gerhard Szczesny, de schrijver van De toekomst van het
Ongeloof.

-0-

VAN ALLE KANTEN

,Geestelijke verzorging in de Kinuerbeginselemv~.1 (De Nieuwe Rotterdamse Crt)

De gewijzigde Kinderbeginselenwet is in de Eerste K?~:cteraangenomen.
Veel is ~r nog te uoen geweest over de geestelijke verzorging. Alle dagbla-
den hadden ui tvoe rige vers lagen, waarbij het punt van de geestelijke verzor-
giliG ui t';oerig werd belicht. De lJieuwe Rotterdamse Courant van 8 november
gaf het volgende verslag:

'" Met 36 stemmen voor en 22 stemmen tegen heeft de Eerste Kamer
"goedkeuring gehecht aan de gewijzigde beginselenwet voor de kinderbe-
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"scherming. Het wetsontwerp hQeft clus de eindstreep {jehaald ondn.nks
"de ernstige bezwaren van xlo rechtse f r ac t i es , Bezwaren, 'die' z i ch
"a Lleen richtten tegen dut artikel van het ontwerp dat inuertijd,
"veranderd was na c.anvao.t-d ing in do Tweede Kamer van een -amendemen't- ,f

"van ue (katholielw) s oci a l i.s b Du.aras , da t o vm • ook toel:"!.,ting van '
"humanistische geestelijke 'ver zor gcr s ;in de gestichten moge Lijlc maak:t'.:
" De bezwaren wogen voor een groot aantal rechtsen niet op tO{jen
"het voordeel van een snelle aanvab.rding van het ontwerp: l11èt de,
"socialisten en de liberalen behoorden 9 K.V.P.'ers tot de voorsi~m-
"mers, voorts 4 an td r ev oLu't.Lo na i r-e n- en 1 éhr i.s t.a Lijk-di i abor i s ch e sè-
"nator. Het ontwerp tot herziening van het kinderstrafrecht wert! zon-
, I

"der hoofde lijke stemming aI1IlVn1.1.ru. ,
" Minister Beerman voerde ill deze penibele kwestie een tl1ctische
"verdediging, vo or nameLijk dus van het geamendeerde a r t ikeI 2~,.Hij

. ,"g'n;f' een interpretatie vnnhet artikel, wa.arb ij hij er de naclrlikop "~i

":" "Te'gd.e , dat de bije enkoraet.e n 'van het Humanistisch Verbond bezinnirigs ••
,~"; -:'''bijeenkomsten zijn, van zuiver gees te Lijk e aa r d dus. De I(.V.P.' e:rVan".
";O' ! "Meeuwen had in eerste termijn '(jevre..agd, waa r om 'de rai ni s be r in de Twee-

"de Kamer niet zijn one.anvuu.r dbau r had uitgesproken tegel! h et t amertd.e=
"ment-dï au.rns , Minister BeerLH1n was verbaasd. "Meestal verwijt men een
"minister, dat hij het onaci.nvan.rubn.6,r·uitspreekt". Trouwens) waar om
"moet een minister zich in de Eerste Kamer verantwoorden over zijn
u'houding "t en opzichte van een arae nd ement , dat aan de overzijde van
i'het 'Binnenhof is 'behandeld en aanvaard? Enfin, minister Be é rman gaf
"toch verantwoording. Ik wi 1 niet onve r dr o.a.gzaam zijn, a Ldu s de mi ni s>
"ter, ik aanvn.n.rd, dn.t ouders, uie behoren tot het Humanistisch Ver-
"bond of een of andere niût-kerkelijkegeesteliJke orgn.nisatie op gees-
"tclijke grondslag, aan het kind, da t buiten hun wil wordt ~PGevoea'in
"een instituut, iets geven wat zij graag wiilen geven. Maar -, ~n t6en
"ma.akte hij een beln.ngrijke restrictie - hij wilde geenszins bower en da t
"hierdoor de kerken in Nederland op ~~n lijn worden'Gesteld Det alle,
"andere gee s te lijke genootschn.ppen. Vo1gens he tn.rtikel 23 zu'Ll en 'deze
"genootschappen moeten worden toegelaten bij a Ig emeno maht:rcge'l vail,','
"bestuur, terwijl de kerken vo Ikomon vrij spel hebben. Bovnnd i en le'gde

,'l'hij' er de nadruk op, dat het in dozo za.ak niet a Ll een.vg au t 0111het
" "human i sme ~ Ook de antroposofen: bijvoorbeeld zullen .Geestelijke v e.r zo r=

"ging kunnen geven. ' ,.,
II Hoewel wij het niet in n.lle opzichten met de minister eens waren,
"vonden wij zijn v er dedi gi.ng wel goed. Tenslotte was het amendement niet
"m~t zijn medewerking in het ontwerp an.ngebracht~ Een n.bsolute voorkeur
"voor de niet-kerkelijke ge noot sc ha.ppen moch t men van hen niet ver-
"we.cht.e n , Me.ar hij sleepte het ontwerp erdoor.

" Zonderlinge ged[l"chte

" Trouwens, het zou een vr oemdc figuur zijn geweest, wanneer de se-
"naat dit ontwérp' zou hebben verworpen op grond van een anendenent,
"dat door een meerderheid in de Tweede Kamor , het belangrijkste po Li «

"tieke Li cha.ara van de volksvertegenwoordiging, was aurrvaa rd , De o.h.
"senn.tor Van Bruggen speelde net 'deze zonderlinge geebchte'. Hij bleef
"in tweede termijn fel te~6n het gewijzigde ontwerp en sprak oVe~ de
"mogelijkheden van verwerping, van indiening van het oude ontwerp zon-
"der het amende ment. en van ni euwe bohan deLi ng , waa.rna hij vo.n ha r t.e zou
Hvoorstemtlen.' Dit is cen zeer vreende redenering. Op die manier zou
"de senn.n.t zich het recht geven amendementen vn.n de Tweede Kn.ner te
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"casseren. Het viel ons tbgenvanàeheer Van Bruggcm" die een der'
"meest actieve senatoren is en zeker niet de onbekwaamste. Maar ja,
"juist op dit terrein van de geestelijke vo r zor-gi ng vkurmen s oinmi.ge
"confessionelen wel eens hun nuchterheid verliezen.
" Veel nieuws werd er in t~1eede t.e rmijn niet gezegd~ De sprekers
"herhaalden in grote trekken -wat, zij verlede,n weekte berde hadden
"~ebr~bht. 'Naar de mening van do' heer Van Meeuwen was .er w~l sprake
"v àri gelijkstelling va.n kerk en geestelijke. genootschappen. ,De socia-
"lisie mejuffrouw Zee l onboa-g vestigde de aandacht van de, rechtsen
"nog ee n s op de heterogerii te i tvan .hot, Node r Lands etvoIk ven, op de
"grote betekenis van ,d'e verdraagzaamheid en de heer Van Hulst, ver-
"kLau rde ;dat;hij in tegenstelling tot de r.e s t van de ch.r-is t.e Lijk-'
"h'i s-tor'f s che f'ractie v6ór het ontwerp zou' st ernraen ,: omdat een goede

',Irég'e'ling' van het .ki nde r-stc-o fr eeh t. zo s.poed i g mogelijk haar be s La'g
"die~t te·krijgen. De minister zegde 'tprislotte ndg toe~,dathijin de
'''riadere regelen bij eenalgctwnè maatregel v an vbo st.uun ,op grond ,van
"a r t . 23 zal laten opnemen ; dat geestelijke.verzorgers in de Lns üi t.u-
"fteh 'zi eh' moeten onthouden' van tiriti"-godsdienstige en anti-kerke Lijlee
"uitlatingen."

'I'och stEinerivö6r brood? (Het Zeeuws Dn.gbLad l ,

·'.:;II;.;:e;..t:;....=.,::..:::.;;:::.:.:...=--=D...:::a::.tg:::.,b=l,;:;·a=d-va.n 9 nove:mber gaf nog het volgende corament au r ;

Geestelijke verzorging

" Het w9~dt veel inge:ivi~dreld~r - en voor Christenen no ei Lijker -
!'indien het humanisme zich aandient ter vo or-zi.eni ng in de ge e's t-e>
"1ijk~ nood VI111de ne ns, Tn<le . Tweede KILDer war d op 2 mei van ,dit
"jaar;,. ee.n I1mendoJ:lentingediend dat er in vo or ze.g da t in derijks-
" inrichtingen , .na a s t godsdi e.ns f.oef eni nge n , ookbijeenko!llsten z.cud en

. "kurme n worden gehouden, onder ,leiding van geestelijke ve r zo r ge r s
'~van,genootsc'hu.ppen'op geestelijke grondslag.' Tevens werd ook vau.n
"nrinde r j a r Lgen de gelegenh~idge[;even in !persoonl:ijkcontact té komen
,\lmei"geestelijk<; ve rz or gc r s " en niet alleen met "g e os t.e Lijken v • Be-
"doe),d wenL het Hum:1'nisti'sch ;\ferbond op geLijke voetto'e te laten in
"de rijks,inrichtingenals de kerl{g~nooi.schu.ppon. Vànwe ge het abs en-
"te isme van de confessionele . (vooral KW )l1fgevu.u.rdigden, werd di t

:,; "aqendement aa~genocen.V~~ige week behandelde de Eer~te Kamer deze
,"materie, die daardoorwe~r u.ctueel is geworden. Telkeri~ rijst de
"vrau.g: wat Doeten we ~lCthe:thuDanis1:1e? Het Lijkt ons vunu i t onz e
"Tev ens over t.ui.gLng gezien 'onmogelijk het hurran i srre als c;elijksoo;rtige

, 11 gee st.e Lijke si;,roning te behu.ndelen dan weLk ik e r-kgeno ots chap oolc. De
HKerk, ppedikt de verz'o~ninc; net God door het offer van Christus wu.ar-
"d oon de ,plCIlS het verloren, lpven t.cru gont.vung t , Slechts Jezus' Çhris-
fIt'\},$was daa r t.oe in staat. Dè men s was en is onnac ht i g , Het humani sme
"v erwe r pt e Lke r.eLa.t i e tussen 'Christus ende rio ns , De meris zelf , door
"de in hem sluimerende :mogelijkheden, is in s~an,t zijn leven tot een
"ho ger Lev.en .te brengen. Na alle wree dh ede n , nu. de er-va r i ng der mens-
"heid,met de mens, is het· voor 'ons, die weet hebben van de zondige
11 mens ,een onmoge lijfcheidi n. di e ongekende -1,10~e lijkheden van de mens
"te 'geloven. Stenen voor brood. En dut willen wij niemanclgeven."

-0-
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Geestelijke verzorging in het leger.(De Linie)

De Linie van 21 oktober schrijft:

" Humani SDe en gees te lijke verzorging in de kazerne

" Het Hunuru s t.i soh Thuisfront verspreidt op het ogenblik fornu-
"lieren - vergezeld van een oproep - waarop meerderjarige dienst-
"plichtigen of ouders van minderjarigen, die voor zichzelf of voor
"hun zoon prijs stellen op de mogelijkheid van humanf.s td sc he geeste-
"lijke verzorging 't ijdens hun diensttijd, de ze wens kenba e.r kunnen
"maken en~et hun handtekening bekrachtigen. Deze actie is eeuant-
"woord op de deDocratische uitdaging, die vervat lig~ in het stand-'
"punt dat de minister van defensie in de Tweedp en.E~rGtc ~aner in-
"nan. An.n de ninister is niets gebleken van een ernstige behoefte
"aan humanistische geestelijke verzorging in de ku zor ne , Hij is echter
"bereid door maatregelen aan een dergelijke behoefte tegenoet te komen
"wanneer deze werkelijk aanwezig zou blijken te zijn.
" Doch de bewijslast van deze klaarblijkelijkheid vertrouwt hij toe
"aan de humanistische organisaties zelf.
" Wat men ook van de a.arigepa.stheid van een hand tekeningenac tie
"moge denken - ook van humarri sti sche zijde wordt deze methode als on-
"volkomen en min of meer geforceerd beschouwd -, deze ontwikkeling
"heeft in ieder geval het voordeel dat hiermee het farenoude debat
"geplaatst is op het vlak van de feiten. Allerlei argumenten van prin-
"cipiële aard hebben in deze kwestie lang niet altijd verhelderend ge-
"werkt. De humanisten zelf zijn hier ook niet' van alle schuld vrij te
"pleiten. Vaak heeft er in hun argumentatie een soms meer uitgespro-
'''ken, soms meer geruisloze, maar steeds al te vlotte identificatie
"plaats tussen de begrippen "niet-kerkelijk" en "niet-godsdienstig"
"enerzijds en anderzijds de terminologie "humanistisch" of althans
"behoefte hebbend aan Humanisme". Hier zouden zich ook bij een even-
"tuele praktische samenwerking tussen aalmoezenier, dominee en huma-
"rri s t i s che geestelijke verzorger wel eens moeilijkheden kunnen voor-
"doen.
" Zo kreeg dikwijls de humanistische eis te veel het karakter van
"een beroep op het recht van "missionering" • Zoals ook de huidige
"actie naast een "c ons t.a't.e r end " een sterk "wervend" aspect vertoont.
" De primaire reden echter waarom aalmoezenier, legerpredikant ~n
"legerrabijn in het leger aanwezig zijn, is gelegen in het feit dat in
"de kazerne een geloofsgem8enschap leeft en woont, waarvan de leden
\1 gezamen Lijk en indi viduee 1 hun overtui ging niet kunnen be leven en ge-
"stal te geven zonder deze onve r-vangbr.r o ambtsdragers. Wanneer dus
"v cor het Humani st i, sch Verbond de gees te Lijlee verzorgers onmisbaar
"zijn voor de beleving binnen eigen kring en ditzelfde Humanistisch
"Verbond met een hanteerbaar aantal leden in de kazerne present is,
"gaat de parallel met aalmoezeniers etc. op als basis voor de eis tot
"g e Lijkb e r-e ch t i gi ng , Het is nu dus aan het Humanistisch Verbond dit
"aan te tonen.
" Blijkt de situatie zo te zijn, dan sluiten wij een gezonde mogelijk-
"heid van humani sti sche g'eeste Lijke ve rzorging in de kazerne niet uit •
."Dàn ook, eemnu.a.I in het leger aanwezig zullen deze geestelijke ver-
"zorgers het onvervreemdbare recht hebben te getuigen van de door hen
"erkende menselijke wanr den en iedereen te helpen die tot hen komt.
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"Zoals ook iedere goede aalmoez~nier of dominee nooit 'n mens inde
"kou laat staan, die in de ontmoeting ontvankelijk blijkt voor de wn.rm-
"te van de B'Lijde- Boods chc.p ;"

" ,"

Het Binnenhof en de Tijd-Maasbo'de.

Naa.r aanleiding van de VARA-televisie-ui t.z end i ng over Humanistische
g~estelijke verzorging in het leger schreef de legeraalmoezenier P.C. Groenen-
dijk een ingezonden stuk in Het Binnenhof van 25 oktober en in ne Tijd-Maasbode
van 26 oktober van de volgende inhoud:

"Humanistische ve r z.or gi n-".

" Op 25 september werd door de Vara-televisie een lans gebrolwn
"voor de humani s t i sche geest e lijke verzorging. In di t programma van
"20 minuten werd mij gevraagd in onkeLe minuten mijn s t.a.ndpun t hi or-«
"omtrent uiteen te zetten. Aangezien er enig misverstand is gerezen,
"mede doordat (waarschijnlijk wegens tijdgebrek) een gedee 1te y,an de
"opname niet werd uitgezonden, moge hier de volledige tekst volgen.
"Hierui t blijkt dat ik een onderscheid heb gemaakt tussel1 hurrnnf st i.a che
"v oor 1 i c h tin g en humanistische ver z 0 r gin g.
" "Vooraf wil ik graag vaststellen, dat ook wij chistenen uitgaan
"van gewet.ens v rfjh e i d , Wanneer dus iemn.nd de humanistische levensvisie
"is toegedaan en naar geweten zich daarin verder wenst te ontwikkelen
"moet hem daarvoor de gelegenheid worden geboden.
" Een andere vraag is of het aantal militairen die dit wensen, van
"dien .aar-d is, dat er een i n s t i t u u t van humanistische gees-
11 te Lijka verzorging moet komen. Wal)neer in he t orgaan van de human'i s »

','tische Luisterkring "Het Woord van de Week" van 17 sept.cmbor gezegd
"wordt, dat er in 1960 ruim 2000 militaire~ naar het Cootnherthuis
"zijn geweest en er dus behoefte is aan bovengenoemde verzorging, wens
"i~ dit te ~etwijfelen. Er komen d~ar ook ~rotestanten en katholieken.
"Bovendien moet gezegd worden, dat in een ge~etenscrisis van vele bui-
"tenkedrelijke" jongeren rond de 20 jaar b Lijkt dat er wel behoefte is
"aan voo r I i c h tin g omtr errt de humani s td scho levensbeschou-
"wing, wat echter iets anders dan behoefte aan verzorging is.
11 Laat mij eindigen met de" v oLgcnde gewet.ensv.ro.c.g, Zijn èn de chri ste-
"nen èn de humanisten, intussen niet stevig bezig aan frontvorming te
"doen? Is' het niet mogelijk tot een samenspraak te komen? Of zijn de
"christenen bang "zieltjes" te verliezen waardoor ze van de ~ewetens-
"vrij&cid een bespotting maken? Of voelen de humanisten zich geen ge-
"lijkwaardigegesprekspartners zonder de t'ma.ch t " van een institutionele
"rechtspositie1 ,Ik me~n dat deze twee vragen voor beide groepen nog-
!lal fundamen te el zijn",.
11 Het zou in elk g"eval zonder meer te betreuren zijn, wanneer de
"Iwe s t ie van al of niet humanistische Gee s t.e Lijke Verzorging in de
"Strijdkrachten, uitgevochten zou ~orden over de hoofden heen van jon-
"ge militairen."

-0-

Lezing over Hmw,nisme (Het Haags Dn.gbLud) ,

Volgens het Haags Dagblr!.d van 10 okt.ober sprak Dr. P.D. 'i' j a Lsma over
Huraan i sma met en zonder God voor Leden van de Rer..lOnstrantse-Gereformeerde
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Gemeente te Den Haag. Volgens het blad zei Dr. Tjalsma het volgende:

" Het waarachtige geloof tor wereld, aldus dr.' Tjalsma kan niet
"bedreigd worden omdat het geen menselijk gebouw is, maar een
"geschenk van God, een genade van God.Genade is een bezit vn,n de
"an,rdse gelukkige mens, dat Gods geschenk in zich drn,gen mag.
" Nn, in het kort de geschiedenis van het humn,nisme door de eeuwen
"heen te hebben geschetst, besprn,k dr. Tjalsmn, het Humn,nistisch
"Verbond, da t zich na de oorlog ontwikkeJcl heeft, e.n wo.ar bij God en
"godsdiens t worden afgewe zen. Humani sine 'acht zich meer ivn,a;rd:tr; dan
"het Christendom en gaat uit van de Post-christelijke mens. De mens,
"die het GhristendoDl overwonnen en n,chtcr zich heeft. Het sn,mengan,n
"van humarri sme en christendom is niet moge Lijk, het zogena amde chris-
"telijk humani sme van Erasmus is ook ter z i e Le ge gaa.n . Toch mag er
"c;een te grote kloof tussen beide komen ;«

-0-

FoTumdispuut. (De Zu.ndvoor t.s e Courant)

Het lfumanistisch Verbond, gemcenschn,p Zn,ndvoort hield een forumavond
wn,n,rva.n De Zandvoortse Courant vn.n 24 oktober het volgende verslag gn.f:

f1 Een vQor de Gemeenschn,p Zn.nu.voort vn.n het Humn.nistisch Verbond
"unieke gebeurtenis vond vrijdag j .1. pLaut s in het Gemeenschapshuis.
,"Er werd nl. een f or umnvond gegeven, waa r b ij degenen, die het forum
"vormden, van elkaar verschillende levensbeschouwingen hadden. lfut
"forun. wa.s aldus sahlengesteld: de heer P.K. van Meurs, voorzitter;
"ds. D. RingnaJ.da, gereformeerd predikant te Overveen; po.t e r C.
"Bayer o.f.m. te Haarlem en de heer W. Holtland, voorzitter van de
'''Federatie _~osterclam van het Huraarii sti s ch Verbond.
" Ei ge n lijk kon men niet van een "f or unavo nd " spreken, oradat elk
"der leden, hlet uitzondering uiteraard van de voorzitter, z'n eigen
"visie op z'n godsdienstige en levensbeschouwelijke overtuiging gaf ,
"waarna belangstellenden uit de zn,al vragen over deze inleiu.inr;en
"konden s te 11en. Er ontstond hierdoor een soort ge sp r ek abijee nkoms t ,
"welke op somnige nomenten bepaald boeiend wn,s.
" De voorzitter, de heer Van Meurs, opende de avond, waarna a.ls
"eerste ds. D. Rt ngna Lda het woord kreeg voor het houden van een
"korte Lnl e i di ng , Spr. begon met te zeggen dat hij zich in dit mi lieu
""thuis" voelde, omdat het Hunanistisch Verbond er geen behoefte
"aan heeft het christelijk geloof en de christelijke kerken te bestrij-
"den. Schouder aan schouder staan wij wa.nneer het gaat OD het hoog
"houden van de geestelijke wn.arden, vrijheid, gerechtigheid en barm-
"harigheid, die wij te verdedigen hebben tegen het nihilisme, aldus
"spreker, die in het vervolg van zijn inleiding de Drie-Enen God a Ls
"grondslag van'het leven beleed. Het gn.n.t er in dit leven OElhet
"door de zondeval gestoorde gesprek tussen God en nens weer op te
"nonen. Dit is geschied door de Menswording vn.n Gods Zoon, Jezus
"Christus.
" VoLgens pro te s ta.ntse "levensovertui ging is Chri s t.us de d.ragende
"kracht in het leven. WaarOI:l gelooft een Christen? Op gezag vn.n de
"Kerk of v a.n de Bijbe I? Op grond van opvoeding of eigen inzicht? Op
"al deze vragen noeten wij ontkennend antwoorden. Onze (protestn.ntse)
"geloofsinhoud steunt op openbaring. God naakt Zich bekend. Ik ken
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"Hen, ik kon Hen dn.gelijks tegen in Chri st.us, het Vleesgeworden Woord,
"die de weg, de wn.n.rheiden het leven is.
" Pn.ter Bn.yer zette uiteen dn.t het geloof vn.n een r.k.Christen
"steunt op drie pijlers: Het ge loof in God, het geloof in Chri stus
"en het geloof in Zijn kerk.
" Het ge loof is een daud van de vrije wi 1, wa ardoor wij net nedewer-
"!ring vn.n het verstu,nd n.anvn.n.rdenwn.t God ons te geloven voorhoudt.
"Zonder wi 1 dus kan nierra.nd tot de ge Loof sdaud konen, nau r noch wi 1
"noch verstn.nd un.ken het geloof. De ulles beslissende fn.ctor is de ge-
"nn.de. Buiten n.lle geloof kn.n nen Gods bestn.an n.n.nvn.n.rden,door de
"wetmatigheid en de geordende schepping, door de geluksdrn.ng in de
"mens enz ,,Gelooft de nens in God, dan k an hij ook geloven du t die
"God Zich kn.n openbn.ren. De voornn.n.nstebron vn.n deze openbn.ring is
"ge legen in de Bijbe1. Man r'de'Bijbe1 is een boek en een boek v rn.n.gt
"om een ve rk lo.ri ng ,
" Chri stus nu heeft Zijn leer ove r-g odro.gen a.a.nZijn kerk. De kerk
"is dus bij uitstek het instituut, dat ons kn.n zeggen hoe wij de Bijbel
"rio et.en verstaan. De kerk is niet los te nake n van Christus, die heeft
"gezegd: "Wie U hoort, hoort Mij".
" De heer Holtland stelde in zijn inleiding de mens centraal in het
"leven. In tegenstelling ~ot de beide vorige sprekers, die nad.rukke>
"lijk God als het middelpunt en de oorsprong van het leven hadden be-
"leden. Spreker releveerde dat de christen dus denkt vanuit God en
"ziet in de mens een' door God geschapen wezen, dat een bijzondere re-
"latie met God heeft. De humanist gaat uit van de mens en deze mens
"doet een door de rede bepaalde keuze in het leven. De mens staat -
"daar en wij moeten van die mens ui t een levensovertuiging opbouwen.
"Een humanist vraagt zich niet af wat is de zin van het leven,
"maar veeleer: wat is de zin i n het leven. De humanist zoekt wel-
niswaar, maar hij zoekt ui t hoofde van zijnmenszijn naar de vervulling
"van de mens, die ten opzichte van zijnmedemensen een taak heeft.
"Dat het respect en de eerbiediging van andere levensovertuigingen
"hier logisch uit volgt, behoeft geen betoog. De tolerantie is een
"wezenskenmerk van de humanistische levensovertuiging.
" In het gesprek dat over deze inleidingen na de pauze volgde, wer-
"ûen opmerkingen gemaakt, aanvullingen verzochten nadere t.oelichtin-
"gen Vl1n de sprekers gevraagd. Soms bestreden enkele aanwezigen elkaar
"- in overeenstemming met het doel van de avond: in v r-i end soha ppeLijlre
"sfeer! Dit werd toegelaten door de voorzitter, waardoor de avond een
"bijzondere bekoring had door levendigheid en •.•respect voor elkaars
"mening. Vragen werden gesteld over het leven na de dood, de verschil-
"len (vooral in de verdraagzaamheid) in de christelijke kerken ten op-
"z.ich t.evan het humanisme. (Een prédikant noemt het humanisme: "de vij-
"und op pantoffels"!). En een discussie over Bijbel en Bijbel-interpre-
"tatie ontstond.
" De heer Van M~urs sloot de avond met een woord van dank aan de
"forum-leden, die zich zo vlot hadden beschikbaar gesteld. Spreker
"zei getroffen te zijn geweest door de duidelijke waarneming vun veel
"overeenkomende begrippen in christendom en humanisme."
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NEDERLANDSE VERENIGING VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK
nH U 'M A N I TAS"

Samenstelling 'nieuw hoofdbestuur.

Het nieuwe hoofdbestuur, dat op het congres,van Humanitas op 21/22 ok-
tobe~ werd gekozen, is nIs volgt samengesteld:

-yQorzitter
vice-voorzitter
'secretaresse
'" ,penningmeester
dagelijks bestuu~

@releden

leden:

adviseurs'

Centrri.àlBurenu.

mr. dr. J. In 't Veld
p~of~~r. A.D. Belinfánte
mejuffrouw M~ Dijkstra
mr. JI.J. T Lmma nJ. Landman
C.1I. Swiebel
G. Rietveld
P.C. Fn b e r
F .H.W. VIi e ge n

C.l!.,van Asch
J.v.~.Berg Jeths
S .-Blumers '
mr. H. Boasson
B-.:Drukker
G. Goosen
J .L. Kampraeije r
mejuffrouw O.H.~. Kloevekorn
drs. C.P. v.d. Klooster
J~ Schuitevoerder
ir. W. S'emeins
S • ..3ytema
rur; B.v.d. Waerden
dr. L.I. de Winter
p~of. mr. W.F.C. van Hattum
P.A. Pols
I. SIuijt'e r

Den Haag
Vo o r bu r g
Nieuwer Ter Aa
Amsterdam·
Amsterdam
Den Haag
Rotterdam
Amsterè.am
~~a.,(1rLe m

Nijmegen
Eindh()ven'
Ko Llum
Amsterdam
Schiedü:m
Rotterdam
Amsterdam
St. La.ur ens

,Zwolle,
Utrecht
Beve rwijk
Assen
Amsterdam
Bentveld
Den Hu,ag
~lnè r-s foort
Bennebroek

Als, opvolger van de heer T. van Grootheest treedt op 1 januari 1962
de heer.drs. H. Knorringa in dienst bij het Centraal Bureau als adjunct-
directeur financiHn en organis~ti~.

Publicaties.

In het eerstvolgende nummer van "Humn.ni tas", dat in december verschijnt,
wordt de rede afgedrukt, die prof. dr. R.F. Bccrling op het congres hield.
Onder de titel: "Enlce Li ng en Gemeenschap" gaf pr of , Becrling een cultuur-
filosofische beschouwing over de ve ra.nder-ende mau t.schappe Lijke verhoudingen.

Het Led enorguun "Van Mens tot Mens" verschijnt voortaan in een betere
uitvoering op mooier paPier.

...,0-
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IDJMANISTISCH TlmISFRONT

Geestelijke verzorging in het leger.

Zoals men zich herinnert werd door het Humanistisch Thuisfront op 21
september een actie ingezet om de behoefte aan humn.nistische geestelijke ver-
zorging vn.n militRiren aan te tonen. Dit nn.ar n.anleiding vnn verklaringen
van Minister Visser in de Tweede Kame r .

Het Huraa.ni st i sch 'I'hui sf r-onf heeft aan ZijneExcellentie Ir. S.H. Visser,
Minister va.nDefensie, in verbn.nd Liet mogelijk vervroegdebehn.ndeling vn.n de
defensiebegroting, reeds nu het voorlopig resultan.t per 22 november 1961
medegedeeld.

Het leverde totn.al 5437 stuks ingevulde kn.arton op, te specifiären n.ls
volgt:
In dienst zijnde militn.iren (wan.rvan 1186 minderjarig en

817 Deerderjn.ri~)
Militairen die nn. 1957 de dienst verlaten hebben,

man.r nog op moeten komen voor herhn.lingsoefenin~en

2003

1526
Meerderjn.rige n.n.nstn.n.ndemilitn.iren
Minderjn.rige n.anstn.andemilitairen

633
1275

54311

Voor de minderjn.rigen werd door de ouders gete~end.
Uit finn.nciële overwegingen kon het Humanistisch Thuisfront geen n.lom-

vattend onderzoek instellen, omdat het zich dn.n tot honderdduizenden hn.dmoe-
ten richten. Het moest zich beperken tot een uitgebreide steekproef op grond
vn.n adressenmn.terian.l, dn.t ter beschikking stond en dat grotendeels ongericht
wn.s. Ook is het onderzoek geheel schriftelijk verricht. Persoonlijk contact is
vrijwel achterwege gebleven.

Het Humani st i sch Thui sfront heeft de mi.ni ster nedegecleeld, dat naa.r zijn
mening bovengenoende cijfers duidelijk de behoefte aa.n hunan i st i sche geestelijke
verzorging voor militairen hebben n.angetoond en het verzocht hem met kIen
maatregelen te willen nemen on tot realisering van deze verzorging te komen.
Van r.1ilitairenen van ouders werden vele instenmende brieven en uitingen vn.n
sympathie ontvangen.

De actie wordt tot ultimo decenber voortgezet.
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