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HUMllNISTISCIIVEREO};"})

! Nieuw,jaarsbriüf vo,n het ~loofu.bcstuur vo,n hot lluLln,llistisch Verbonc}..

De Nfouwj aa r-sbr i cf van het IIoofclbostuur ~o.n het Ilunan i.e-t i s ch. Verbond
is opgenoDen. in di t nuoner als b:ijl~ge I.

Topkn,derconferentie.

De vco r j na r s ccnf'e r cn t.t o van het Dnge Lijk s Bestuur net l:e bo s t.uur dor s
van gewesten, f~deru~ies en grote geneenschn,ppen vindt dit keerpln,nts op
2 en 3 i'ebru<'uri, zoals gcbTt:ikelijl{ in ','De ~~rk" te Nunupoot , Op het pr ogranno
staat 0 • .:1. de bcapr ck ing van het jaarvers lo,g 1962.

Centrum voor llu~anistische Vorming~

Teneinde be Larrgs t.e Ll ende n op (le hoogte te-kunnen brengcn vn.n de bedoe-
ling en inhoud. van de humaui s t i sch e vorming, is een docunerrt.a't Le samenge-
steld, die op aanvrage .wor dt toegezonden. . '

Een blo,d vool' de deelnemers l1an het Centrum kOl:lt dezer dl1gen van de
pers. De aanmelding gaat nog steeds door; door I:e pub Li ca-t i e van de kant van
de gemeenschappen is er een aanmer-keLijke stijging te cons te.t.eren ,

Wetenschappe l~jk medewerker.

Door het Dage lijks Bestuur werd de heer L. Esmeyer te Leiden o.angos t.e Ld
als wetenschappelijk med.ewarIcer . .Als vrijwi lligcr verleende hij reed:::; gedurende
een reeks van jar:e~, zAin,medewerking als secretaris van verschillende commis-
sies.

Geeste lijk raadsman voor het Rijm:lOndgchicd.

Met ingarig 'van januli'ri 1963 isin v'aste d i orrst geil'eden de 'heerJ. Koops
als geestelijk raadsman voor het gebie,d rondom D,otterdam • .i.I:ijwas reeds ver-
schei('.-.::~c j~rcnraadsl:}an voor d.e :(nrichtingen van Justitie. '

Landdag 23 mei_196~.

Door de, gewes teu Zuid-Ho Ll arid wor den voorhereilÜnc;en' c;etroffen om op
23 mei (Hemelvaartsdag) een;Landdag in Rottcrda.m te orgu.niseren. Als spreker
heeft mou zich reeds van do medewerlcing van de algemeen vo or zi t.ue r , Dr. J.P.
van Praag vo rz oke rd ,

Noginc..als wordt erop gewezen, da t in a f wijlcing vun cor dc r gopub Lf ceerde
berichten, het congres van het .Iumàni s td sch Verbond op 20 en 21 ap r Ll:niet
te Leiuen, maa.r in het Ja,arbcurs{;ebouw te Utrecht wordt gehouclen. De gemeen-
schap Utrecht treedt als gl1stvr:ouw op ~n is bezig lllet a.lle voorbere:î.dingen.

Verblijf op "De Ark" - 1963.

,De· plannen voor verblijf op "De Ark" .st ae.n in grote, lijnen al vu sb ,
iliera.chtor ziet uze:
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1. Bojaardenweken in "De Ark"

Gezien de bijzonder geslaagde weken in 10G2 vO=~3n i~ 19G3 vier
bejaardenweken gehouden en wel;

van 11 - 25 mei en van 14 - 28 september.

2. Paas-weck-end op "De Ark"

Van donderdagavond 11 april tot en met maandagavond 15 april het
gebruikelijke Paas-week-end.

3. Vacantie op "De Ark"

Nog wel heel ver van ons af, maar thans reeds de mededeling, da~
de prijzen 'Voor 1963 ongewijzigd zijn. Vooral hen, die in het volle sei-
zoen, d.1'!.a. juli/augus.tus in Nuns poot willen z ijn , adviseren wij tijdig
hun plannen gereed te maken en hun vacantie te bespreken.
U weet het: Leden van het Verbond ontvangen 10% reductie op de pension-
prijzen (alleen voor zichzelf).

4. De Bui tenwerk-Colluai s s ie •

Voor 1963 worden de kampen voor kimleren gehandha.afd. Gedacht wordt
aan 3 jongerenkampeIl van 13 - 15 jaar (in tenten) en een vast kamp voor
onze 10-12-jarigen.

Voorts, en dat is nieuw, een treklmmp voor 16 - 18-jarigen naar
Luxemburg.

Tens lotte geen kamp voor vo Lwa s scne n , De belangstelling hiervoor
is te klein.

c

-0-

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR 1fAl..•TSCIJJü>PEIJJK WERK
flH U }vi A N I T 1..• S"

Het hoofdbestuur van Humanitas heeft een Landel~{ Adviesorgaan voor
Maa 'ts ch appe Lijk Opbouwwerk (LAMO)ingesteld. Het heeft als opdru,eht aange- ~
legenheden van maatschappelijk opbouwwerk te door-douken , beleidsadviezen uit
te brengen over de vraag in hoeverre IIumanitas samen met andere organisa-
ties en groeperingen een bijdrage kan leveren aan vormen van maatschappelijk
opbouwwer lc en wellee consequenties dit heeft voor de interne opbouw van
Humanitas. Het LAMOis als volgt samengesteld:

J.- Landman
Mej. Drs. R.A.E. Zijlman

(~oorzittcr) -
(land.elijk udvd seu se voor ma.at.s ohn.pp e Lijk opbouw-
werk van Humanitas, secretaresse)

(adjunct-directeur van IIumanitas)
)
)
) ledeu

~

Drs. P. Albarda
D.Th.F. d'Angremond
Drs. C.J. de Bruyne
Drs. C. de Galan
Drs. F. Grunfeld
D. Hu i z i ngu

Het cleceobernUJ.:lmer van"Humanitas".

Ilot ,:ece!_abernuffimervan "Humu.nIt n.s " is vrijwel geheel gewijd aa.n het
maut schuppo Lijk opbouwwerk, te weten oen voorwoor d van het s ecz-otn.r i o.c.t en
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artikelen van Mej. Drs. U.A.E. Zijlman en Drs. D.S. Uitte over dit on~er-
werp. Verschillende aspecten van het muat s chu.ppo Lijk opbouwwerk worden in
deze <1rtikelen belicht, 0.<1. dat dit in vole gevallen een z<1ak is, welke
door do gehele samenleving voor de gehele gomecn schap dient te worden
uitgevoerd.

Nieuwe a<1nstellinc; n,ls m<1atschl1ppelijk werl~ster.

Bij de afdeling llmsterdn.m trad Mej uf'Er ouw P. Borensztn.jn in di ons f
als mau.t.sch appo Lijlc werks tor voor het ge zi ns vo ogdfjwez-k , Zij vo Lgtl.e <11s zo-
u<1nig Mejuffrouw A.P.~. Bardet op. '

Niem1c afdeling.

In Leek (Gr.) is een n.fdeling vn.n Huml1nitn,s opgericht.

Erl~cm~inr; vn.n Humn.nit,LS als Uecl<1sserinr;sverenir;inr, voor minclerjarir;en.

Ilumani t<1S heeft nu ook erkenm ng verlcre[;cn a Ls "s« zinsvoogdijvereni-'
ging" in<1.e provincies Noord-Holl<1nd en Geltlerl<1nd; het betreft nu de <1r-
r-ond ia scmcnt.cn Alkma[l,r, Haur-Lem , Arnhem en Zutphc n ,

Confjrcs IIumanitas.

rrèt twcejn.n.rlijks congr e s van Humc.ni tu.s z<11 in de tweede, helft van
oktober gehouden worden, waa r-sohijnLijk op 26 en 27 oktober. De p Laa t.s ,
w<1<1rhet con~res gehouden wordt, stnnt nog niet vnst, mn.n.r het zn.l hoogst-
wc.a.rs ch ijnLijk in het Oosten van het land zijn.

-0-

HmfJl.NISTISCHEJEUGDBEYlEGIHG

Conr;res 1952.

Op 3 en 4 november 19~2 hield de TI.J.E. in de jeugdherberg "De
l'loudstee" in Elst(U) haa r jo.o.rlijks congr os , Hier waren, naus t enlccLe
beln.ngstellenGen, ruim 60 leden <1<1nwezig.

Zn.terCng<1vond om 20.00 uur opend~ de vo~rzitter Uoel Prins het con-
gres. In zijn openingswoord wees hij erop, dat een hoofdbestuur, a Lloon
dun goed kan wez-kcn , wanneer er nun.st ~rote wor kzn.amhe i d vuri de hoofd-
bestuursleden meduwurkin~ van de leden bestaat.

Hij maalde beleend , dat d'e H.J.B. met oen nieuwe cf'do lingui t~e br e i d
is, numeLijk Enschede.

Diezelfde avond kwam in een gr<1fiek tot uiting, !lo.t het leden<1n.nt<11
geste~cn is tot ruim 250, een <1unto.l d<1t n08 niet eerder 'bereikt is.

Op zondag 4 november kon de heer van Kuilenburg , directeur V<1n<le
N.V. Arbeiders Pers, begroet worden. Hij hield e~n inleiding over het on-
dor-vor-p : "De t<1n.kV<1ndo pers in de democr c.t.Le v , wauru i t later een leven-
dige discussie ontstond. 's Middags werd het conr;res voortgezet. Enkele
a'rt Lko Ie n van de statuten en het huishoudelijk reglement word en gewijzigd
of a.angovu Ld , Ook lewamen dingen ter sp rake , di o van nut zijn voor de in-
terne situo.tie in de H.J.B. .

Omongeveer 17.00 uur droe8 nocl Prins de voorzittershn.mer o'\('er aan
Uo.riotje vun Rossen, onder da.nlczogg ing a<111de a.nder e be s tuur-s leden ~ voor



wat zijdit jaar voor de H.J.J. hebben gedaan.
Tegen h~lfzes sloot ~e nieuwe voorzitster het con~res 1962.

Regionaal weekend noord - 15 en 16 december 1962.

Traditiegetrouw hield ~e af~eling Assen op boven~enoemde ~agen haar
weekend in de jeugdherberg "Us blauw hiem" in Appelscha. Aanwezig onge-
veer 25 leden.

De dropping op zaterdagavond g\n~ on~anks zware regenval toch door
en werd een Groot succes.

Ook èe inleiding van de heer G.A. Coert, mentor van afJeling Assen
"Contact met de mens in de gevangenis" was zeer de moeite waard. De heer
Coert sprak hier als geestelijk raadsman van het Humanistisch Verbond.

Met di t weekend kan afdeling Assen weer één toevoegen aan haar rijvan
goed geslaagde weekends.

Winterweekend Ol<lebroek - 5 en G januari 1963.

Het w in't.erwe ekend werd ook dit jaar in de jeugdherberg in Oldebroek
go liouc.en , Door de slechte weersomstandigheden was het a.arita I deelnemers
zeer klein, nl. 30, wat de sfeer evonwel ten goede kwam. Eet weekend was
deze.keer literair getint.

Op zaterdagavond werd voorgelezen uit werk van verschillende schrij-
vers of uit eigen werk. .

Op z onclu.gmo rgen was Dr. Jef Last de gast v an de II.J.TI.IIij hield een
inleiding over "Oosterse literatuur". Op zijn zo pe rsoon Lijko wijz e w i sf hij
twee en een half uur lang te bo ei en s Zfjn lezing 1111S dan ook e en groot suc-
ces. Mede door Dr. Jef Last was dit weekend bijzonder goed gesl[l,agd.

-0-

STUDENTEN VERENIGING OP ;:rulÜi:nSTISClIEGRONDSLAG
" S 0 C RAT E S"

Samenstelling hoofdbestuur.

Het hoofdbestuur van de S.V.H.G. is voor 1962/1963 als volgt samen-
gesteld:
J .F .R. De r-k s eman. Steenkist
Mej. L. Spoelstra
A.V. van Stekclenburg
Mej. M.B. Noach

praeses
ab-actis I, Meidoornlaan 9, Delft
quaestor
vice-praeses
ab-actis 11

-0-

mmAIHSTISCII THUISFRONT

Subsidiërende gemeenten.

Voor het Vormingscentrum hebben over 1962 20 gemeenten mue r gesub-
sidieerd dan over 1961. Die 20 gemeenten gaven tezamen f. 310.--.
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Voor de nilitl1ire tehuizen hebben 26 gene enten over 1962- neer gesub-
sidieerd dl1n over 1961. Deze geDeenten gl1ven tezanen f. 700.--.

Opnerke lijk is, da t Grote gene enten 111s Rot t.e rdan , Utrecht, Groninc-;en
en Ilaa r Lera helenaal niet subsidiëren. Gelukkig kan dit weer niet van 1111e
grote gene enten worden ge zegel. Anstcr(:'n.n subs idi eert nn.nel:j!~ zeer goeel.

In kleine geneenten vindt nen SODS Deer synpl1thie dl1n velen Disscmen
zou~en verwl1chten. ~o subsidieert Puttcrshoek Det f.25.--.

-0-

HUMANISTISCHE WERKGEME3NSCl1:~PnT DE Pi.UTIJ V~'Î.NDE ARBEID

"Vernieuwing" •

In het de c ernbe r nurmo r vun "Ver n i euwin g v , het o r gaun van cle n.~"!.G. ,
[?;eeft redn.ctel:r IL TinuerDan z ijn visie op de doorbraak als historisch
vers ch ijn s c 1, 111s s yrrp t.o ori vn.n een h'i s t or i s ch=ge e s t.e Lijk rijpinc;sproces.
Hij c on s ba t e e r t een trenl1uI1tige ne o r-garrg vn.n (le confessionele pn.rt:~en en
betrekt in zijn bcschouwin~ het bisschoppel~~ nl1ndenent vl1n 195~? dl1t
hij e e n onh i s t.o r i s ch c1ocunont, oen onredelijk u I 't i rra t.uri nOODt aan oen sn.-
rrcn Lov i n g , diecloor innerlijlw Ier a eh ton naa r een open s arton Lev i n.g evo Luoar-d.e ,

Hr , Dr. Bo r.no Stokvis geeft in hetzelfde rrunuc r een lezcnfnmD.rdic;e
k ijlr op het p r ob Leeri "Eed of belofte".

"Eet (:'0 rrarmo e t stenen of br ood î :' , zo vroeg 1,Ievr. D. Hc r ono.-He î Li nk
zich n.f. Een verslag vn.n 11n.l1r ra~iolezing voor de li.V.G. vindt u eveneens
in het clecenbernunuor.

'I'wee boekj es over het bevo Lk ing sv r-aur-s tuk worden do or l.ieycr (le Vr i e s
besproken en in zijn interessn.nte rubriek "Dingen van do DaG" bo hc.nûo I t hij
onder neer de go(lsdienstigo aarre n s t.e Ll Lng van (~e wer-e Ldb cv o Llzi n g ,

Gratis pr oe f'nurme r-s wo rd on u va n "Ve r n i euwin g " ga a.r-no verstrekt do or
het secretari~n.t van <le H.W.G., IIaa[';weg 210, Leiden.

-0-

HU1UINISTISClI CENTUmr"1lliHS EN WERELD"

Func tionn.ri s senbijeenkons t.

liet Ilunnn i s t t sc h Centrun "Men o en llûrelcl" heeft het plan, oen hijeen-
konst te ho ud en voor bezoldigde f'u r ct Lonn r i s s e n v a.n de hij het Con t.r-un
aangesloten instellin~en.

Deze bijeenkoDst heeft voornaDel~c tot doel: Onderlinge ken~is~~~inc;
en het elkaar zo goed noc;eLjl: op (10 ho ogto stellen van ('00 in het ~;:c,<ler
vn.n de aangesloten vereniGinGen en stichtin~en te verrichten tak~n.

Doz e b ijo e nkorrs t zal worden gel!our:en op 6 april a v s , van 10.15 uur
tot 16.00 uur in het Ern.snushuiGte Utrecht.

-0-

RADIOLEZnTGEN

Lezinr~en in de naaml februari vOÜJ.° (~è V.11.l.t.h.

3 februn.ri
10 f 0bru ar i

Dr. J.P. vn.n Praag
U.i•• van Opijnen

• "De hurra n i s t en het huwo Lijk " •
"nat doen we er tegen?".
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17 februa.ri Prof. Dr. G. Stuiveling "Uit'huua.nistisch oo~punt".
-0-

HillIANISTISCI:lELITEP•.ATUUR

Verschenen. i:, fJL •• ;:HH 4 vun de 'lieeende jn.ar~n.n[;var. Uelc~-:-'~',(;L['_p,
d r-Loman.nd cLijktijdsc.lrlftvoor wo tenschap en cultuur vun lle Ilurran i s :,.',,~(.he
Stichting Socrn.tes.
Inhoud:

H. Banger

De nens in het Oosterse denken.
Teilha.rd de Chn.rdin, Drenpeloverschrijdingen
tussen weten en denken.
Teilhn.rclde Chn.rdin en de nn.tuurwetenschn.p.
Discussie en verdrn.n.[;za.n.nheid.
Het Lautst e woord.
Nn.tuur- en geesteswetenschappen.
Thonn.s Mn.sa.ryk(1850 - 1939).

Kwee S11n.nLdat
J .11.U. van S'paundo nk

11einric11Kroeger
Libbc vn.n der Wal

Luci le Ti. Green
F. Krug

-0-

INTERNh.TTON1..11L NIEUWS

Ui t lIet Vrije Woord van 1 doccnbc r 1962, orgo.a.nvan' Het Belgi sch
Ilumani.st i sch Verbond, nemen wijhet intcrna.tionaal nieuws voor u over.

I t a I i ë.
De vrijzinnige beweging in ItaliH.

(Vertaling van een mededeling vun de algemeen secreta.ris va.n de
"Associazione Giordano B'runov , Signore Col •.Andrea.Cn.nnollc,I:m:w.,.Via
Brunetti 60).

De nationale vereniging voor de vrijheid v an denleen "Giordano Bruno"
werd in 1906 in Rome gesticht en werd wegens haar anti-clericale bedrij-
vigheid steeds door de conformistische en pro-clericale Italiaanse mid-
denstand vervolgd.

De vereniging werd door de fascistische regering ontbonden, haa.r lei-
ders vervolgd en opgesloten. Enkelen overleefden het en ondanks de fascis-
tische politie hielderi ze herdenkingsfeesten en protesteerden eveneens
tegen ~e Lateraanse verdragen die in 1929 tussen de fascisti,"che regerin-
gen en het Va-ti.kuun ges loten wc rdcn , Ze legden ook dikwijls bloemen neer
bij het monument van Giordano Bruno, die in 1600 op de brandstapet in hot
Camp dei Fiori te Rome verbrand werd.

Na de tweede wereldoorlog werd "Giordano Bruno" heropgoricht, huo.r
st.atuten opnieuw geformuleerd en een maundb Lad "La Pt.n.gione",(de rede)
uitgegeven, dat nu nog verschijnt•

.Alhoewel de ve rerrLgi ng onu fhn.nkeLijkis van de po li't i.oke pa r-t ijen on
zich niet met kiespropo.go.ndo.,bczighoudt, vormt ze toch ecn politiek-de-
mocratische orgun i sut i e , die strijdt voor een pz-o g'ressi.st i nche wereldlijke
st.a.a-tsLn r-i cht.Lng, voor de vz-ed o en tegen het cLcr-i cn.Lismc , Onder haar le-
den telt ze vertegenwoordigers vo.n de meest uiteenlopende politieke po.r-
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tijen: liberalen, republikeinen, S oci au Lc-d emo craten, ana.rch i sten, socia-
listen, communisten - allen vo r-b on.ion d oor het geloof in de vrijheid VD.n
:::',:;ukC:l en llc o ecu Iur i satd e ,

De ~ereniging heeft afd~lin~cn over geheel ItaliH. Ze legt een grote
ac t Ivi tei t aan de tln.g door :let inr.ichten van voordrachten 1 cursussen en
openbare bijeenkomsten, zoals bijvoorbeeld op 17 februc.ri om de dood van
Giordano Bruno te herdenken en op 20 september ter herinnerinc aan de
dag in 1870 dat de paus zijn soevereiniteitsrecht op de stad Rome moest op-
geven.

Ze verleent eveneens haar c.n.nmoediging en haar steun ~an de initia-
ti even en bijeenkomsten van andere vereni gingen die de gcestesvrijheid, de
vrede en de strijd tegen het clericalisme in hun procrann:m hebben opgenomen.

Het centraal bestuur van "Giordano Bruno" bestc.ct uit 21 leden, die
een voorzitter, een ondervoorzitter en een algemene secretaris kiezen.

Het tijdschrift "La Un,gione" wordt in stand gehouden door de aange-
sloten leden en door giften.

De vereniging wordt ook nu nog door ~e christen-~eDocrnten vervolgd,
man.z- ondanks de moeilijkheden cm hindernissen zet ze haar beclr!jvigheid
voort.

Ze is aarrges loten bij de "Union Mond i a Le des Li bres Pen sou rs t' , waar-
voor ze in no me het eerste inte~nationale congres heeft georganiseerd.

Hau r hoofdzetel bev i.nüt .z i ch in Itome , Via ..I.·.ngcloI3runetti 60, waar
ook de redn.ctie van het tijdschrift is gevestigd.

D u i t sla n d.
Een prijzenswaar ..ig initiatief in Duitsb,nd.

De "Freire li giö se Lamles gencinschaftNiedersachsen" heoft op 2 no-
vember het eerste humanistische studentenhuis van West-Duitsland geopend
te Hanno vo r , Wij zijn ons tonvo 11e b owus t van de grote waarde van zulke te-
huizen.

Vrienden kunnen ontmoeten, gesprekken kunnen voeren in een sfeer die
men kent en die men als de zijne carrvo e Lt , kont de ond orLi.nge verstandhou-
ding ten goede.

Wij hopen dat onze stu~enten - op reis in Duitsln.nd - niet zullen na-
laten een bezoek te brungen aan dit studententehuis.

Inlichtingen kunnen bekoJ:lel1worden op het adres:
Freireligi6se Landesgemcinschaft Niedersachsen,
Josephstrasse, 22 - 3 lfunnover.

-0-

V.AN 1..LLE KANTEN

Rectificatie.

In het vorige nummo r hebben wjj gcme Ld , ::at de Gell:erlanl:er Pers
weer zijn rubriek Buitenkerkelijk Ifuman i sme had gepubliceerd. Dat wa s juist.
Niet juist was wat wij tussen haakjes er bij voeg~en, n.l. dat tot ~e Gel-
derlander Pers de bladen "De -Go Ldo r Land or " en "De 1..rnho080 Cou r an t " be-
horen. Dit La.at st e moet n.l. zijn: "Arnhems Dagblad". De .Arnhemse; Courant
bestaat ook, maar behoort niet tot de Gelderlander Pers.

-0-
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Vers lugen (Het Vrije Volk, lu:1s-terda.use- -edi tie).

Subsidie wel en wee-.

Ruzie over subsidie voor Hunani s td sche nilitó.ire --tehuizen.

Onder deze kop publiceerde Het Vrije Volk, editie ~~sterdan vun 18
clecenbcr 1962 een vor s lag" van de Genoerrt.e raud vo.n Uithoorn en het b La.d
deelde voor wat dit onderwerp betref~ het vol~ende nede:

" De goede sfeer in de vergo.dcring werd tenslotte crnsti[j"ge-
"stoord door een voorstel van RVI' en protcsto.ntse f.ractie om de
"subsidie voor de ka t.ho Lî eko en protestantse nili to.ire -t.ehuLzcn
"weIon 'die voor de humanistische tehuizen n iet te verhogen.
11 Dit o.lles omdo.t naar vcrhoudin~ bij de huidige regeling(f.50.--
"voor elk der urie thuisfronten) de humanisten te veel kre;:;on. De
"heer TillilllCrs zei dit vo r lina I niet te geloven. Men"greep dit voor-
"stel aun ori de humunisten te treffen. Hij maukt e zich hijz ondor
"boos en noemde de verdediging dio de hoer No.gteguo.l (a.r.)
"hield schijnheilig en kind~rachtig. Wethouder Lanser trachtte nog
"olie op de golven te werpen, door terugtrekking te vro.gen van
"het voorstelt terwijl de heor Zwier (v.v.d.) vc or st eLdo aLl c clrie
"gelijdelijlc te verhogen tot f. 150.--; voor- noch tegensto.nt:ors
"wildell hiervan weten.
" De s t.enmi ng over het oorspronkelijke voorstel was 9 voor, 6
., 'of: :;on. Onder de tegenstemmers war on 2 10<1envun de KVP-fro.ctie •••
" De begroting werd duu.rriu zont1er hoofdelijke stemming aange-
"nomcn ;" "

Het Vrije Volk (Ililversumsc editie).

Ook in Bussum wilde het niet vlotten; liet Vrije Volk, Ilt Lvv reurase edi-
tie van 27 decGmber 1962 deelde nede:

" B. en 1'1. van Bussun hebben in de gemeentebegroting ruiJ:1 twee
"ton neer uitgetrokken voor subsidies en bijdragen. Zo krijgt het
"r.k. nilitair tehuis te BUSSUJ:1r- 200.-- subsidie. Het Ka't.ho Li ck
"Militair Vormingscentrun krijgt een afwijzende beschkking, eveno.ls
"de stichting Militaire Tehuizen van het Ihman i.st i seh Thuisfront.
"Er is naraeLijk te BUSSUJ:1geen tehuis van het Humanistisch Thuis-
"front. If

Het Vrije Volk (Ha.o.rlenso editie).

Maar in Hanr Len viel het weer no e , lIet Vrije Volk, Hao.rLoras o edi tie
vo.n 21 decenbcr 1962 vertelJe ons:

"Dnt het Humani st i sch Thuisfront weer (neer) subsidie krij~t is
tlte danleen aan een net 12 - 5 st ernaen aangenomen voorstel v an de
":P•v •d .1•• It

"Wijkunnen er nog aa.n toevoegen, dc.t het subsidie verhoogd is "van
f. 20.-- tot f. 90.--.

....0-

Ingezond~n stuklwn. (Ansterd.al;lsc editie)

Het Vrije Volle, l\lllstcrda.nse editie van 3 januari 1963 heeft het vol-
gende Lng ezondcn stuk opgcnomon , dat v oor vz i chao Lf spreekt:
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"De Cijfers.

" Op de avond voor Rerstnis publiceerde Ds ~.L-lI.-llui tenberg
"in RVV, onder de bovang cuo.erado ti tel, earu.o.r-t.i.koI wau.rin een
"zinsnede voorkont welke luidt n.ls volgt:
" "Daur ori Ls het ge ba I va.n buitenkerkelijken zulk een probie .•.
"raat i sch cijfer. Het duidt geen gerichtheid aan , n.lleen raau.r'
"negn.tie~"
" Door deze ui t.s pruuk wordt een levensbeschouwelijke groep
"in ons ln.nd onrecht n.n.ngedn.n.nen dn.t zn.l Ds. R. stellig niet
"hebben bedoeld op de voorn.vond van Rerstnis.
" Ek zou het geheel net hen e ens zijn geweest, indien h ij ge-
"schreven hn.d: "Het duidt voo r vel en geen gerichtheid
"a.an •.. " ot c •. Zeer zeker behoren zeer velen van de bui teD1{er-
"kelijken, door een negn.tieve houding ten opzichte van geeste-
"lijke vrn.n.gstukkcn, n i et tot een ke i-kgenoo-tschup , Over de oor-
"zaken da.a.r-van wi I ik dan na.a.r' zwijgen.
" Dat neeut niet weg, dn.t een grote ~roep Nederlanders posi-
"tief st a.at tegenover de ontplooiing van een gezond geestelijk
"leven en juist d au.r-orr geen Li draaut van een kerk kan zijn. Hun
"geestelijk leven is dan ook zeer do eLbcwust gericht. Het is
"niet Binder goed, het is niet beter, het is n.lleen naar anders.
"Velen van hen z ijn in het Hurauni s t i.soh Verbond georganiseerd.
" Zij kunnen het o s a , net hun geweten niet in overeenstenn.ing
"b r en j en , dogna' s te onderschrijven welke voor hen geen enkele
"ge os t.e Lijlee wc.a rd o vertegenwoordigen.
" Daur on zijn er ook in de grote rand van de Ile rvo rmdo en n.n-
"dere kerken niet alleen naar "onverschilligen", nn.ar stellig
"ook vele "verontrusten" en daaron "zoekenden", clie n.l sedert
"ln.ng in conflict leven net hun geweten, Daar u.e grote stn.p
"nog niet durven wn.gen, naar een levensboschouwing welke Deer
"in h a rmo n.ie is net ue nenselijke vernogens, orrdu t deze daarop
"is gebaseerd.
" Uit een oogpunt vn.n rechtvn.a.rdigheid z;ou het wellicht beter
"zijn geweest n.ls Ds. R. in zijn boven an.ngchaalde zinsnede ook
"nog oven aandacht had bostoed an.n do positieve gerichtheid vn.n
"het bui tenlwrkelijlr huuan i srie , juist iac t bct.r-okki ng tot de strijd
"die het voert togen het geestelijk nihi Liarac;"

-0-

De Leeuwn.rder Courant.

In ons vorig nuruae r narien wij een gedeelte van een artikel op van J.
Piobengn. in De Leeuwarder Courant van 24 novenber, dn.t een reactie was
op de reûe vun de socialistische fractieleider Prof. Vondeling. We a<'..;:}on
tevens een intczonden stuk over, dn.t in de Leeuwarder Courunt ua het ~r-
tikel van de heer Pti cbonga was 0PGonOJ:lCn.De Leeuwn.r<ler Courant vn.n 5
dc coubo r n oorrt nog eon ingezonden stuk over deze kwos t i.e op; hier volgt
het:

" De heer P. schrijft in zijn hoof da.r-tikeL van 24 novemb or ,
"Ilo t is niet wui ni g en -ho t zijn geen kleinir;heclen, di e Prof.
"Vondeling verleden week als spreker op de jaarverr;n.derin[;
"van de Hurrani s t.Lsche Ylerkgoneenschap in de Partij van de
"Arbeid heeft n.angchan.ld. Di t kan tie n ook zer;r;en vn.n P. z l n
"hoof du.rt.i ke 1. Hetze Lfde kun nen ze[;gen_ van het slot van zijn
"art.ilcel; a Ls nen tem:linste de namen vo rwi sse I t., da.U s t.au.t;
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tier: neen, het optreden van de heer Piebengn, .Ln de Leeuwer<ler
"Cour-orrt is niet gelnkld g-geweest, niet voor henzelf el} niet voor
"voor de kerk. Als P. stelt dat het hunc.ni sne een vr cendo zeek
"is, ondut het begrip in ieder Land ande r s wordt gebruikt, kan
"nen dn.t Det veel Deer recht zeggen ven het Christendon. Dit
"wordt zelfs in één enkel Land-, jn. zelfs binnen' elk -gehucht op
"geheel verschillende wijzen bo Lodon , da.c.r hoeft rae n geen andere
"landen bij aan te halen; het ChriitendoD heeft velerlei bron-
"nen;bovendien zijn er vele vornen v~n Christ~ndon, naar d~~ron
"behoeft rren het toch nog geen vreencle zaak te vinden!
" P • zegt ook dut Den de opkcns t vun de ze_nieuwe zuil Doc:;eiiJ1e
"nuak t door r eger Lng snuu't ruge Len ; volgens Bij is dit unde r-son ,
"nl. door de ac bivi toi t van het Huriun i.s td s'ch Verbond worden er
"regcringsDaatregelen gevraagd 'en getroffen, zouls a~t. 47 in
"de Marnaoetwet , de kinderbescherning, hunani st i sche .geestoLijlee
"verzorging gedurende' de oi li tairediensttijd, de sub'sLd i er-oga «

~ling voor kerken en bezinningsgebouTIen enzovoorts. E~als oen
"dan de reactie hoort van de goede, bruv e , zu.cht.zLnnf ge: enz.
"CHU of Dr. H.W. Tilanus over art 47 van bovengenoende wet,
flhebik toch wel een ander begrip over zachtzinnige verdrn.agzuao-
"heid. P. zegt ook: Het huuanisne van het H.V. is de voortzetting
"van het 19de eeuwse o.the î srio : dit geloof ik niet, raau.r het is P.
"z~n goed recht dit wel te eeloven.
,,' Kn:nP. niets anders doen dan negatieve punten over 4Qt li.V •
."verrre Lderr? De positieve punten ven het li.V. zijn hen on.getwijf oLd
"oolr wel bekend. Is het niet ecr Lijke r en christelijker oolc deze
"punt~n te vernelden? Of is het zo, dat het B.V. te veelposi-
"ti ove punten heeft encl:1t deze voor cI niet te veel raocbcn .ui t-
"konen'? Verder schrijft de heer!' .ovor Er a srma en Coo.rnhor-t , dat
"die zich bu~tengewoon zouden verbazen over wat in de door het
"Hunanistisch Verbond naar hun gonoondc huizen geleerd wordt.
"Dit weet P" niet , dit weet geen uons , deze narmen zijn al .400
"jaar dood. Maar ,het kon P. wel eens verbazen wat d~ar geieerd
"wor dt over verdraagzaaLlheid enz. Zou het Paulus bv , niet hogeLijk
"ve rbo.zon wanneer hij kennis zou kunnen nenen van ym-L sonrri go hui-
"digeprofessoren en doninees over zijn leer verkondigen'?
" Als de heer P. stelt, dat alleen de indifferenten en gcnak-
"zuchtigen 'de ne i ging hebben alles. op zijn beloop te Irvt en , dan
"ben ik het daar volkonen nee eens, ,uaar dit geldt voor ieder, on-
"geacht zijn of haar godsdienst of levensbeschouwing. Mul t.a tu Lt
"heeft eens gezegd: Twee halve waarheden oaken geen waarheid."

-0-

HUrlanistische rubrieken(De GoLdc r Lanûo r .en het .•ï rnhens Dn.gbLad l ,

De Gelderlander en liet Arnhens Dagblnd, van 31 dccenber 1962
hebben weer hun rubri ek Bui tenkcrlce Lijk Hunani sme ,

Bijna de gehe le rubriek wordt gewijd aan de radiorede, welke Prof .Dr.
G. Stuiveling op 16clecer.lber· heeft gehouden over de cijfers va.n de Laut.s't e
volkstelling over de godsdienstige gezindte en het percentn.gc buitenker-
ko Lijken , De schrijver van de rubriek levert het vo Lgende oonnen tuaz- op
die radiorede;
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" Nadrukkelijk verklaart Prof. St,uiveling, dat het Ifunaui s ti s ch
"Verbond nooit de pretentie heeft Gehad deze groep geheel te ver-
"tegenwoordigen, nuar deze aanspraak geldt in nog nindere nate
"voor en i ge kerk. Het huma.ni srro heeft hi er een zekere voor r-ane:••.• t,;) ,

"het is de eerst-o.nnc;owezo!l 3eestelijke instantie om de buiten-
"kerkelijken op te vangon , Prof. Stuiveling stelt in dit v orbund ,
"da't uua.r hunan i s t.Lsche overtuiging juist het Inn.ianî.snio en 0.1-
"166n het huna.nt sne in st.aa t is, hun vaulc v2,~(.: "buite:l::3:;:,~:eL,:::eLeveno -
"gevoel te verhelderen tot ee~ vero.ntwoord levensbesef, ondo.t
"juist de "ondo[po.tische mcnsoLijke poging tot zelfkennis een kern-
"idee is van ons hunanisne".

Slo.gen 111 de lucht

" Het wil ons voork omon, QL1tProf. Stuiveling zijn neiging tot
"eenzijdig sinplificeren, die hij in deze ro.diolezing opnieuw de-
"mons t.r-e er-t (en zoaLs wij hen in Levcn sbe s chouweLijlro zu.l.cn al eens
"vaker hebben zien doen), wel wat al te vlot de vrije loop lan,t,
"wanneer hij in di t laatste stuk van zijn t.oeepr aak een eerste keus
"van het Hunarris t i ech Verbond pretemleert ten aanz i on vun de bui-
"tenkerkeliJ1ccn op grontl van de stelling, dat het buitenkerkelijke
"levensgevoel door een verdere bewustJ:ln,king vanzelf zou uitlopen.
"op een hunn.ni srao z.oa Ls dat in zijn Verbond beLoef d wor-d t , Buiten-
"kerkelijkheid be t.okcn t nog lang niet ongodsdienstigheid, en het
"ondogmat i.s chc nons oLijkc pOGen tot zelfkennis is evonn in een raono »

"polie van het IIunanistisch Verbond .
. " De hununistische beweging in Nederland zit nu al jarenlang

"tegen een pLaf ond van enige tienduizenden aanhangers net een g(:~
"niddelde leeftijd die stoeds hoger wordt, ondanks de juist in de
"laatste jaren snel tocgenonen pr opc.gandi st i scho rrogeLijkhodon van
"een groeiende publi ci toi t en steeds orrvzmgr ijker pr akt i sch werk op
"u.Ller Lci. gebied. Zou de bet r clckeLijk geringe werf xr acht van het
"Hunanistisch Verbond, die toch ook voor Prof. Stuiveling een voor-
"werp van zorg en een reden tot besche i derihoi d Doet zijn 7 nio t raede
"daaraan te wijten zijn, Ü[1t de ovc r s tap V11n"geen gezindte" naar
"een uitdrukkelijk beleden ongodsdienstigheid voor vele bui tcnker-
"kelijken groter en rroe i.Lijko r bLijk t dan rren in hunun i atri s oho kring
"wil au,nnenen? Ánders gezegd: vanzclfsprekcndheclen zo<tl's Prof.
"Stui veling Cic han t cor-t blijven slagen in de lucht, zoLa.ng niet
"duidelijk is aarrgo t.oond , dat de bcvo Lkinge cutogor i e , die wij bij
"gebrek aan een betere nn.an net het verzanelwoorcl "buitenkerke-
"lijken"aanduülen, in hn.n.r geheel die Date van ontkerstening en
"van ongeloof bereikt heeft, welke nodig is OD het [';eesteliJ1c
"kliuaat vo.n het llunu.nistisch Verhond binnen te treden,

" In afwachting Tn.n nadere gegevens over de feitelijke geeste-
"lijke structuur van deze categorie (waarvan wij voorlopig aa~l-
"nûl:lCn, da t zij ho t.cr ogon cz- is \.1:1nProf • Stuiveling op [';rontl van
"de volkstelling s chijnt te :lenken), voelen wij Geen behoefte ort een
"optie n.a.nwelk ker'lcge noot scha..p of Leve nabe s chouwcLijk C0!l00tOC:lc..:p
"ook ten aanzien van het buitenkerkel~[ volksdeel toe te kennen."

-0-

Ver der noerrt, de rubriek, v oor Lopi g nog zonder een oor de eI uit te
spreken, de uitgave van "Roue en Heligie in het Huul1nisne" en van de
hanQelingen vn,n het Internationaal Congres te Oslo.
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BIJLAGE I

N I E U V J A A nSB R lEF 1 9 6 3

'De meesten van ons hebben wel eens in hun .Levcn het gevoel gehad,

dat zij op een nieuwjaarsdag ook opnieuw zouden w i Ll.cn beginnen. De

oude agenda wordt ,"eggesneten .en de nieuwe ziet er - br.ha Iv c die van

de mana.ger s na-buur-Lijk - nog zo tiaugd eLijk uit. Die ln.n.tste sign.ret kn.n

nu wel weg; we guan een nicotine loos ja.<1r tegenoet. De <1fgelopcn raaarr-

den (OD riiet te zeggen jaren) hebben ons veel problcnen bezorgd; n.ls we

aLl es nu oena anders gingen aanpakken , zouden we tln.n niet een hoop

nutteloze bn.lln.st overboord kunnen zetten?

Zo ti,enken wc sons in ûi e Laats te korte dagcn van het jn.a.r. Het is

n.Lsof wo ria een ve rraoei cndo dag in een ve r r ukke Lijk bad duiken on al het

stof van ,ons te Laten c.fapooLcn , Dan hebben we daa.rna het gevoel dn.t we

ho LerrauI verfri st zijn' en dut wc weer e.ankunnen wat ons een ogenblik te-

voren nog zo scheen neer te dr ukk en ,

Dct Iran een verleidelijk spelletje zijn, nn.n.r het is na't.uur Lijk een

dz-oombeeId , Niet voor ni e t.s zegt het spr eekwoord , dn.t Ue weg naa r de hel

net goede voornenens is gopLavoid , Mon kan niet wcr Ice Lijk uit zi chzolf

stn.ppen en net één enkele psychische hn.ndbeweging een volstrekte onne-

keer in zijn be stau.n teweegbrenr,en. Dat geldt evenzeer in de sarionLoving ,

Een revolutie is hoogstens een gewelddn.dige stroonvcrsnelling, nooit een

abs oIuu t br-cokpunf nn.nr n.ltijdhet resul tna.t vn.n een roods Lang onder de

oppervinkte borrelende tegenstroon. En zo ga.an insgeljjlcn aan onze in- r>.

grijpende persoonlijke bes lissingen de nodige bewuste, en onderbewuste voor-

bereidingen vooraf.

In' die zin i ~ het· dus vrecnd aLs ons aan het be~-in v an oon näouw

janr hot g~voel bclcr-ui pt , dat wo onze oi g.on wet drn.stis,çh zou,:en rio oten

verzetten. We,had don er trouwens even goed icdpr n.mlcr, o,genblik voor kun-

nen kiezen. W~nt wu.t is de nieuwjaarsdag anders ûan ö en kuns t.no.t i.go breuk

teni(hlcn van een eindeloze aunoo.ns chulceLäng vo.n co Ll.egu.' s 1 die zich tot

weken en nao.ndon , tot jaren en eeuwen a<1ncenrijc;en?Niettcnin blijft het

vz-ocnd , da f er door a I die ocuwon heen van deze: d[~g nooi t iets nóór ge-

naalct is. En vooral in onze noûo r-no tijd no.g rio n zich elit wel c.fvr agon ,

Alles heeft inners gc Lcado Lijlc zijn vn sto plaats r,clcro~on. We hebben een

raocdo rxlag en een vadc rûag ; er i s con ûicremla3, oon '-(lag vrm de Ver en igdo
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Na.tiesen· in 'de hervormde kril1G spreekt· men van "ge10venop na.t\.ndo.gf1• Zou

hot dan zo vdwaus zijn do ni eu,vju.n.rsdn.g te introdu.cerenals· "de dag 'van de

raens eLijke wo.o.rdigheid?"

;Menselijke wau.r-d i ghed.d, liet .i s ui tern.o.rd· een begrip waar rron onmiddel-

lijk allerlei' bes chcuwi ngon aan zou kunnen vastknopen. Men kan ér !Cant' bij-

halen net zijnuj teenzettingenover "die' WürQe dèS lIeI1schenJ' r>T1 ch:.t zou

zeker niet zinloos zijn. Men kun er ook ingewikkeld nee Gn.~n·doon door

vragen te át e Ll.en als: .wat is nu eigenlijk wo.ar-di ghc i d , "lat is de :mn.dt.s taf

van Llè ;,marde, zijn' o r ab soLu't,e wcartle be grippon o .d. Het een noch het ande r

is bij. de ze gelegénlmiddo bedo è Ling , Liever willen wij het in e onvcudd go

bewoordingen·uittlrukkon. Zoaln de Engelse stà!:t.tsnn.n Gl~dstone het de ';0"':
r>

rige eeuw deed toen hij zei, dat op clo bodem vrsn n.116 problemen. en' stelsels

de vro.o./j ligt~ "~n.t.dunkt u vn.n de'Mens?"

Wn.t men nu in tlckrinr;:Cn van hot Humarrfs t.Lsch Verbond in onze tijd va.n

de mens uenkt:ma.g in grote trekken o.ls beket.tl verondersteld worden. DG

eerbiediging .van de concrete nens is tlisschion wel de raoos t ce nt r a Le ge-

duc lrbe vn n: hot: riodc r-no huraan Lerie , Zodra. deze' uoris schui I dreigt -te go.o.n

a.chter ab st.r-uctd osals 5 t<'..~t of r o.s of kLans e stac t (~e'deur opon voor a.f-

s ohuwc.Lijke vornen juist vrm ~nnensQlijkhcid. Dan- kont lle mens in de verlèi-

ding van voor een ideo Logi c of een rc ligieus' fa.na;t.isne pr-ocLe s de tgeno

op te of fo'r on wri.t·hij er o.c.nvankoLijk moo booogdo' te ontzien. Drvt is niet

wo.t de hunan i st wi 1, ,die door ua eeuwen heen Lrmo r c -juist de conc re te mens

heeft w'iH.en eerbîcuit,ell; de rianae Lijko z.eLfst.andd gho î d tot orrt.pLo'oä i.ng

heeft willen do en konen én i eder rrena in 'zijn wn.<'..i.-c1e1t0eft wi Ll an. La'ten,

Dat zou ook zijn' wat' op zo 'n"tln.g v an de taons e Lijko '·l8.a.rclighc.id" in het

niddelpunt van· de be Lrmga't eLlLng behoorde .te stan.n •.

Het achte'r: onsli~gemlc jua.r was ,er opn i cuw getuice v an hoe raoei Lijk

fiat 'Voor 01113' allen 'bezanen i.s orr die richting in te s Lc.an, 1;lenocten er

wo-I vn.n ut t.gacn ,' ("-at wc het stuk voor: stuk willen. Niet ende•.;t hunanisten

zo In optio:istische ldjh:op lle mens zoudon hebben. Zeker niet. De mens - is in

menig 'opzicht hc LcrraaI n:j,'et zo bm,von,ler.cuswaurdig. IIij leen z i ch 'omler al-

Ler Le'f oI:1s.iari(liglie<lcnnet oen \vn.a.rliJleJicrlijlc eGoïc.Dc en instinctt.egen

'zijn bngcvingiieweerstellen. De .nonae Lijko 'geest heeft huivering •.•,

weklwnde <'..fgrtlllden'; voor .zovcr wij .he t/ 'a.1 niet wistenlecrcle de ln.a.tste-

oorlog het ons' weL;. 1-ba.r cr zit -ook een heel andere lcant aan ;die riens ,

'Hijönc1ersc1ieidt zich van cllc andere levende we-zens door· zijn neigj ng :tot

r clconsc hap en ve r an twoor df ng 1 zijn kans om a.I.s néér dan ecn enkel bio 10-
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gisch wezen vorra te geven aan ue nseLijlcc vor-bo ndanho i d , wan.rdoor een

sao.enleving uitgroeit tot een geneenschap, karton door zijn vercogen tot

nedenenselijkheid..

Maar wa.t brengen wij erva.n terecht? Als wc naar het jongste verleden

zien: niet 0.1tjjd veel. Op Lnt.er-natd.onco.I gebiC(l bleven ook eli t jn.ar de

geweldige spn.nninc:en besta.n.n •. Het geeft een gevoel vn.n toenenende Dach-

telooeheic.l de dr oi gi ng van de a t.oonborr aLs een zwau.rd van De.nocLes boven

het hoofd. te zi en l!::-..nr;cn.Terwijl de rro e i.Lijlchcdcn in Conga en Laos ons

nog vers in het geheucen lig~en doenen reed.s nieuwe gev.:\.ren op achter d.e

kin. De kwestie-Berlijn is een vrijwel doorlopend onderwerp van zorg; de

Cuba-crisis brn cht de wereld aan (10 r-and van de n.f[;rond era ve.n de Chinees-

Indische grensc;eschillen nog Daar niet eens to spreken. Op het congres

van de Internationale Ilunaru.s t i s chc en Ethische Unie, ('~a.t in augustus van

dit jc.ar in Oslo word gehouden, in (~ie nucleaire wedloop opnieuw a.an de

orde gesteld en als een dode Lijlee bedreiginG. voor do nc ns heLd gekenschetst.

Huraani st.Lscho or gan i sn't i es uit alle delen van (:0 wereld waren het er

over eens, dat rio n in het licht van die a.fechuweLijko ontwikkeling niet

werkloos nocht blijven toezien en dat or alternatieven voor het bereiken

v an ['.1thans eni ge ontspanning, c.an (10 hcnd tio et en wor-don gedaan. In de

eerste plaats natuurl~[ door er do regeringen en de publieke opinie v~n

te door dr i ngcn weLlco enorrre risico' s er word en genODen. Maur verd.er ook

door het uitwerken !an allerlei zuiver praktische suggesties.

Er zal Dinuer noeten worden gcd~cht in zw~rt-wit scheD~'s. De volken

zullen (10 Verenigde Naties zoveel rrogoLijk nocten versterlren, 0 .0.. door ~

ue recruterin~ v~n een internationale politienn.cht, die in noodoituaties

knn optreden. Er zullen niddolen noeton wor~en ~evonden OD de bowapenin~s-

r-ac o te t.errpe r-on , nao.r <1.:1.tkan alleen als non te~eliJl(ertijd de ach't.o r--

gr-onden vu n die wedloop onder de loep noemt. Kanonnen gu.c.n niet vo.n=zè Lf
af. Er is c.ltijt1 wol een r eûen , waarón zij tenslotto worden afgeschoten.

De bestrij~ing van honger of c;ebrek in ~rotc uelen v~n ~e wereld en ue

r-e chtvna rd i ger vord oLing van welvaart zijn positieve oLeraent.en on bela.n-

f,ente~onstellinGen uit de weg te ruinen en cr l[',n[';zanerhe.nd een belangen-

goneenschap voor in de plaats te stellen. Vc.n Groot [';cwicht is bovendien,

dat de publieke opinie neer en neer ~aat cisen, ~nt Den zich in het in-

ternationa,le verkeer houdt aan hetgeen is ovor oengo lcorron - de trouw aan

aan het eens geGcven woord - en daarn:'..ast dat Don vornen vinut 00. ~eves-
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tigcle posi ties', di.o cloor (le ontwf.kkoId ng der tlill[;en oonz.ijdi g in het· Il.:1-

, d.e'eI van ~én pn.rtij zijn [;t1t1nwer-lren , door ovor Leg te herzien.

Het zijn goLuklcd g. niet ·slechts dehu!:w.nintcn dI e zich zorgen raaken ,

Ook uit de prote.s tants-christelijke· wereld k Linlren kr cch tit;e geluiden van

verontrusting. De Protesta.ntse Werelt1ro.cGlvan lcorkon en het concïlic ven

de ICutholieke ke.rk rrorren zckor eveneens .aLs nO'oitievc f ac t.or-on in het~.. .•... ~
huid~go tijdsbestek worden :iczien «Ó,Als er naar' neer wordt ne.goduclrt en rri n-

der autonn.,tisch gehando.Ld, zou dit o.I een stupvooruit betekenen. 1'ln.nt het,
is du idoLijk, da t, hot niet Uo 'Schrille sten van do 1<10010gisch gekleurde

errot i.o doch de - zij het dan nisschi.en voorn.Lsnog wn.t zwakkez-e - sten vc.n

de verantwoorclelijlrheicl is, di e. de nonshe fd oen nieuwe toekonst kun bieden.

Niet· in do vbohando linc;, die de negers tud ent Mor cd i tIl can do AIJ.eri-

kaurrs e uni vers i teit VLm Oxford genoot, ligt (~e weg naa.r een rien swao.rdi ge

toekonst, on.ur in hc~ uoelbewuste optreden dn.n.rtc[;on.Zo'n behn.ndeling

zn.n.it ha a.t; in de herten van velen en brengt het raorrcrrt nn.dcrbij, dat die

haa't zich eon. uitweg zoclcf.•

Ra.ss errvoor-oor'doLen zijn .een we-Lkome vo ed Lngsbodera voor he t vkwaken

van diepe t·e~enstcllingcn. Daar- is ook weer bij ui tist.ok het vrea~stuk van

do nonselijkc wo.o.r<li~heid in het ge<ling.Juis·t oot''..o.tzjj de persoonlijkheid

vn.n de betrokkene niot erkonnen treffen zij sterker dan wcIk o !rri tiok het

hart van debelediGG.e. Een eenvoudiGo oplossing Is cr voor hét r0.88en-

vrr..o.gstuk niet. Juist ue errot Lone Le o.chtc·rerohd ric.ak t, hot tot· een probleen

van de. eerste orde •. Men zou zich uaa.!:"·vo.nwoérszijden no e r dan tot dusver

r.elron8chr..p va n iaoet.en geven •.

,Dit a Llos vlran niet door plotselingo be s lissinLen wor den gewijzigd.

Hio.ri s voLha rdonde toewijding ve r.oLs.t-, Wc leunnon het ook niet o.116&n1

. 'naar hebben de lJ.edcwe.rl::.ing·v~:.nZeer velen nodä g , Ergens ·noet er een begin

wor-den genn.o.kt. Anders blijft alles bij het oude 1 terwijl juist de lcornen

rroeton worde n gevorncl ori straks het. nieuwe te schru~en. Dn.nroo ook is het

zo boLongr ijk dl;). t het o.fe;olopen ja.n.r in ons La.nd wc:rcl opr;ericht hetCentrun

voor Hunanf st i s che Vor'rri.ng , Dit Centruri stelt zich ten doeI de vno ge LijlrheLd

te bevorderen tot ~eestelijli::e vorrri ng aa.n de openbc r-o scholen ten behoeve

van ,le bui t.enko rke Lïjke jeuGel • Tot dusver was hot t111ee11raogoLijk aan die

scholen god sd Lens bondc rwijs te ont.vangcn , IIet hunn.nistisch vorningsoncler-

wijs beoogt de kinu.eren in n.n.nruking te brcn~cn Dot vrt1Gen ovar Dons en

wereld, bijbelse opcnb az-ing en ncns eLijke vorrrojjone , Vóór alles wil het de

persoonlijke zelf stn.ndir;hcidszin bevorderen. lIet hoeft niet de bedoeling
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de jonGeren het hunarri ane "::1[1.n-tie p ru teri" D:\:::,rwel voor hen het hunan.i sne

aan de orde te stellen als een wijze V[1,nverentwoord rren s=-zijn ,

De stap v ari tl C 1'Jijil.eillternr1.tionr1.1e wereld. nc.ar dit vorrri.ng s ondo r-wijs

aan sorin i go scholen in ons kleine Lanû j c zal woLl Loh't op het e cr s t.e ge-

hoor verbazingwekkend. voorkonen • Zij is tl[1,t /jcens zins. Bedenk wel, clr1.twij

[1,11é60 an,n die wereldproblenen niet kunnen tillen. TIel dra/jen wij

stuk voor stuk onze DecleverantwoordeliJ1dwid dn.c.r voor-, rlij tio gen die niet

uiskennen en oefenen die ook nettord.an.d uit in contn.cten Det ende ren op

nationaal Daar vooral ook internationnni niver1.u. De conferentie VGn Oslo

wes dar1.rvan slochts 66n Vr1.nde voorbeelden. tiaar tliezelfdc verantwoorde-

Lijkho id vorc;t ook d['"t wij r;een o nke I ni<.lc~el tot het Gostelde doel veron-

a.c Irt zucie n , <1.1 ga a t hot OD eon oc;enschijnliJ1r heol wat bescheidener [';ebiecl.

~Us zOlbnir; n<'.g (l<'.nGeld.en dit boLangr ijlco stuk vo rrri ngs onde r r i cIrt , want

bedenk wel: nIs wij n[',,11do tockonst denken, is dit voornlook cle wereld

vnn onze kincle1'en.

Deze n i cuwjn.a r-sb r-i c f van het Hurran i st Lsch Ve r bond r,ill[;. ovoa

de ric ns oLijkc wac rd i ghoLd, Dat is oen rao oi Lijk ondcr wer p , in

zoverre het bo r oi lcon van een s anon Levi ng , wac.ri n ua rrcn soLijko wacrrl i ghoI d

wordt Gediend, eniGe scheppende activiteit op [1,lle terreinen vereist.

1.Ils er op dit punt een ei van CoLunbus bestond; w au.r orr zou het (lan al niet

veel eorder op zijn punt zijn gezet? Ilot bovo r do r-o n van de rronseLijke wo.o.r-

cligheitl is voornl dac.r on een rio e i Lijkc tac.k orrdut het een groeiproces

raakt. Men Doet zich getnspireerd voelen door een idee; non noet er van

jongsaf nee vertrouwd raken. De opvoutlinc:; van de jeugd nag nooit als een

onbo Ln.ngr ijlco zaak worden beschouwd. En zclcor niet de opv oed i ng tot zelf-

standig hamleien en tot voortdurende verantwoordinG_ De wereld zoals clie

thans reilt en zeilt is een gegeven. De tc~onwoordigc generatie heeft de

plicht er v ari te nckcn wat er van te naken vu I t. De wereld V[1,nUC toekol:1st

kan nisschien - en als wij llet willen - betere perspectieven bieden. Unnt

het i s niet Genoeg die wor oLd thn.ns boter bowoonba.a'r te raalcen , n:l.ar het is

tevens nodig c~e je~/jd vr.n nu heter toe te rusten voor (le wer eLd van s t.r ak s ~

IIoof(~bc8tuur v a.n het
llunanistisch Vcrbonè..


