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HUMANTSTISCH VERBOND

Gespreksgroepen voor buitonkerkeliiken
Zo langzanerhand beginnen daze groepen voor niet-leden in stoeds meer 
plaatson te worken. Do deelnemors v/orden door eon bricfje en een bezoek 
uitgenodigd on nee to doen en in totaal hebben 65O nensen hieraan gevolg 
gegeven. Zij kwamen te a anon in 54 groepen die reap., in Alnelo, Anstelveen, 
Amaterdan, Apeldoorn, Assen, Arnhen, Buitenpost, Delft, Groningen, Haren, 
Leeuwarden, Nieuwkoop, Renkun, Rotterdan, V/eeap, Winkel on Zeeland be- 
ataan.

Hoewel de bodoeling van doze geaprekagroepen voornanelyk gericht ia op 
het spreken over een levensovertuiging, heeft deze activiteit tot gevolg, 
dat aonnige deelnemers bealuiten lid van het Verbond te v/orden. In het 
verslagjaar 1966 waren dit er 39> v/aarnee het aantal vanaf hot begin tot 
114 is gestegen of 18^o van het totaal aantal deelneners.

Jongerenconferentie
Op 28 en 29 april heeft in de jeugdherberg "De Grasheuvel" in Ai^erafoort 
een conferentie plants gevonden, georganiseerd door de v^rkgroep Jeugd 
en Jongeren. De opkonst en de sfeer waren heel goed, terwyl over de ge- 
houden inleidingen van Pater Engelen en raadsman Struyk met animo v/erd 
gediscussieerd.

Verbondsraad
Teneinde uitvoering te geven aan het door het congrea genomen besluit 
tot inatelling van een Verbondsraad zyn de gewesten verzocht op korte 
ternyn hiervoor vertegenv/oordigers aan te v/ijzen, in overleg met de ge- 
meenschappen. Het ligt in do bedoeling de cerate bijeenkomst van de raad 
in de herfst te doen plants vinden.

Mens en V/ereld
Ala opvolger van dr.H. Bonger ala redacteur van Mens en Wereld is be- 
noemd de heer dr. A.L. Constandse te Haarlem. Hy zal in het najaar deze 
functie op zich nemen. Dr.Constandse is in het Verbond vooral bekend 
door zyn vele artikelen en zyn spreekbeurten. Cedurende enkele jaren was 
hy 00k lid van het hoofdbestuur.

1

Geschenk voor d^ngremond
Op 4 mei is in kleine kring afscheid genomen van de centraal geestelyk 
raadsman D.Th.F. d'Angremond, die op die dag 65 jaar word. Een comitd 
had by vele vrienden aangeklopt, om hem een waardig cadeau te kunnen 
aanbieden. Het resultant v/as van een dergelijke omvang, dat hij met zyn 
vrouw in de naaste toekomst een grote reis kan gaan maken.

Dit betekent overigens niet, dat d'Angremond uit het v/erk verdwynt. Hij 
zal nog vole workzaamheden blijven vervullen, waarby hij voornamelyk in 
allerlei besturen het Verbond zal vertegenwoordigen.
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Verhoging abonnementen
De voortgaande styging van druk- en portokosten maken een vorhoging van 
de abonnementspryzen van de uitgaven van het Verbond nodig. Met ingang 
van 1 januari 1968 zal deze verhoging ingaan, waardoor Mens en Wereld 
f 9t50 pur jaar gaat kosten, Het Woord van de Week f 7»50 en Rekenschap 
/ 13,50.
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Dg Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werk 

"HUMANITAS"

Nieuw BG.iaardonoord van Hunanitas
Hot Vrije Volk van 29 april bericht dat op vrijdag 5 nei door nevr. drs. 
J. Dekhuy-zen-Seohuizcn het nieuwo bejaardentehuis van Hunanitas, hot 
Gcrrit Spronkershuis, in gcbruik zal worden gesteld.

"Het is na het Jan Meertenshuis en het Johan Brautiganhuis, hot 
derde bejaardenoord van do Stichting tot huisvesting en verzorging 
van bejaarden, Hunanitas. Het Gerrit Spronkershuis omvat op een 
gunstig en vrij gelegen terrein van 7500 m2 een verzorgingstehuis 
voor 94 bejaarden en 40 zelfstandige bejaardenwoningen in twee la- 
gen. Deze woninkjes zijn geheel in beheer van de Bouwvereniging 
"Onze Woning" vaarvan de heer Gerrit Spronkers ere-voorzitter is. 
Hunanitas exploiteert het verzorgingstehuis.
Evenals bij de twee andere bejaardenoorden van Hunanitas is bij de 
toelating van bewoners van het Spronkershuis uitsluitend gelot op 
de verzorgingsbehoeftighoid van de gegadigden.
L-vormig
In het verzorgingstehuis, dat vijf verdiepingen op een onderhuis 
telt, bevinden zich op de eerste vier etages 72 eenpersoons en elf 
tv/eepersoons appartementen. Be vijfde stage is gereserveerd voor 
dienstwoningen en 1ogeorkaners. In het tehuis is 00k sen ziekenaf- 
deling en een 120 m2 grote recreatiezaal. De 40 zelfstandige twee- 
kamerwoningen zijn ten 00sten van het verzorgingstehuis gelegen in 
een L-vornig blok in twee bouwlagen. Het gehele gebouw heeft centra- 
le gasverwarning. Be bouw is uitgevoerd door do Arbeiders Codperatie 
voor het uitvoeren van bouwwerken Rotterdam naar ontwerp van archi
tect enbureau Gouwetor en Mulder.
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INTERNATIQMAL NIEUWS

Were1draad van Kerken
Do voorzitter van de International Humanist and Ethical Union, Prof.dr. 
J.P. van Praag heeft een gesprek gehad met een van do topfiguren van de 
Wereldraad van Kerken, de heer Rev.A. Dominique Micheli, die de Raad by 
de Verenigde Naties vertegenwoordigt. De ontmoeting was mede tot stand 
gekomen door bemiddeling van prof.dr. H. Berkhof te Leiden.

De bedoeling was de mogelijkheden af tc tasten van meer contact tussen de 
Wereldraad en de IHEU, zoals dit ook met het secretariaat voor de niet- 
gelovigen in Rome het geval is geweest. Bij het gesprek werd overeengeko- 
men,
zullen brengen aan het secretariaat van de Wereldraad in Gdneve. Daarby 
zal worden nagegaan of en welke mogel ijkheden er zijn voor de voortzetting 
van dit eerste contact.

dat enkele vertegenwoordigers van de IHEU in juli a.s. een bezoek

Byeenkonst uitvoerend comity IHEU
De jaarlykse vergadering van dit coraitc, dat als dagelijks bestuur fun- 
geert, zal zoals gebruikelijk plaats vinden in het Erasmushuis in Utrecht 
en wel op 9 en 10 juli a.s.. Op de agenda staan behalve de bespreking van 
de jaarverslagen van secretaris en penningmeester ook de situatie van de 
aangesloten organisaties en de toelating van nieuwe leden. Een belang- 
rijk punt is de nieuwe vorm van het mededelingenblad "International Huma- 
nisme” dat een andere redacteur krygt en waarvoor de secretaris van de 
IHEU, Tolbert H.McCarroll een plan heeft ingediend.
Ook de voortgang van het Bihar-project komt in discussie, terwyl de or- 
ganisatie van het Europese congres, dat in 1968 in Hannover plaats vindt, 
uitvoerig moot worden bekeken.

RADIOLEZINGEN

(Hilversum I ) 
(Hilversum II)

(Hilversum I ) 
(Hilversum II) 
(Hilversum I ) 
(Hilversum II) 
(Hilversum I ) 
(Hilversum II)

26/5 vry. 22.25 uur: Kort kommcntaar 

29/5

2/6 vry .. 22.25 uur s Kort kommentaar
19.40 uurs Prof.W.van Dooren, Hum.perspektief 

9/6 vrij. 22.25 uur: Kort kommentaar 
12/6 na.
16/6 vrij. 22.25 

19/6

M.Rudelsheim-Hamers Midden in de
wereId

19.40 uur:ma.

5/6 na •

19.40 uurs Dr.A.J.WicherssTegenstellingen 

uurs Kort kommentaar
19.40 uurs A.L.Constandse:"Van God verlaten"

19/6 Telcvisie-uitzending van 19.00 - 1950 uur. Nederland I 

19.40 uurs G.A. Kooy: titel nog niet bekend

ma.

(Hilversum II)26/6 «.ia •
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van ALLE KANTEN

Congres-comnentaren
Natuurlyk beginnen v/ij do rubriek Van Alls Kantsn ditmaal met sen bloemle- 
zing perscommentaren over het congres dat op 15 en 16 april te Utrecht 
werd gehouden in het N.V. Huis.
Om te beginnen, Het Vrije Volk van 18 april:

"Ook de voorzitter van het Humanistisch Verbond, prof.dr. J.P. van 
Praag, sprak van "het gezicht van de humanist", waarnaar het congres 
had te speuren. By het nieuv/e levensgevoel is nog geen levenskijk gevon- 
den, opperde hy. Daaruit wil hy ook de agressie verklaren die zich 
beurtelings richt tegen regenten en provo's, met geweldloze uitdaging 
of onbeheerst geweld. "Maar waarachtigheid, vryheid, rechtvaardigheid 
en menselykheid verkonmeren er bij."
Over de politiek zei de bondsvoorzitters "Van een gezonde democratie 
zal naar humanistische opvatting in Nederland wel niets komen, zolang 
een duidelyke verkiezingsuitspraak verhinderd vordt door de traditio- 
nele positie van de confessionele partijen."

Op een andere pagina van dit blad, onder de kops "Wat willen wy nu ei- 
genlyk?" viel nog o.m. te lezen:

"Wy zijn nu 21 jaar oud, zo klonk de redenering. Wy zijn zo goed als 
volledig erkend in het land, praten op allerlei niveaus mee net chris- 
tenen en andcren, naar nu de stryd op de barricaden die ons samenbond 
is uitgewoed, kont de vraags wie zyn v/ij, v/at willen wy nu eigenlyk? Wy 
moeten gaan nadenken over onze "identiteit", onze eigen-aardigheid als 
humanis ten.
Het was vooral hoofdbestuurslid P. Spigt, die de zaak in een pre-advies 
nogal radicaal stelde. Aldus: de humanist moot herkenbaar zijn. Wy wer- 
ken met talloze afgesleton termen on grote v/oorden, maar moeten nu 
vraagtekens zetten achter onze vaagheden. V/ij hebbon onze exclusiviteit 
in de samenleving te rechtvaardigen en willen duidelijk formuleren wat 
ons van anderen onderscheidt.
Hoe vieren wy onze feesten? zo zei de heer Spigt. Bij een kerstboom 
zonder engeltjes? En hoe gaan wij om met ons verdriet, wat denken v/ij 
van misdaad en straf?
De hoogleraar G.A. Kooy nam het duidelijkst stalling tegen deze eis van 
herkenbaarheid. Desnoods hebben wy enige dozijnen engeltjes bij de kerst
boom, merkte hij op. Ook de omgang met het verdriet behoeft niet gere- 
geld te worden vanuit het hoofdburoau in Utrecht. Hij gaat liever op 
^>-k naar de "humanistische mens" dan naar "de humanist". Het gaat er 
om samen met anderen te v/erken aan de vermenselyking van de wereld".
Om daarin geloofsgetrouw te zijn, hebben wy een organisatie als hot HV 
nodig. Hij zag er niets verdrietigo in als daar een verstandshuwelyk 
van zou komen tussen het verbond en de kerken."

v

En op weer een andere pagina:
"Zijn openheid, non-conformisme, anti-dogmatische gezindheid specifieke 
kenmerken van de humanist? Neen, ze zijn ook elders te vinden, bij voor- 
beeld binnen het Christendom van vandaag. Bovendienworden het "hori- 
zontaal denken" en de drang naar "humanisoring van de wereld" bon ton 
in de theologie - en ook daarom kost het een humanist meer moeite zijn
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oigc-n grenzen te trekken.
Is het dan nodig nog nadrukkelyk te vragen naar de typisch eigen over- 
tuiging, of op te sporen hoe eon humanist kerstfeest viert, deed ver- 
wc-rkt, ov^r misdaad en straf oordoelt (voorbeelden uit het preadvies)? 
Wie vol yvor gaat graven naar wat hem van anderon onderschuidt (zoals 
dit preadvies wil), dreigt een nieuwe ideologie in huis to halen.
Het moot voor het HV veel meer do moeite waard sijn met aide heschikha- 
re mankracht wetenschappedyke studies voort te zetten, sociale daden 
te bdijven stellen, to inspireren tot meer vormingswerk en in projec- 
ten met niet-hunanisten samenworking te zoeken. "Herkenbaarheid" ont- 
staat niet door uitgekiende grondslagen en normeringen, maar wed door 
begrip voor de goed-bybedse zegswyzes "Aan de vruchten herkent men 
de boom"

Het Vaderdand van d4 aprid;
"Het congros van zaterdag c;n zondag zad dus zijn gericht op herkenning 
van het eigen gezicht. Het gezicht van d6.000 leden, de huidige aan- 
hang die uit een netto-toeneming van dOOO leden per jaar is gegroeid. 
"Een bewijs dat het humanisme een bron van inspiratie kan zyn. Maar ook 
een bewys dat de aantrekkelykheid toch te zwak is om van de twee mil- 
joen buitenkerkelyken in ons land een erg belangryk aandoel te grypen". 
Het interne en externe bele-id voor de komende jar on zad daarom gron- 
dig worden uitgestippeld. Ook zad het congres zich moeten uitsproken 
over de installing van een Verbondsraad, voornamelijk bcdoeld ads in
strument om naast de regionale conferenties de democratische menings- 
vorming doeltreffend te dienen."

Arnhems Baghdad van 17 aprid;
"Niet minder dan elf bestuursleden, onder v;ie de hoogleraren Stuiveling, 
Van dor Wad en Schaper, en de ondervoorzittor J.Byleveld, zyn afgetre- 
den, in de plaats van v/ic drie nieuwe leden gokozen werden. Nieuw is 
de benooning van eon algomoon directour en de instelling van een ver
bondsraad. Het Humanistisch Verbond telt momenteel ruim 16,000 leden, 
verdeeld over ongeveer SO plaatselijke gemeenschappen.
Een en ander hangt nauv/ samen met de nieuv/e fase, die het Hurnanistisch 
Verbond ingaat, nu zyn plaats in de Nederlandse samenleving formeel 
erkend is, en deze erkenning moet worden gehonoreerd met daden. Met 
name de gemeenschappen hebben in het verleden onvoldoende gefunctio- 
neerd op plaatselyk niveau, mede omdat het verenigingskader te veel 
werd opgeeist voor centrale taken op nationaal niveau.
Seer levendig is er gediscussieerd over de vraag, welke nu de eigen 
identiteit en de specifieke inbreng van het humanisme in deze tyd is. 
Door het congres is aan het hoofdbestuur opgedragen zo spoedig moge- 
lijk met een uitgeverkte beleidsnota te komen. Punten van ernstige 
zorg vormen de geldmiddelen, het gebrek aan kadermensen en de geringe 
toename van het dedentad.
Voor de eerste maal werd het humanistische congres bijgewoond door een 
vanwege het Nederlands episcopaat aangewezen waarnemer, drs.Daniel de 
Lange, studiesecretaris van de St.Willibrordvereniging. Het humanise- 
ringsproces binnen de kerken werd begroet ads positief aanknopings- 
punt voor samenwerking; gepleit werd voor een zo groot mogelyke deed- 
name aan het maatschappelyk leven met vermyding van iedere vorm van 
isolement.
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Utrechts Nieuwsblad van 17 aprils
MNa lange discussies - er werd ook in secties vergaderd - kwam het 
congres bij acclamatie tot de volgende opdracht aan het hoofdbestuur: 
verstrekken uiterlyk in oktober 196? van eon vertrouv/elyke, interne 
eerste beleidsnota betreffende planning van activiteiten en de hier- 
mee corresponderende budgettering, mankracht en organisatiestructuur 
aan de gewest- en gemeenschapsbesturen.
Deze en volgende nota's dienen, naast overige naar het oordeel van 
het hoofdbestuur belangrijke aspecten, in elk geval de volgende onder- 
werpen te bevatten: hoe het humanisme beter verstaanbaar is te raaken, 
activiteiten op vetenschappelyk, filosofisch en overig cultureel ter- 
rein, geestelyke verzorging en praktisch humanisme, jeugd- en jonge- 
renwerk en interne organisatie van het verbond.”

Nieuwe Rotterdamsche Courant van 15 april:
"De voorzitter van het Humanistisch Verbond, prof,dr. J.P. van Praag, 
heeft by de opening van het congres een korte rede uitgesproken. Hij 
heeft het congres een keerpunt in het bcstaan van het verbond genoemd. 
De strijd om erkenning van het moderne humanisme is in de twintig jaar 
van hot bestaan van het verbond tot een goed einde gebracht.
In het preadvies van de heer P. 3pigt wordt ondermeer gezegd, dat de 
gevestigde machten op levensbeschouwelyk gebied feitelijk van het ver
bond een voorschot hebben geaccepteerd. Dit voorschot moet nog door 
een inbreng van het verbond worden terugbetaald, Integratie van hu- 
manisten in de Nederlandse samenleving betekent niet alleen maar aan- 
passing doch invoeging en meedoen naar eigen aard, Praktisch betekent 
dat, naar de mening van de heer Spigt, dat er een ernstige poging 
moet worden gedaan om het beslist eigene, het anders-zijn bewust te 
worden, duidelijk te formuleren en niet te vorloochenen.
In de commentaar van prof.Kooy staat onder meer te lezen dat taak en 
plaats van het Humanistisch Verbond dienen te worden bepaald van het 
gezichtspunt uit dat het gaat, niet om de eigenaardigheid van de hu
manist zozeer, maar om die van de humane mens,
De heer Neervoort meent in zijn commentaar, dat het Humanistisch Ver
bond in de plaatselyke samenleving nog niet die grote plaats inneemt 
als op landelyk niveau het geval is. Om hier verandering te brengen 
zullen maatregelen op organisatorisch terrain nodig zijn, schryft hij."

Dagblad voor de Zaanstreek De Typhoon van 17 aprils
"Het gaat in deze tyd om de geestelyke weerbaarheid", zei de heer 
Van Praag. "Om daaraan iets te kunnen bijdragen, zullen vy meer holder- 
heid moeten hebben omtrent onszelf. Wat wy beogen is geen sektarisme, 
maar een duidelyke bepaling van onze plaats en onze taak. Niet om ons 
af te zondoren, maar om onze 1 evensovertuiging effectief te- kunnen 
maken in de ontmoeting met anderen." Zy kan naar het oordeel van prof. 
Van Praag een praktisch richtsnoer zijn in de verwarring, waarin ve- 
len verkeren. Die verwarring is niet ongewoon in tijden van snelle ver
andering. De motor van al die veranderingen is de ongedachte uitbar- 
sting van techniek en wetenschappelijk denken.
Humanisme doet een beroep op de mens om zijn bestaan zelf te bestemmen, 
maar het beklemtoont tegelijk, dat mensen op elkaar zijn aangowezen.
Het is meer een nethode dan ee-n pasklaar antwoord. De humanistische 
organisatie fungeert bovendien als een braintrust, goricht op onbo- 
lemmerd ordenend denken over menselyke mogelykheden," aldus prof. Van 
Praag."
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Dg Schiedammor-Het Rotterdams Parool- van 15 aprils
"Van eon gozonde democratic zal naar humanistischa opvatting in Neder
land wel niets komen, zolang een duidelyke verkiezingsuitspraak ver- 
hinderd wordt door de traditionele positie van do confessionele par- 
tyen".
Pit zei prof.dr. J.P. van Praag vanmiddag bij de opening van hot twee- 
jaarlykso congres van het Humanistisch Verbond dat vandaag en morgen 
in Utrecht wordt gehouden.
Een ondernemend politicus zei onlangs, aldus prof.Van Praag, dat naar 
zijn mening democratic "goorganiseerd wantrouwen" zou zyn. Ik weet niet 
of hy helemaal besefte dat dit altyd de geykte frase van de anti-demo- 
craten is geweest. Georganiseerd wantrouwen betekent besluiteloosheid 
bij gebrek aan vertrouwen, demagogisch gekrakeel en minimale informatie. 
Prof.Van Praag kenmerkte democratie als; georganiseerd overleg, geken- 
merkt door maximale informatie, kritische gedachtenwisseling en zoveel 
mogelyk gezamenlyke besluitvorming."

Het Parool van 21 aprils
"Naast deze plaatsbepaling word gepoogd met elkaar een nieuwe mars- 
route op te stellen. Het gaat om vemieuwing en humanisering van de 
samenleving, maar hoe bereiken we dit? Hoe stellen we ons op als hu- 
manisten ten aanzien van de grote vragen van oorlog en vrede, seksu- 
aliteit, gezag, arbeidsothiek, ont^ikkelingshulp. Andere vragen: 
schieten we persoonlyk en als humanistische gomeenschappen niet te- 
kort in deelname aan en betrokkenheid op plaatselijke initiatieven van 
algemeen belang. Hoe dragen we meer mede-verantwoordelykheid in het 
maatschappelijk verkeer?"

Vry Nederland van 22 april liet Jan Rogier aan het woords
"Als men grofweg moot vaststellen, dat naast de ongeveor twee miljoen 
geregistreerde onkerkelyken in Nederland een groot deel van de kerke- 
lyk ingeschrevenen in foiten buitenkerkelijk zyn en leven, dan mag 
duidelijk zijn, dat er een proces aan de gang is, waarbij begeleiding 
van die ontwortelde mensen dringende noodzaak is. Meer dan de helft 
van de Nederlandse bevolking, voor het grootste deel opgevoed in ze- 
kerheden en vaste normon, is dakloos geworden, of liever heeft het 
oude huis verlaten en zijn intrek genomen in do eenvormige opbergruim- 
ten aan de randen van de grote steden, zonder een kerk, een kroog, 
eigen kapitaal en een eigen politieke party. Dus zonder andere orien- 
tatiepunten dan de kleine materiele zaken als auto, telcvisie etc 
Die massa vormt de potentiele aanhang voor een nieuwe inspiratie, maar 
het komt er dan wel op aan uit welke hoek die inspiratie komt. Prof. 
Kooy heeft terecht gezegd dat het een dringende oecumenische opgaaf 
is van het Humanistische Verbond de vermenselijking uit te dragon om de 
de-humaniteit tegen te gaan. Als de kerken daar ook aan werken, dan 
diont het H.V. met hen samen te werken.
Dit congres van het H.V. was nog geen keerpunt, het kan de aanloop ge
weest zijn tot een keerpunt, als bestuur en leden ervan overtuigd zijn, 
dat de ontworteling van een brede massa van mensen een groot gevaar 
voor de mensheid in zyn geheel vormt, omdat clke totalitaire ideologie 
uit angst geboren, een geestelijk vacuum vult. Maar bevrijding is een 
zwaardere opgave dan knechting."

• •
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Het zal de lezer waarschijnlijk opgevallen zijn, dat de meeste kranten wel 
tevreden waren met de openingsrede van de Verbondsvoorzitter, dat slechts 
een enkele de noeite heeft genomen aandacht te besteden aan het pre-ad- 
vies van Spigt met de commentaron daarop van Kooy en Neervoort, dat de 
rede van de ondervoorzitter niet genoemd wordt en het werk van het forum 
met de levendige discussie die er op volgde slechts wordt aangestipt.

Kritiek op Vrii Nederland
. Vrij Nederland van 6 mei publiceerde een ingezonden stuk naar aanleiding 

van het artikel van Jan Rogier over ons congres op 15 en 16 april:
"Ruim een jaar geleden, 19-2-'66, meendo Jan Rogier d.m.v. een artikel 

> in Vrij Nederland, een aanval op het beleid van het Humanistisch Ver-
bond te moeten doen. Een aantal veken daarna, op 3-4-'66, kwam het in 
zijn toelichting op bovengenoemd artikel tot uiting dat ’t een en an- 
der bedoeld was als een prikkel om tot verdere radicalisering en dui- 
delijke standpuntbepaling binnen het H.V. te komen. Nu in zijn verslag 
vormeld in VN van 22-4-'67, zijn wederon enkele op- en aanmerkingen te 
lezen, welke niet direct vlijend voor het H.V. te noemen zijn. Wellicht 
dienen zij ook als prikkel s? Zo ja, dan wordt het zo langzamerhand tijd 
dat een dergelyk prikkelcent rum eens wat meer op de voorgrond treedt 
en daadwerkelijk deel gaat nemen aan de verdere uitwerking van de uit- 
gezonden prikkels. Zo nee, dan kunnen we het geheel nisschien beter 
in het archief opborgen onder de letter K van; Koekoek-iaans geleuter."

Contact met Wereldraad
Op de donderdag voorafgaande aan het congres belegde het Humanistisch 
Verbond een persconferentie, uit de Haagsche Courant van 14 april nemen 
wij over;

"Prof.dr. J.P. van Praag, voorzitter van het Humanistisch Verbond, 
legde donderdagavond het eerste officiele contact tussen zijn organisa- 
tie en de Wereldraad van Kerken tijdens een gesprek, dat hij had met 
prof.dr. H. Berkhof en ds. D, Micheli, leidende figuren in de Wereld
raad, die op het ogenblik in Scheveningen vergaderen.
Bit gesprek valt ongeveer samen met het zeventiende congres van het 
Hum. Verbond, dat zaterdag en zondag in Utrecht zal worden gehouden.
Op een persconferentie vooraf zei prof.Van Praag, dat de humanistische 
gedachte in de afgelopen tv/intig jaar wel is erkend (o.m. tot uiting 
komend in de geestelyke verzorging van gevangenen en van militairen), 
maar dat het er nu ook om gaat herkend te worden."

Lips belicht
Het Parool van 2 2 april wijdde een lang artikel van de hand van Jac.Roos 
aan persoon en werk van de heer H. Lips, wij nemen over;

"Als dienstplichtige moot jo uiteraard dienst doen, anders moet je ge- 
wetensbezwaren aanvoeren. Maar verier kan je ook in het leven blijven 
denken wat je wilt, alleen mag je dat niet altijd uitspreken. Maar dat 
is in een bodryf toch ook zo? Die geestelyke verzorging in kazerne of 
vormingscentrum geeft nu juist gelegenheid om de gedachten, hoe die 
ook zijn, uit te spreken. Ze werkt wel in de strijdkrachten, maar is er 
geen deel van. Ik ben niet gebonden aan de doeleinden van de strijd- 
krachten, anderzyds ben ik er ook niet om ze te bestryden. Maar namens 
het Humanistisch Verbond en namens de kerken is de geestelyke verzor-



-64-

ging er om mensen terzijde te staan by hun geestelyke ontplooiing en 
stellingnarae. Ook de mens die moeilykheden heeft met de militaire 
dienst, die niet past in de dienst, kan vrijuit spreken."

zelfs voorAan het slot van hot artikel kwam een schema voor, het lykt 
insiders - van belang dit nog eens door te lezen!

"Tenslotte een schema met cyfers: onder het Humanistisch Verbond valt 
de geestelyke verzorging: in gevangenissen, werkkampen, ziekenhuizen 
en voor militairen. Humanitas zorgt voor het maatschappelyk werk. Het 
Humanistisch Thuisfront heeft vy'f militaire tehuizen. Wat de humanis- 
tische geestelyke verzorger in de strydkrachten betreft, is in Sep
tember a.s. de proefperiode van drie jaar afgelopen. In 19^4 is ge- 
dacht aan 2000 militairen? nu zijn er 4000 die humanistische geestely
ke verzorging ontvangen.
In het Coornherthuis in Driebergen worden per week twee cursussen ge- 
geven met een gemiddeld aantal van 35 deelnemors. Dat betekent dat 
hier 27 a 2800 man per jaar doorheen gaat. In de kazernes worden lessen 
gegeven over levensbeschouwelyke problemen, waarbij meestal aangesloten 
uordt op de actualiteit. Haarnaast is er nog de individuele geestelyke 
verzorging, maar met vijf raadsmannen het hole land bestryken valt niet
mee.
Het is duidelijk dat de heer Lips hoopt op uitbreiding van zijn staf. 
Met September?"

Nederlandse kampbculen
Onderstaand commentaar uit dagblad De Stern van 29 april publiceren wij 
graag in zijn geheel j

"In "Mens en Wereld", het officiele orgaan van het Humanistisch Ver
bond, is een discussie gevoerd over toestanden in de interneringskam- 
pen, waar - direct na de oorlog - NSB-ers e.d. gevangen gehouden zijn. 
In de interneringskampen zyn dingen gebeurd, die niet door de beugel 
konden. Dit moet erkend worden. Het gaat echter bepaald veel te ver, 
zoals door enkele briefschrijvers in "Mens en Wereld" word gedaan, de 
Nederlandse na-oorlogse interneringskampen op een lijn te stellen met 
Duitse concentratiekampen. In deze laatste word volgens een doelbe- 
wuste mothode gemoord en gemarteld. De misdragingen van "Nederlandse 
kampbeulen" kwamen echter voort uit de wraakpsychose, die na vijf jaar 
Nazi-torreur een ontlading zocht.
Een van de brief schrijvers in "Mens en Wereld" schreefs Van de veertig 
joden, die ik uit myn omgeving kende, heb ik er twee teruggezien. De 
ongeveer zeventig mensen, waarvan ik wist, dat zij voor hun houding 
tydens de oorlog met internering en/of berechting hebben goboet, zijn 
alien teruggekeerd.
De briefschryver blijft anoniem. Waarom? "Ik werk, zegt hy, in een be- 
drijf, waar een ex-politieke delinquent (die ongeveer 6 jaar heeft 
gezeten) de scepter zwaait. Hy is nog niet van gedachten verandert." 
De volgende week hebben wij Dodenherdenking en iets v/at alleen in Ne
derland "Nationale Peestdag" kan worden genoemd. Blykens de ervarin- 
gen van bovenbedoelde anonieme briefschryver blijven dit zinvolle da- 
gen. "

Aardig of feigenG,ardig?
De heer W. Coenders uit Deventer heeft tijdens een zondagmorgenbijeenkomst 
in het natuurvriendenhuis Krikkenhaar een lezing gehouden over: Die

I
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(eig,en)G.ardigo humanisten toch!" Hat gebeurde tijdens een gewestelijke 
familiedag door de Almc-lose gemeenschap georganiseerd. Uit hot Hcn- 
gelosch Dagblad citeren wij;

"Als de humanist ergons door gekenmerkt wordt, dan is hot door een 
dodelyke ernst", moende de heor Coenders. "Ik heb de indruk, dat 
wy diohter by hot calvinistisch zondenbesef staan dan bij de Roomse 
blyheid". Spytig, naar net een glinlach stelde hy in dit verband, 
dat er nog steeds neor noppen over pastoors de ronde doen dan over 
hunanistische geestelyke verzorgers.
Over het wozenlyke van de humanist naakte de heer Coenders ook nog 
enkele ironische opnerkingen, die niet van zelfspot ontbloot waren. 
Eigonschappen, waaraan men de humanist eigenlyk niet zou moeten 
horkennen, zyn volgens spr.s zekere overschatting van het intellect, 
dodelyke ernst, al te grote eerbied voor het weten en het altyd 
beter \i±lien weten.
Zijn kritisch ironische analyse bracht de heer Coenders tenslotte 
tot het uitspreken van de wens, dat de bu.itenstaander voortaan 
niet zal spreken van "die eigenaardige humanisten", maar over 
"die aardige humanisten". In discussie treden over zijn causerie 
wilde de heer Coenders na afloop niet. "Het is een badinage ge- 
weest", zei hy, "geen lezing"."

Twee boekbesprokingen
Het Nieuw Utrechts Dagblad van 22 april overs"Geschiedenis van het 
Humanisme in Nederland"?

"leder, die in de loop der eeuwen een bydrage leverde tot het 
zelfstandige denken, wordt door de humanisten gezien als hun voor- 
loper. In de GESCHIEDENIS VAN HET HUMANISME IN NEDERLAND kan men 
ze vinden, de denkers die zich bevrydden van een bcpaalde Gwang.
Te bcginnen bij Geert Groote (die zeker geen vrijdenker was !) gaat 
het via Erasmus en andere groten, via Multatuli en Domela Nieuwen- 
huis tot en met Leo Polak. De schrijver Dr. A.L. Constandse zet 
zich graag af tegen de kerk. De keuze van zyn figuren lykt sons 
wat willekeurig. In zyn laatste hoofdstuk besteedt hy aandacht 
aan de "God is GooG"-theologie, die volgens hem een stap is op de 
weg naar humanisme. (Kruseman, Den Haag; f 8,90)."V

Elseviers Weekblad van 6 mei over het boeks "Wat geloof uw buurnan?"
"Het book van de jounalist J.W. Jongedyk is een voortreffelyke 
uitwerking van een uitspraak van dr.C.J. Straver in zyn proefschrift: 
Massacomnunicatie en godsdiens tige beinvlceding, dat "feitelijke in- 
formatie voor beinvloeding van de moderne mens beter is dan inter- 
pretatie." Hoewel bij Jongedyk de gedachte aan beinvloeding niet heeft 
voorgezeten, voltrekt het "mededeelzaam gebeuren" van de beschrijving 
van het geloof van de buurman zich in informatieve en niet 
maar al te vaak gebeurt, in interpretatieve stijl.
De mate aan objectiviteit waarin dit gebeurt wordt nog vergroot 
door hot feit dat iedere beschrijving van een stroming, beweging, 
kerk of sekte gevolgd wordt door een vraaggesprek met een markant 
belyder van de beschreven beweging. Zodoende is onder de titels 
"Wat gelooft uw buurman?" een aantal boeiende opstellen bijeenge- 
bracht, voorzien van een literatuur-opgave en inzicht verschaffcnd 
in de geloofsopvattingen en houding van Mormonen, Jehova's getui- 
gen, Spiritisten, Humanisten, Heilssoldaten, Vrijmetselaren en vele 
andere godsdiensige stromingen en bev/egingen.

zoals


