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EADIO-UITZENDINGEN

8/9 9.45-10.00 

15/9 9.45-10.00

Oordeel over het vooroordeel door een rechter, een 
psychiater en een hoofdredakteur.
»»---- u kunt vooroordelen kweken, zoals je een orchi-
dee kweekt". Onzekerheid: kern van elk vooroordeel. 
Een toelichting door dr. A.P.G. van Hoesel.
G. Stuiveling: Hit humanistisch oogpunt.
J.P. van Praags Titel nog niet bekend.

uur:

uur:

22/9 9.45-10.00 
29/9 9.45-10.00

uur:
uur:
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HUMANJSTISCH VEREOND.

1. De heer Th.W. Polet, die reeds geruime tijd siek was heeft thans om
gezondheidsredenen zijn functie van organisatiesecretaris moeten neer- 
leggen. Met ingang van 1 juni 1968 is als zijn opvolger benoemd de heer 
J. de Leede uit Waddinxveen0
De beer Polet blijft wel de redaktie verzorgen van In en 0m„ 
De heer de Leede is belast met. de redaktie van Kader.

2. De heer M.W„ Verduijn, die de laatste jaren v/as belast met het secreta- 
riaat van de werkgroep Jeugd en Jongeren en met de uitvoering van ver- 
schillende werkzaamheden voor de televisienitzendingen van het H-V., 
heeft de dienst van het H.V„ per 1 juli 1968 verlaten.
Tot assistent-secretaresse van de Stichting Humanistisch Jongeren Cen
trum i.o. (voorheen Werkgroep J & J) is benoemd me j. Marie V/esteneng, 
die kantoor houdt op het Centraal Bureau te Utrecht.

3. Naar aanleiding van de recente toespraak van de paus heeft het hoofd- 
bestuur gemeend, zich met de onderstaande verklanng tot de nederlandse 
pers te moeten richten.

Utrecht, 2 augustus 1968.

Aan de redakties van dag- en weekbladen

Met diepe teleurstelling en grote ongerustheid heeft het Hoofdbestuur 
van het Humanistisch Verbond kennis genomen van de pauselijke ency- 
cliek "humanae vitae". Hoewel het Hoofdbestuur niet direkt betrokken 
is bij deze pauselijke uitspraak, meant het toch met klem ertegen te 
moeten protesteren in verband met de konsekwenties die deze uit
spraak in de gehele wereld kan hebben, Het Hoofdbestuur meent, dat 
er minder dan ooit aan bezinning op een vertod van alls anticon- 
ceptionalia en vormen van abortus behoefte bestaat. Een dergelijk ver- 
bod kan alleen maar als gevaarlijk en onzedelijk vorden bestempeld. 
Gevaarlijk is zo'n verbod, omdat de pauselijke uitspraak ertoe meet 
leiden, dat. de toename van de wereldbevoIking bevorderd wordt, met 
alle risiko's daarvan, zoals tekorten in de voedselvoorziening en 
ruimtegebrek, en met als gevolgens innerlijke onrust, maatschappe- 
lijk onbehagen en toenemende agressiviteit. Gevaarlijk evenzeer, 
omdat in de internationals organen en bij de internationals ont- 
wikkelingshulp een van de machtigste geestelijke organisaties in de 
wereld, die de R.K. Kerk is, onverminderd een verlammende invloed 
sal blijven uitoefenen.
Onzedelijk is zo'n verbod, als miskenning van de persoonlijke ver- 
antwoordelijkheid, als uiting van onbegrip voor de waarde van het 
menselijk leven in ai zijn aspekten, en als poging tot autoritaire 
dwang in zeer persoonlijke saken waarbij juist aan objektieve 
voorlichting behoefte is; onzedelijk tenslotte als een volslagen 
miskenning van de v/aarde van huwelijk en liefdebeleven, wanneer 
deze waarde in de eerste plants in vruchtbaarheid wordt gezien.
Het Hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond vertrouwt, dat alien 
die pogen hun leven redelijk verantwoord in te richten, deze pause
lijke uitspraak sullen afwijzen als ontoelaatbaar.

Het Hoofdbestuur van 
het Human!stisoh Verbond.
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4• Nieuwg van het sekretariaat.

Nieuwe brochure.
Het Humanistisch Centrum Mens en Wereld heeft een boekje laten verschijnen, 
waarin organisatie en werkwi^ze van de bij hem aangesloten organisaties zijn 
opgenomen. In een reeds lang bestaande behoefte is hiermede voorzien.

De inhoud is kort en zakelijk en geeft een helder beeld van wat er in Neder
land gebeurd.

De brochure kan worden besteld door storting of overschrijving van f. 1,95 
op postrekening 30.49*60 ten name van het Humanistisch Verbond met als om- 
schrijving "H.C.M.W. brochure”.

5. Dr. A.L. Constandse, hoofdredakteur van ons orgaan "Mens & Wereld" heeft een 
benoeming aanvaard als docent voor de leeropdracht Spaanse- en Latijns-Ameri- 
kaanse cultuurgeschiedensi aan het Spaans seminiarium van de universiteit 
van Amsterdam.
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De Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werk
HUMANITAS

Erasmushuis begin oktober geopendo
De ruim 1000 bejaarden, die zich kandidaat hebben gesteld voor plaat- 
sing in het Erasmushuis, bet bejaardencentrum van Humanitas in Poelenburg, 
worden momenteel alien bezocht door een team van maatschappelijk werkers 
met het doel de urgentie vast te stellen0 In het Erasmushuis is namelijk 
plaats voor 250 bejaarden, verdeeld over 50 tweepersoonskamers en 190 
eenpersoonskamers, zodat de vraag de opnamecaraciteit verre te boven 
gaat en een selectie op grond van de behoefte moet worden toegepast.

In Zaandam zijn nu de volgende bejaardencentras Oostererf (gemeentelijk 
bejaardencentrum), Ned. herv. diaconie, Mennistenerf (doopsgezind.), 
Saenden (r.-k.), Greenland (prot.-chro) en het Erasmushuis (humanis- 
tisch). Gezien het feit, dat bijna 50 procent van de Zaandamse bevol- 
king tot de buitenkerkelijken gerekend wordt was aan een bejaarden- 
centrum, dat niet stoelt op een kerkelijk principe, wel behoefte.
Hoewel het niet bij voorbaat uitgesloten is, dat 00k kerkelijke be- 
jaarden in het Erasmushuis kunnen worden geplaatst, hebben buitenker- 
kelijken toch wel de voorrang.

(De Zaanlander van 11 juli)

Samenwerking.
Het ligt in de bedoeling dat per 1 juli in Arnhem de drie stichtingen 
voor gezinsverzorging zullen samengaan in een op te richten Centrum 
voor Gezinsverzorging. Het zijn de Arnhemse Stichting voor Gezinsver- 
zorging. het Centrum voor gezinsverzorging en Maari schappeli jk Werk van 
de Hervormde gemeente en de afdeling Arnhem van de Vereniging voor 
Maatschappelijk Werk Humanitas.

Het Centrum voor Gezinsverzorging zal bestaan uit zeven leden, waarvan 
te benoemen door de Arnhemse Stichting voor Gezinsverzorging drie le
den, en door de beide andere stichtingen twee leden.

Het nieuwe centrum wil een algemene installing zijn,. waarmee bedoeld 
wordt, dat zij wil steunen op alle bevolkingsgroepen en haar diensten 
00k aan alien aanbiedt. Zolang echter nog van de drie instellingen 
op kerkelijke grondslag blijven werken, kan het Centrum nog niet wer- 
kelijk algemeen zijn.

(Arnhemsche Courant van 11 juni)

Nieuwbpuw.
In het Van Riebeekkwartier gaat de stichting Humanitas een hejaarden- 
huis bouwen. Het krijgt 181 vooneenheden voor alleenstaanden, en 16 
wooneenheden voor echtparen. De pensionprijs wordt f0 453960 per maand 
per persoon. De bouwprijs van het tehuis wordt bijna acht miljoen 
gulden.

(De Tijd van 11 juni)
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Y raaggespr ek 0
”Er zijn nog altijd zoveel vrouwen die dit werk zouden kunnen doen en 
die bet met doem De moeders van wie de kinderen bet huis uit zijn 
bijvoorbeeld - zij weten precies wat bet imishouden isr zij kennen de 
situaties met kleine kinderen en deze "vakvrouwen" hebben we nodig. 
Zij kunnen inspringen in gezinnen waar de moeder door welke reden dan 
ook lange tijd niet in staat is om te werken"„

Mejuffrouw L0E0 Lopes Dias, maatschappelijk-werkadviseuse voor gezins- 
en bejaardenzorg bij de vereniging Humanitas in Amsterdam, ziet de 
moeilijkheden in de gezinszorg niet in de hulp gedurende een korte pe
riod© 0 Yoor de zogenaamde acute gezinszorg beeft de vereniging vijftig 
helpsters en verzorgsters en vier maatschappelijk werksters in dienst 
die de vraag redelijk aankunnem "Het is juist de langdurige hulp waar 
wij te kort moeten schieten"o
"Wij bescbikken niet over genoeg krachten om overal hulp te kunnen bie- 
den. Alle aanvragen worden bekeken, besproken en tenslotte geselecteerd. 
In ons buidige systeem moeten wij de korte ziekteperioden verkiezen 
boven de slepende kwestieso Eln verzorgster kan bij wijze van spreken 
vijf gezinnen bijstaan in plaats van dat ene langdurige geval”- 
De verzorgsters van Humanitas komen te hulp in gezinnen die tijdelijk 
zonder moeder zittem "Bij ziekte van de moeder komt de zaak lam te 
liggem Onze mensen gaan daarheen om haar plaats te vervangem We blij- 
ven altijd werken tot ze weer bersteld is„

(Het Parool van 1 augustus)
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WEHKGR03P JEUGD EN JONGEREN

Deze werkgroap heeft onlangs verslag uitgebracht, in de vorm van een blauw 
boekje, over haar werkzaamheden gedurende twee en een half ,jaar.
Het boekje geldt tevens ais zwanezang, want sinds 1 jnli heeft de Stichting:
HHuman!stisch Jongerencentrum5' de werkzaamheden overgenomen van de werkgroep, 
die veel voorbereidend werk heeft verzet en wier taak het voornamelijk was, 
landelijk, maar vooral ook plaatselijk, een klimaat te kweken waarin nieuwe 
vormen van jongerenaktiviteiten zich zouden kunnen ontplooien0 
Wij nemen uit het verslag over:

HeJoB» en S.VoHaG. t,Socrates,,

Van de oprichting af heeft de werkgroep kontakt gezocht met beide or- 
ganisaties. Geleidelijk aan is er een goede samenwerking en wederzijds 
begrip gegroeit tussen de Humanistische Jeugdbeweging en de werkgroep. 
Deze organisatie van 15- tot 25 jarigen heeft op een aantal plaatsen 
afdelingc Voor zover er ook Verbondsjongerengroepen zijn, is de samen- 
werking in het algemeen uitstekend te noemen.
Van tijd tot tijd vonden besprekingen plaats tussen de werkgroep en het 
hoofdbestuur of enkele van zijn leden. De sekretaris van de werkgroep 
bezocht de H.J.B.-kongressen en het hoofdbestuur alsmede een aantal 
leden bezochten de door de v/erkgroep georganiseerde bijeenkomsten. In 
verband met de komende stichting voor humanistische jongerenaktiviteiten 
was er een zeer regelmatig en intensief kontakt.

Met de Studentenvereniging en op humanistische grondslag !,socratesM was 
veel minder en ook een veel oppervlakkiger kontakt. Gedurende de twee 
jaar vroeg deze organisatie zich bij herhaling af of de "humanistische 
grondslag" wel het karakter van de vereniging weer gaf. Overigens was 
er wederzijds begrip voor oat studenten zich in een andere situatie be- 
vinden met daartoe meer geeigende organis^ties en verbindingen, dan de 
werkgroep.
Bijeenkomsten van de werkgroep werden meestal wel door een of twee 
hoofdbestuursleden bezocht en onder de aanwezigen varen altijd wel enkele 
studenten.
Vender werd nimmer tevergeefs een beroep op de S.V.H.G. gedaan als het 
ging om leiding voor de jongerenkampen.

kontakten met de overheid
De aktiviteiten van de werkgroep werden in hoge mate belemmerd door ge- 
brek aan financiele middelen. Overwogen werd subsidie aan te vragen bij 
het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (C.R.M.) 
in het kader van de "Ri jksregeling subsidising Vrije Jeugdvorming."
Dit in hoofdzaak voor personeelslasten, bureau- en administratiekosten, 
kadervorming e.d.
Hiervoor was een min of meer zelfstandige organisatievorm nodig en ge- 
kozen werd voor de stichtingsvorm. Eind 1967 is door het Verbond een 
stichting in oprichting in het leven geroepen, die de naam Humanistisch 
Jongerenkontakt kreeg. Veel tijd vergde het opstellen en met belang- 
hebbenden bespreken van statuten en huishoudelijk reglement. Desondanks 
kwamen voorlopige statuten gereed. Met de inspekteurs van het Ministerie, 
de heren J.J. Berkhout en J.W. van Raaij was regelmatig en prettig kon
takt over deze materie.
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Begin 196? verscheen een rapport van de "Gommissie tot onderzoek van de 
mogelijkheden van een wettelijke regeling voor de subsidiering van de 
jeugdvorming", bijgenaamd Cov/er. De kommissie is veel verder gegaan dan 
haar opdracht en heeft getracht een ontwerp te maken voor een toekomstig 
jeugdbeleid. Een belangrijke zaak waarover in de M.J.R. en de N.J.G. 
vele malen uitvoerig is gesproken en ook de werkgroep wijdde er enkele 
besprekingen aan. Het rapport zal t.z.t. ter diskussie komen in de 
Tweede Kamer en voor haar orientatie organiseerde de vaste Gommissie 
voor CRM van de Tweede Kamer in oktober 1967 een "hearing'1.
Namens het Verbond spraken de voorzitter en de sekretaris van de werk
groep, nadat een overzicht van de standpunten op schrift was ingezonden. 
De diskussie spitste zich vooral toe op de medezeggenschap van jongeren 
en hun vorming daartoe.
Daarbij werd benadrukt, dat wil er sprake zijn van effektieve medezeggen
schap van jongeren inzake het jeugd-jongerenbeleid, zij hiertoe gevormd 
dienen te worden. Dit standpunt werd niet door alle aanwezige Kamerleden 
gedeeld, omdat zij vreesden dat vorming kennisoverdracht (indoktrinatie) 
zou gaan betekenen. Het standpunt werd op hun verzoek achteraf nog eens 
uitvoerig in een brief toegelicht.
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HUMANISTISCHE JEUGDBEWEGING

Eigen home
De Edese Courant van 1 juli nam een artikel op -met foto- over een eigen ont- 
moetingscentrum van de te Arnhem,

"Sedert September 196? heeft de Humanistische Jeugdbeweging afdeling 
ArnhemP van de gemeente de beschikking gekregen over een onbewoonbaar 
verklaard pand aan de Oeverstraatc
Bat aantal Arnhemse jongeren was op zoek naar een geschikte ruimte, waar 
iedereen zichzelf zou kunnen zijn, waar gepraat zou kunnen worden met men- 
sen die zich interesseren voor actuele kwesties, waar iemand zich onge- 
stoord cn vrij creatief zou kunnen uitenp waar mensen zouden kunnen re- 
lexen9 waar bepaalde acties voorbereid zouden kunnen worden. Kortoms er 
werd een eigen "home” gezocht.

Enkele ondernemende jongeren stapten naar de gemeente en legden daar 
hun plannen en bedoelingen voor. Door aan enkele bepalingen en voor- 
waarden te voldoen kreeg de H.J.B. het pand toegewezen.

Op de derde verdieping, de verblijfsruimte„ zijn als wij komen slechts 
drie mensen aanwezig, twee jongens en een meisje.
Onno van Dokkum, student monumentale vormgeving aan de Academie voor 
Beeldende Kunsten en lid van de Humanistische Jongeren Beweging, zegt: 
"De meesten zijn met vakantie. Vandaar dat er maar een paar mensen aan
wezig zijn."
De andere frequente bezoekers zijn Irene Peters (23) en Joost Blasweiler
(17).
Onder het genot van een in de haast gezette kop thee vertellen de drie 
het een en ander over "hun" huis.

"Het was een vreselijke troep toen wij het kregen. Met z’n alien hebben 
wij het gebouw tocht- en waterdicht gemaakt„ Ook de gemeente heeft ons 
een handje geholpen. Er moet een gulden per jaar aan huur worden betaald. 
Soms komt een ambtenaar van de gemeente een kijkje nemen.c We drinken 
dan samen een 'borreltje".

"In het huis komt voornamelijk een kern van ongeveer dertig, voor het 
merendeel jonge mensen. Het zijn niet allemaal leden van de H.JoB. 
Volgens Onno •'ran Dokkum zijn het mensen die zich in groepsverband willen 
orienteren over alle mogelijke belangrijke onderwerpen.n
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VAN ALLE KANTEN

HET CONGRES TE HANNOVER

Vraaggesprek
Op 12 juli publiceerde Het Algemeen Handelsblad een vraaggesprek met de heren 
Tolbert McoCarroZL en J0P0 van Praag» Enkele vragen en antwoorden geven wij 
hieronder weere

’’Tolbert Ho Me»Carroll is onderweg van San Francisco naar Hannover9 waar 
van 14 tot 19 juli a0So de tweede Europese konferentie wordt gehouden 
van de Internationale Humanistische en Etische Unie0 McoCarroll is be- 
stuurslid van de Amerikaanse Humanistisch Associatie en sekretaris van 
de IoHoEoUo en als zodanig gast van de voorzitter prcfodr0 J0P0 van 
Praag9 oprichter van het Humanistisch Verbond in Nederland en stimulator 
van de IoHoE-Uo, om de laatste voorbereidingen te treffen voor de konfe
rentie in Hannover, die als thema heefts ’’Behoud van het leven en mense- 
lyke vervullingM0
Heeft het humanisms die gelijkgezindheid onderkend, of is het er door 
overrompeld en er van geschrokken als van een uitdaging?
Van Praagi Zonder te willen zeggen, dat het georganiseerde humanisme de 
voedingsbodem is van de maatschappelyke bewogenheid van de jongere gene- 
ratie, kan toch worden gesteldP dat het de gemeenschappelijke trekken snel 
heeft herkend en 00k erkendo Wij zyn er niet van geschrokken als van een 
uitdaging zoals dat in de kerken wel het geval was0 Het humanisme is ver- 
trouwd met de gedachte om in een eenmaal verworven welvaartssituatie de 
sociale verhoudingen een meer menswaardige dimensie te geven0 
Meer dan de kerken legt het humanisme zich toe op de persoonlyke relatie, 
waar de rebellerende jeugd zo op staato In de kaders van het georgani- 
seezde humanisme is de Jeugd vanaf het begin aan het woord geweest en 
heeft een vooraanstaande plaats gekregen in de organisatie0 Toch loopt 
de aktiviteit van de jongeren niet gelyk met ons0 De jongeren handelen 
zonder precies te weten of althans te hebben omschreveny waar ze mee 
bezig zynp terwyl wy duidelyk van een gedachte, een beginsel uit tot 
handelen proberen te komen0
Me o Carroll 3 By ons in de States is het geen kwestie de jongeren in de 
humanistische beweging te krygen0 Wy maken er ons veel meer zorg over de 
ouderen niet over het hoof'd te zien0 In San Francisco is het merendeel 
van de bestuursfunkties in handen van mensen beneden de dertigo
Van Praags Dat is typisch Amerikaans en geldt, geloof ik, niet voor Europa#
Zal onder hun invloed het humanisme 00k niet een andere koers gaan varen?
Me„Carrolls Dat is al duidelyk merkbaar0 Het zuiver rationalistische 
gaat eraf en onze houding tegenover het religieuze, het kerkelyke is 
lang niet zo negatief meer0 Het kontakt met de kerken wordt er steeds 
beter op naarmate de kerken de zuiver menselyke waarden een plaats ge
ven en de individuele mens meer verantwoordelykheid voor eigen doen en 
denken laten.
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Van Praags In dit verband is het wel heel opmerkelyk, dat het Vaticaan 
een waarnemer naar de konferentie in Hannover stuurto Daar tegenover be- 
vreemdt het9 dat de Wereldraad van Kerken afwezig blijf't9 Die kon ook op 
formele gronden geen humanistische waarnemer toelaten op de algemene 
vergadering in Uppsala9 waar de jeugd duidelijke tekenen van ongenoegen 
geeftp omdat zij niet voiwaardig is toegeiaten0 Mogeiijk dat via de jonge 
revolteren.de generatie humanisme en kerken elkaar beter gaan vinden0 
Niet alleen de kerkenP want ook bmnen die andere ideologies het marxisme„ 
is een duidelijke beweging gaande in de richting van een radicale humani
sering met de sterke nadruk op persoonlijke verantwoordelykheido Net als 
de kerken willen de marxisten de dogmatiekp het isolemento doorbreken0 
Wy hebben steeds nauwere kontakten met die jjonge marxisten hoofdzakelyk 
in de communistisch geregeerde landenp waar zij duidelijk in beweging zijn, 
Joegoslaviej, Roemenieo Tsjecho-Slowakye en Polen0 Die beweging daar is 
meer filosofisch en sociaal dan politieko Zij baseren zich op het huma
nisme van de jonge Marx zoals vooral de Poolse hoogieraar Adam Schaff 
dat weer aan de orde heeft gesteld*
In September a»s0 is in het massale Internationale filosofencongres in 
Wenen een gesprek opgenomen tussen vertegenwoordigers van de I<,HoE,Uo9 
o.ao de Engelse filosoof Ayer en uit de VoSo Erich Promm9 met marxis- 
tische humanisten als Schaff9 Kolakowski9 Petrovice,, Markovice e0ao 
Het was onze bedoeling van de gelegenheido dat zoveel prominente denkers 
bijeen zyn9 gebruik te maken voor een gesprek buiten het kader van het 
congres0 De organisatoren hebben het gesprek zo belangrijk geacht5 dat 
zy er een onderdeel van het congres van hebben gemaakto
U verwacht geen moeilijkheden in Hannover met de jongeren zoals dat wel 
is in Uppsala?
Van Praagg Verwachten niet9 maar het is niet te zeggen9 of en waarom ze 
onrustig worden?!.

R.K, waarnemer by het congres
Het Brabants Dagblad (en nog vele andere) van 15 juii sehreefs

"Het sekretariaat voor de ongelovigen van het Vaticaan zendt op eigen 
initiatief een waarnemer naar de Europese conferentle van humanisten9 
die van 14 tot 20 juli in Hannover wordt gehouden0 De wereldraad van 
kerken zal niet vertegenwoordigd zyn0 ,sDe reden hiervan Is misschien 
de Internationale konferentie in Uppsala,, Het is minder begrijpelyk 
dat er in Uppsala geen plaats was voor een humanistische waarnemer”0 
Dit heeft profodr. J0P0 van Praagp voorzitter van het Humanistisch 
Verbond en van de International Humanist and Ethical Union gister- 
middag gezegd'o

Perskonferentie
Enkele dagen voor het congres te Hannover werd geopend9 belegde onze alge- 
meen voorzitter een perskonferentie in Den Haag„ Het Vaderland van 12 juli 
nam daarover onder meer het volgende ops

”0p het congres in Hannover9 dat ook door enkele Oosteuropese delega- 
ties wordt bygewoond9 komt aan de orde "De menselyke omgeving en de 
zelfverwerkelijking van de mens"0 Dre SoLo Mansholt zal de konferentie 
zondag 14 juli openen, Dr„ Mansholt is vice-voorzitter van de EEG-com- 
missie en zelf een aktief humanist.
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Profo Van Praag vertelde dat op hex in September te houden filosofencon- 
gres in Wenen besprekingen zullen plants hebben iussen Marxistische en 
niet-marxistische humanisten0 In een deel Tan de marxisxlsche wereld 
Tindt een omwenteling plaats die niet geringer is dan die in de katho- 
lieke wereld0 ”0ok hier een dooxbreking van isolement en dogmatiek"9 
aldus profo Van Praag0 Ook hier een teruggrypen op het oorspronkelijk 
verlangen naar hnmaniteit zoals dat ook by de jonge Marx te vinden is"0 
Profo Van Praag verwacht niet dat in Hannover moeilykheden zullen ont- 
staan met de jeugd9 zoals in Uppsala het geval was0 In de humanistische 
organisaties is het kontakt tussen ouderen en jeugd niet verloren ge- 
gaan9 integendeel9 het karakter van het humanisme wordt voor een groot 
deel door de jeugd bepaald’^

Over het congres
Het Algemeen Handelsblad (dat zyn redacteur geestelyk leven naar Hannover 
gezonden had) van 22 juli gaf in een samenvattend artikel weer9 hetgeen er 
tydens de congresdagen besproken was0 Wy citerens

”Het tweede Europese congres van de Internationale Humanistisch Etische 
Unie9 dat sinds 14 juli in Hannover werd gehoiiden9 is het afgelopen 
weekeinde besloten met een algemene beginselverklaringo 
Hierin wordt aan de humanisten als taak meegegeven de mentaliteit van 
de mensen voor de toekomstige samenleving zodanig te beInvloeden9 dat 
de verouderde begrippen als prestige9 nationaliteit9 enz0 vergeten 
worden en de creatieve gaven van de mens in overeenstemming worden ge- 
bracht met zyn veel vender ontwikkelde technische gaven0 
In de diskussie over het dubbelthemag Bescherming van het leven en Men- 
selyke vemilling werden als ”het-leven-bedreigende gevaren” naast de 
bevolkingsexplosie ook genoemd de lueht- en watervergiftegingo Als 
middel tegen die gevaren en tot creatieve levensvervulling werd de 
opvoeding primair gesteldo
Be thema"s werden de eerste dag ingeleid door dr0 S0Lo Mansholt9 vice- 
president van de EEG0 Zonder zich in filosofische interpretables te 
willen begeven gaf hij van de huidige sitnatie in de samenleving een 
scherpe analyse9 die niet alleen een duidelyke varantwoording was van 
het bestaan van veel mimere gemeenschappen dan de naties9 maar ook de 
paskiare konklnsie voor het congres op tafel iegde*
""Be tegenspraaic tussen het veel groter geworden beroep op het intellekt 
van de eenling enerzyds en anderzyds d® versteende stmkturen van een 
zo goed als pre-historische maatschappyvorm dwingt tot. verstandige en 
zinvolle oplossingen0 Be massa van 
den laten voeren en die him deelnemiag aan het openbare leven bevredi- 
gen voor de beeidbuis9 wordt kleiner in hetzelfde tempo waarin de ar- 
beidsstmkturen veranderen en waarmede de schynbare zekerheid moet wyken 
voor een zo goed als permanent® existentlSle onzekerheido Ban mogen het 
weer da antirevolutionairen zyn9 die door tydige aanpassing van de maat- 
schappelyke stmkturen af te wyzen de spanning verhogen en cm zo te 
zeggen om een explosie vragen""0
Br0 Mansholt ziet - en dat is niet- vreemd aan zyn funktie - als de ergste 
tegenkxacht "de van soevereiniteit bezeten9 centalisT-ische eenheden, die 
zich nationale staten noemen" 0 Hij ziex daarin een dubbel kwaads het wei- 
geren bevoegdheden af te staan9 die door kleinere eenheden verantwoorde- 
lijk kunnen worden uitgeoefend9 en boven-nationala problemen aanpakken omdat 
de nationale staten daar de struktuur en de bekwaamheid niet voor hebben.

degenen die zich nu nog met woor-
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Hij wyst erop dat die staten machteloos staan tegenover de wereldconeerns9 
maar dat zy hun machtslust en grootheidszin volledig botvieren op de 
alleenstaande burger0 Hy waarschuwt dat men waarde en gezag niet aan het 
ambt mag ontlenen, maar dat waarde en gezag voorwaarde zyn voor het 
ambt.
Hier nauw by aansluitend gaf prof0dr. Van Praag,, voorzitter van de IHEU, 
als sleutelwoorden van het humanisme? vormingskracht9 solidariteit9 zelf- 
verwezenlyking en gemeenschap. be praktische verwezenlyking bleek uit de 
rede van de sekretaris-generaal gewijd aan de vermoorde dr. Martin Luther 
King9 en het telegram gezonden aan de om zijn stellingnemen tegen de oorlog 
in Vietnam tot twee jaar gevangenis veroordeelde dr. Spock0
Onder de deelnemers aan het congres in Hannover waren veei jongeren, die 
door hun aanwezigheid alleen al dwongen tot een duidelijke positiebepaling. 
Het zijn de jongeren waarvan dr. Mansholt nog zeis ’’be sociologen vertel- 
len one al jarenlang9 dat de komende jonge generatie a-politiek en puur 
materialistisch ingesteld zal zijn. Noch het een noch het ander blijkt juist 
te zijn. Natuurlyk kunnen wij aan die jongeren vragen* wat zy willen9 en hun 
voor de voeten werpen dat zy het antwoord daarop schuldig blyven. Nu moe- 
ten wij erop rekenen dat zij met een tegenvraag klaarstaan wat wilien jullie 
en hoe menen jullie met de evoluerende samenleving klaar te komen zo9 dat 
aan de eisen van een menswaardige gemeenschap wordt voldaan?””.

Adres Staten-Generaal
In de Friese Koerier van 12 juni lazen wijg

"Een groep Nederlanders heeft in een adres aan de leden van de Staten-Gene
raal er "met de grootst mogelijke klem" op aangedrongen de regering uit te 
nodigen "terstond alle maatregelen te nemen om het huidige regime in 
Griekenland in een zodanig isolement te plaatsen dat het zich niet kan 
handhaven"«
Het adres9 dat ook is tcegezonden aan de regering, is uitgegaan van een 
comity, bestaande uit dr. J.AoHoJ.S. Bruins Slot9 H„ van der Horst, Jo 
Kassies, Gab. Smit en dr. Victor E. van Vriesland. be adressanten zijn van 
mening, "dat de regering stappen zou moeten dcen om ook de regering van 
andere landen de voorgestelde gedragslijn van isolering te doen volgen.
Stellig meet met dit alles niet worden gewacht tot de klacht tegen Grieken
land in de Raad van Europa is behandeld".
be adressanten schrijven ontsteld te zijn over de inhoud van de rapporten 
van "Amnesty International" over de behandeling van politieke gevangenen 
in Griekenlando "Er is geen reden aan de juistheid van de verslagen te 
twijfeleno en wij moeten dan ook met v.erontwaardiging verontwaardiging vast- 
stellenj, dat in een land, waaraan de beschaving grote verplichtingen heeft, 
het uitoefenen van een weerzinwekkende terreur is mogelijk geworden. Het 
spreekt vanzelf dat men in Griekenland tegen deze terreur weinig kan be- 
ginnen. bes te groter is de verantwoordelijkheid der regeringen van andere 
landenp die van buiten af druk kunnen uitoefenen"9 aldus het adres".

Tot de vele ondertekenaars behoorden vertegenwoordigers van kunstenaars, studenten, 
vakcentrales, de generate svnode der Nederlands Hervormde Gemeent^n en de 
Liberaal-Joodse Gemeente en een groot aantal rectores magnified van universi- 
teiten en hogescholen. Namens het Humanistisch Verbond tekende de aigemeen voor- 
zitter, prof. J.P. van Praag.
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De Pans er- de mod erne .jeugd
Voor Pans Paulus zich deze zomer naar zijn buitenverblyf Castel Gandolfo be- 
gaf, keerde hy zich fel tegen de bonding van de moderne jeugdo De Volks- 
krant van 18 juli berichtte hieromtrents

"De oudere generatie wordt eenvoudig een brevet van onvermogen uitge- 
reiktp om de jongere generatie ook nog maar lets deugdeiyks te leren. 
Maar vel wordt de ouderen voor de voeten geworpenp dat sy verantwcor- 
delyk zijn voor de onaanvaardbare sitnatie waarin de jengd van tegen- 
woordig verkeert0
In een wilde jacht is men op zoek naar een nieuw mensbeeld, een nieuw 
humanisme0 Het kan niet genoeg zyn«, En alle formuleringen die al ge~ 
vonden warens worden weer aan de kant gezet. Men zweert by de moderne 
schryvers„
De pans wilde niet ontkennen, dat het nodig is en dus ook billyks dat 
men naar nieuwe formules en beelden zoekt9 maar men meet echter niet 
zover gaan, dat niets van wat vorige generaties tot stand gebracht heb- 
ben en hebben geprobeerd tot stand te brengen, mi plotseling niet meer 
deugt. Het waarachtige mensbeeld heeft de kerk steeds geput uit het 
evangelie. Christus heeft de mens voorgehouden, hoe een volmaakt mens 
te zyn0
Dat bewijst ook de geschiedenis? die vele figuren heeft voortgebracht, 
die voorbeeldig geieefd hebben. Daaruit blijkt dat de leer van de kerk 
de mensen juist niet misvonnt of aan banden legts maar sterk in hun 
typiseh menselijke aspiraties. De mens leert goed van kwaad te onder- 
scheiden en wordt veriest van onversehilligheid- Eij wordt geen fari- 
zeeSr of h-aichelaar. Integendeelp zijn menszijn wordt bevorderd=
"Neen"p zei de pans, "de kerk is geen obstakel voor het goed mens zijn, 
waarnaar het humanisme streeft. De kerk bevordert dit juist op alle 
manieren en het concilie heeft dat nog eens daideiijk verkondigd."

De Pans en het moderne humanisme.
De Twentsche Courant van 25 juli ging lets meer in op hetgeen Pans Paulus 
ten aansien van het moderne humanisme heeft gezegd. Het blad schreef o.m0s

"In het moderne humanisme heeft hij nu vooral gehekeld de onder liggende 
gedachte als zou de mens van nature alleen maar goed zijn0 
Bovendien kwam hij op tegen de andere kenmerken van de humanistische le~ 
vensbeschouwingp waardoor het lijden en ook de onthechting en het boete- 
element geen zinvolle plaats krijgsn,
Terwijl het hiim.anisme aan de ene kant het christelijk mensbeeld verwerpt, 
zoekt het zelf naar een leven9 dat werkelijk alien kanssn biedtp gemakke- 
lijk isp spontaan en plezierig. De christen daarentegen wordt bekeken 
als iemandp die aan banden ligt en door gewetensvzagen wordt gekweld.
De christen, zo wordt gezegd, staat buiten alle opwindende ervaringen, 
die voortkomen uit. de vrije loop van de drif fcen.
Zij9 de humanistenp houden staande dat de mens meet mikken op een leven 
zonder verdrietp zonder ergens afstand van te doen„ Men meet een gezond 
en hygi^nisch leven genieten.
De paas zei dat de christen zich bij de tegengestelde opvattingen nu 
eenmaal moet neerleggen. Men ontkomt er nu eenmaal niet aan, dafc men,
God zoekend en vastbesloten zijn wil op aarde te volbrengen, zichzelf 
de baas moet worden en dat men zijn eigen bestaan voortdurend in het
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rechte spoor moet brengen* Men moet daarbij bet kruis van Christus 
voor ogen houden en zijn lijden in eigen iichaam verwerkelijken.

Commentaar.
Het dagblad De Tijd van 20 juli schreef in een redactioneel commentaar op 
's Pausen krachtige taal" (zeals het blad de woorden van de Pans noemde) 
onder andere dit:

"Onderen hebben inderdaad meer ervaring en meer oog voor traditie, maar 
jongeren beschikken vaak over een grote oorspronkelijkheid en een zuiver- 
der intuitie, gericht op de toekomst: bun eigen toekomst. Pat geldt op 
het algemene terrein van de cultimr, in bet bijzonder cp de gebieden van 
politiek en onderwijs; dat geldt, in andere verhoudingen, ook op het 
terrein van godsdient en zeden. Te weinig ouderen hebben er oog voor, 
dat jongeren bun kritiek op bepaalde zedelijke normen vergezeld doen gaan 
van een voorbeeldige beleving van andere etbische beginselen. Met name 
edelmoedigbeid en zin voor reebtvaardigheid leven sterk bij een stuk 
van de jeugd, ook al worden deze positieve trekken soms versluierd door 
speelse buitenissigbeden.
Het zijn merkwaardigerwijs dezelfde trekken die beboren tot de kerken 
van het evangelische mensbeeld waarnaar de Paus verwees, en die vrij- 
waren voor een verwerpelijk humanisme waarover de Paus terzelfder tijd 
vermandend sprak.

Bouwen en humanisme.
Van 9 tot 16 maart zal in Cannes een congres gehouden worden, waaraan een 
prijsvraag verbonden is, georganiseerd door bet comit£ voor de "Grand Prix 
International d'Urbanisme et d'Architecture"0 Tijdens een voorbespreking 
in juli te Parijs (op de Eiffeltoren!) gehouden gaf men die Internationale 
prijsvraag als motto mee: "ontstaan en/of groei van een menselijke gemeen- 
schap". Er zullen twee prijzen worden uitgereikt, een in 1969 en een in 
1970. Een internationale jury van stedenbouwkundigen , architecten, socio- 
logen, kunstenaars en ingenieurs zullen de projecten beoordelen.
Pe Telegraaf van 20 juli schreef:

"Hetthema, dat de organisatoren kozen, "Ontstaan en/of groei van een 
menselijke gemeenschap", houdt het ontwerpen van twee projecten in: 
de bouw van een nieuwe stad volgens de huidige maatstaven en de bouw 
van een centrum, dat geheel op de menselijke communicatie is gericht. 
Pe organisatoren, Roger Ville, dr. Bonhomme en Jacques Betourne, zijn 
van mening, dat er te weinig rekening wordt gehouden met het onderling 
menselijke contact bij de bouw van steden of nieuwe wijken.
Baarom geven zij het congres, dat in maart in Cannes wordt gehouden, 
"in de zon en onder de blauwe hemel" zoals dr. Bonhomme uit deze mon- 
daine badplaats verduidelijkte, het onderv/erp "Bouwen en humanisme" 
mee.

Een congres, dat onze aandacht zeker verdient!

Hulpdienst.
In het Rotterdamsch Nieuwsblad van 27 juli had Lea Wijnberg een gesprek met 
Polf Coppes, ex-priester en stafleider van "Correlatie", een hulpdienst
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voor mensen die contact zoeken. De heer Coppes is o.nio bekend om zijn t.v.- 
en radiopraatjes. ’’Correlatie" ontvangt sinds kort overheidssubsidie en de 
hulpdienst zal nu geleid worden door een staf van vier mensen, van wie een 
het diploma maatschappelijk werker dient te bezitten. De heer Coppes klaagt 
dat het moeilijk is goede medewerkers aan te trekken en hij zegt dan tegen 
de journalists

" 't Moeten mensen zijn die goed kunnen luisteren en op een goede ma- 
nier gesprekken kunnen voeren. Hoewel onze stichting algemeen is, 
meet je wel aan elkaar de eis stellen, dat je je in welk milieu ook 
kunt verplaatsen. Dat je iemands overtuiging kunt accepteren om binnen 
deze overtuiging naar de oplossing van het probleem te zoeken.
Ik kan geen goede gesprekspartner zijn als ik bepaalde beperkingen heb. 
Dat is 't verschil tussen een kerkelijke en een algemene instelling.
Dit geldt trouwens ook voor hu^anisten. De humanistische raadslieden 
hebben meestal een anti-religieuze instelling die net zo beperkend 
werkt als een religieuze.
Ik wil z6 met mensen in gesprek zijn dat ze absoluut zichzelf kunnen 
zijn. Ik wil ze vrij laten. Gast-vrij zijn'.'

Ti.jdbom.
Dit woord schreef de Volkskrant van 25 juni boven het volgende artikeltje:

In de zendtijd van het Humanistisch Verbond sprak zondagochtend dr.
C. van Rijsinge over een zojuist in Engeland verschenen boek: The bio
logical Timebomb (Rattray Taylor, uitgegeven door Thames and Hudson, 
Londen). Een van de citaten die hij uit het boek lichtte, kwam onge- 
veer hier op neer:,,het is zeer goed mogelijk dat wij binnen afzienbare 
tijd in een gezelschap zullen komen waar iemand zegt: mag ik u voor- 
stellen aan mijn oom en nicht. Ze waren beiden betrokken bij een auto- 
ongeluk, enige tijd geleden, en de chirurgen hebben kans gezien om van 
de resten van beide personen nog een mens samen te stellen.
Waarmee dr. Van Rijsinge maar wilde aanduiden dat we er met een beetje 
aanpassing niet meer kunnen komen in de toekomst, maar dat er eer gron- 
dige herziening van ons huidige normenstelsel nodig is om de verandering- 
en van de nabije toekomst te kunnen hanteren.

Vragen rondom euthanasie.
Werd het vorig stukje geschreven rond een radio-uitzending van het Verbond, 
de Nieuwe Apeldoornsche Courant van 8 juli nam naar aanleiding van een 
televisie-uitzending de Amsterdamse huisarts B.S. Polak een interview af.
Wij nemen hi emit over?

"Hij zegts "Ik weet zeker dat in Nederlandse ziekenhuizen bij patienten 
voor wie genezing is uitgesloten en waarbij vast staat dat de hersenen 
nooit meer zullen functioneren, de kraantjes worden dichtgedraaid van 
de apparatuur die hen, kunstmatig, in leven hield".
"Maar wat is leven? Is het nog leven als specialisten hebben uitge- 
maakt dat de hersenen nimmer meer zullen functioneren en alleen het 
hart en de longen kunstmatig in werking worden gehouden? Bij leven hoort 
voor mij het zelfstandige leven en het aanwezig zijn van een vermogen 
tot herstel. Als beide factoren ontbreken mag, wat mij aangaat, de dood

€
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intreden.” "Een arts zou dan, mits niet op eigen houtje en op wettige 
wijze, de dood moeten realiseren. Hij kan dat in de genoemde gevallen 
doen, maar ook bij hopeloos en zeer ernstig lijden. Ik weet zeker 
dat vaak zeer grote doses pijnstillende middelen worden gegeven om 
een leven te bekorten. Ik ben daar ook voorstander van".

Boekbespreking.
Het rapport "Humanisme en arbeid", samengesteld door een commissie van de 
Humanistische Stichting "Socrates” en uitgegeven door W.P. van Stockum te 
Den Haag, werd aangekondigd in Het Financiele Baghdad van 2 juli. Het blad 
nam een groot deed van de samenvatting over.
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INTERNATIONAAL NIEUVS.

Nordrhein-Westfalen.
Le "Neue Westfalische" van 3° juli schrijft, dat de ongeveer 20,000 leden 
tellende "Ereireligiose Landesgemeinde Nordrhein-Westfalen", die zich daar- 
bij als spreekbuis voelt van de ruim 550*000 onkerkelijken in dit gebied, 
zich daadwerkelijk willen inzetten voor de invoering van (wat wij noemen) 
"humanistisch vormingsonderwijs" op alle scholen voor voortgezet onderwijs. 
Reeds in 1956 werden de eerste stappen ondernomen, waarbij onderwijzers- 
organisaties en de SPD-fractie hun steun verleenden, maar thans geeft de 
nieuwe wet op het onderwijs pas werkelijk grondsiagen, waarop verder ge- 
werkt kan worden. Men wil de aan de diverse scholen verbonden leerkrachten, 
die zelf buitenkerkelijk zijn, als eersten voor dit werk inschakelen.
Natuurlijk ziet men er de noodzaak van in, dat wil men het vormingsonder- 
wijs pas goed tot zijn recht zien komen, dit onderricht gegeven dient te worden 
door mensen, die daartoe een spectiale opleiding hebben ontvangen. Men wil 
daarom gaarne opleidingsmogelijkheden voor deze leerkrachten aan nniversi- 
teiten en hogescholen verbinden.
Een dergelijke mogelijkheid biedt de universiteit van Gent al jaren.

Het blad zegt verder, dat in 1969 een zekere opleidingsmogelijkheid voor 
knimanistische raadslieden en vormingsleiders verbonden zal worden aan de 
leerstoel te Leiden,

De groep Nordrhein-Westfalen wil zich naast dit werk op onderwijsterrein 
00k gaan inzetten voor geestelijke verzorging van militairen op "freireli- 
gibse" grondslag, naast het werk dat thans door de grote christelijke kerken 
wordt verricht.

Centro Coscienza.
In april bezocht Harold J, Blackham van de British Humanist Association 
Milaan, waar hij voor het "Centro Coscienza" een lezing hield over "bronnen 
en aspiraties van het moderne humanisme", Zijn toespraak was tevens de 
openingsspeech van een serie lezingen, die georganiseerd werden met het 
doel een beter inzicht te krijgen in de werkzaamheden van de diverse huma- 
nistische organisaties. In mei was prof, dr. J.P. van Praag de gast van 
het Centro, Zijn - in het Italiaans gehouden toespraak had tot titels nieuwe 
mensen in een nieuwe wereld".

IHEU congres in Hannover.
De Internationale Humanistische en Ethische Unie publieeerde ter gelegenheid 
van haar tweede europese congres de volgende verklarings
Wij erkennen de grote betekenis ’voor de maatschappij in het algemeen en voor 
hen die er direct bij betrokken zijn

van de gerechtvaardigde eisen van de studenten voor meer directs deel- 
neming en practische democratie binnen de universiteit§
van de toenemende verantwoordelijkheid ten aanzien van de maatschappij 
van de zijde van de universiteitsgemeenschap, zeals die tot uiting is 
gekomen in de studentenprotesten?
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en van de proefnemingen met opvoedmgssystemen naast de miiversiteit, 
georganiseerd doer de studenten zelis in het bizonder daar waar deze 
een vedergeboorte van de universiteit in het vooruitzicht hebben gesteld, 
meer ale plaats van stndie dan als fabriek vcor de produktie van diplo
ma. ’ 3 c

Wij wensen schter ook uiidrukking te geven aan onze erkenning van de behoefte 
van de maatschappij aan goed gevcrmde bercepsbeoefenaren,

Vij achten de bovengenoemde eisen redelijk en betvigen onze sym.pathie en 
solidariteit met de studentenbeweging die streeft naan een rechtvaardiger 
samenlevingo


