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HUMANISTISCH VERBOND.  

Humanistische Luisterkring.  

Een groep vooraanstaande Nederlanders,van uiteenlopende opvatting 
in politiek en geloof, heeft onlangs de volgende verklaring ondertekend: 

,° 	.De:ondergetekenden, zelf merendeels geen humanisten, 

"nnderschrijVen vanbnii kant gaarne de gedaChte, dat de 

"humanistische volksgroep, evenals andere groepen er recht 

op heeft, in de gelegenheid te worden gesteld, diegenen 

"die daarop prijs stellen met haar werk, ook via de radio, 

"Van dienst te zijn. Zij bepleiten dan ook de toekenning van. 

"eigen zendtijd Voor regelmatige humanistische uïtZendingen 

en spreken de wens uit, dat daartoe in de wet de mogelijk- 

"heid zal worden geschapen.  

"Dr. ,W.. Banning 

°Prof. Dr. F.A. van Baren 

"Dr. E.. Brongersma 

"Mr. J.A.W. Burger 

"Dr. J.J. Buskes - Jr. 

"Dr. B.M.I. Delfgaauw 

"Dr. W. Drees 

"Dr. J.A. de Koning 

'Prof. Dr. H. Kraemer 

"F.H. Landsrian 

"Prof. Dr. G.C. Niftrik 

"Dr. 0. Noordenbos 

"G. Ritmeester 

"D. Roemers 

"Prof. Dr. A.A. van Ruler 

"Rabbijn J. Soetendorp 

"D.W. Stork 

"E. Vermeer 

"Mr. J. Wilkens 

Driebergen 

Amsterdam 

.Heemstede 

Wassenaar 

Amsterdam 

Haarlem_ 

's-Gravenhage 

Utrecht 

Driebergen 

's-Gravenhage 

Amsterdam 

Amsterdam 

's-Gravenhage 

Badhoevedorp 

Utrecht.  

Amsterdam 

Hengelo 

Naarden 

Wassenaar • 

In vele gemeenschappen van het VerbOnd begint'de actie voor de 
Luisterkring op gang te komen. Hoewel  het aantal aanmeldingen zeer be-
vredigend is te noemen, kan een persoonlijke benadering van vele luister•- 
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aars in vele gevallen nodig zijn. Hier en daar zijn aanbevelingcomitg's 
in oprichting, waarin figuren uit het plaatselijke openbare leven zit-
ting hébben. 

Het aantal leden bedroeg op 13 juni 15.565. 

"Het, Woord van de Week".  

Aget aantal abonné's op het blad van de Luisterkring neemt regel-
matig toe,,Binntnkort wordt aan alle leden van de kring een proefnummer 
gezonden, en worden zij opgewekt op aantrekkelijke voorwaarden een abonne-
ment te nemen. 

Benoemingen.  

'In zijn vergadering van 6 juni hechtte het Hoofdbestuur zijn goed-
keuring aan de benoeming van drie nieuwe vrijwillige raadslieden, t.w.: 
MéVrouw C.A. Marx-Maris te Amstelveen, Dr. A.J. Herman te Eindhoven en 
de Heer C.M. Zom te Rotterdam, resp. als plaatselijke geestelijke raads-
vrouw, raadsman voor de arbeiderskampen en voor de strafgestichten. 

Geestelijke verzorging.  

In'het verslag van werkzaamheden over 1957 en 1958 van de Centrale 
Commissie voor Geestelijke Verzorging komt de uitbreiding van de werkzaam-
heden op dit terrein duide lijk uit. Steeds nieuwe gebieden vragen de aan-
dacht van de raadslieden, terwijl het werkterrein groter wordt. In het 
bijzonder was dit het geval bij de arbeiderskampen en de strafgestichten. 

Ontwerp van wet voortgezet onderwijs.  

Aan de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen zijn enige 
amendementen op de artikelen 39 en 41 van het ontwerp van wet tot rege-
ling van het voortgezet onderwijs gezonden, betrekking hebbende op het 
godsdienstonderwijs. Een afschrift van de brief van het HOOfdbestuur en 
de tekst van de artikelen, waarop de brief betrekking heeft, zijn als bij-
lage bij dit nummer gevoegd. 

"De Ark".  

Het conferentie-oord van het Humanistisch Verbond "De Ark" te Nun-
speet is uitgebreid met een modern ingericht houten gebouwtje, dat dienst 
gaat doen als conferentiezaal. Het is speciaal bestemd voor de militairen 
van het Humanistisch Thuisfront. Er i s  plaats voor ongeveer 40 deelnemers. 

Kampen.  

'Hét Verbond organiseert, evenals voorgaande jaren, weer een aantal 
kampen. Hieronder vindt U ze opgesomd. 

"De Ark" - Nunspeet.  

Drie familiekampen in de weken van 

25/7 tot en met 1/8-1959 
1/8 tot en met 8/8-1959 
8/8 tot en met 15/8-1959 
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Tentenkamp "Nieuwvliet" - (Zw.V1.).  

Een'kamp'Ván 14 dagen en wel van. 18 juli'tot en met 1 augustus 
1959. De leiding berust,.evenals vorig jaar, bij de Heer en Mevrouw Drs. 
G.F. Makkink te Bennekom: 

Overnachten in gezinstehten met grondzeil en strozak. Op het ter-
rein is een recreatietent. Kamp is in een goed beschutte boomgaard. 

Kinderkampen.  

Voorkinderen van 10.1ot en met 12 jaar in "De Korenbloem" te 
Elspeet van 18/7 tot en met 25/7-1959. Maximaal aantal 50„ Leiding:, 
J. Weggelaar, Amsterdam. 

Voor kinderen van 13 tot en met 15 jaar tentenxamp :op "De Dikken-
berg" te Bennekom van 8 tot en met 15 augustus en van 15.  tot en.met 22 

.auggistusi1959.. De leidihg van dit kamp is in handen van de Heer P. van 
Soelen, Bilthoyen, 

:D“ jaar wordt er in "De.  Ark" slechts één kinderkamp georganiseerd 
en 'wel 'van 8 •-• 15 augustus.'De leiding  berust bij de Heer H. v.d. Wateren. 
Leeftijd 8 - 15 jaar.. 

Bejaardenkampen.  

Van 6 tot en met 13 juni en van 13 tot en met 20 juni warenen 
."kampen voor bejaarden.. 

Huisvrouwenkamp.  

Voor het eerst wordt er een huisvrouwenkamp gehouden en wel van 
31 augustus tot en met 5 september.' 

7°7 
HUMANISTISCHE STICHTING  SOCRATES. 

-Landdag.  

Op 24 mei hield de Stichting Socrates een landdag over het-onder-
werp :tTerborgen verleiders". Het onderwerp werd ingeleid door Prof. Dr. 
S. Hofstra, Uitgangspuntvan de inleiding vormde het bekende boek:van 
Vance Packard "Dé verborgen verleiders".  Op.de inleiding,volgde'men zeer 
levendigediscussie. 

Er waren 45 deelnemers. 

Zomerschool.  

Hgt programma van. de .Zomerscheol,  die van 20 tot 25 juli inde 
Internationale School voor Wijsbegeerte  te. Amersfoort:Zal worden gehouden, 
is thans:bekend en luidt als volgt: 

Onderwerp: 	"Kernptoblemén Van  het*Humanisme 

Programma:  

n 17.00 uur:. aankomst; maandag 20 juli: 	 broodmaaltijd. 
, ts avonds voordracht  door Prof. Dr: L.G. van der Wal  

21 juli: Prof. Dr. L.G. van det Wal spreekt over: 
• "Grondslaèn. Van éen autonome moraal". 
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22 juli: Prof. Dr. G. Stuiveling spreekt over; 
"Menselijke vermogens en openbaringsgeleof". 

23 	P.N. Kruijswijk spreekt over: 

Werdraagzaamheid". 

24 juli: Dr. S:J. Bouma spreekt over: 

wVrijheid". 

25 juli 	Is morgens sluitingsbijeenkomst, na de lunch vertrek. 

Algemene leiding'Drw. J.H.P. Colpa. 

Jaarverslag 1958.,  

Het, jarVerSlag over 1958,  is verschenen. 
Dé activiteiten 'van Socrates waren in grote lijnen dezelfde als voor-

afgaande jaren, n.l. een Zomerschool, twee landdagen,"de uitgave van 
-p:Rekenschap" en het:instandhouden van een leerstoel in de filosofie aan 
'de Technische:Hogeschool te Delft—Over deze leerstoel vermeldt het jaar-
verslag nog het volgende: 

Het Curatorium bestaat uit: Prof. H.R. Hoetink (voorzitter), Prof. 
Dr. C.D.J. Brandt, Prof. Dr. H.J.F.W. Brugmans, Prof. Dr: G. Stuiveling 
én Prof. Dr..C.F.P. Stutterheim. De directeur van de StiChtingtreedt op 
als toegevoegd secretaris. De hoogleraar,'Prof. Dr. Libbe van der Wal, gaf 
in het studiejaar 1957-1958 wekelijks een college'aver:-PFilasofische Pro-
blematiek", Het aantal studenten dat de lessen volgde bedroeg gemiddeld 15. 

•-0." 

HUMANITAS, 
Ver.v.MaatschaTerk op Hum.Grondslag.  

Weekend-conferentie in Kortehommen voor het kader van Humanitas in de  
.provincie Friesland.  

i0p .19-mei had het bestuur.van het gewest Friesland een weekend-
Conferentie' belegd voor bestuurs- :en kaderleden. De zaterdag werd be-
Steed aan debesprekipg van •vraags"tukken rondom de industrialisatie-
plannen in Oost-Friesland. De Heer Leeuwis, verbonden `aan het Industrie-.  
schap Oostelijk Friesland, had aan de deelnemers een aantaLVragen voorge-
legd ter bespreking. Later op de avond . heéft de Heer LééUwis 'let bespro-
kene samengevat en tevens een klankbeeld met dia's laten horen en zien 
over het gebied, dat in de bespreking aan de orde was geWeeat. De zondag 
werd'éen inleiding gehouden door,Ds PijleVeld, directeur van het Wood-
brokers-huis, met als onderwerpe,functie van het gezin inde samen-
leving". Over de inleiding werd langdurig en met animo gediscussieerd. 

Conferentie bejaardenzorg»  

De conferentie in Amsterdall? 91?,,30..mei, die in het vorige nummer van 
de Humanistische Documentatiedienst werd aangekondigd, is zeer geslaagd 
verlopen. Zeventig kaderleden van Humani-Las,' die  zich bezig houden met de 
bejaardenzorg, hebben deze conferentie bezocht. :' 
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Benoemingen maatschappelijke werksters.  

Tot,Maatschappelijk werksterM de afdeling Amatftdam voor de gere- 
patrieerdenzorg 	benOemd Mevrouw T.Y'. Hobma-Glastia. 

Tot maatschappelijk werkster voor het'algemeen maatschappelijk werk 
in de afdeling Amsterdam is met ingang van 15 juni benoemd Mevrouw. E. 
Meyer-Kubbengá.. 
• Tot maatschappelijk. werkster voor het algemeen maatschappelijk werk 

in_de afdeling Amsterdam is benoemd met ingang van 1 juni Mejuffrouw M.A. ..• 
4e..Wilde. '' 

Huiehoudelijk Congres van HuManitas van 3.1 oktober en 1 november 1959.  

Het bestuur van HuMatitas'heeft in verband met de instelling ván het 
"Geestelijk.  Volksgezondheidsjaárn, de Heer Ph.. van Praag uitgenodigd : op 
1 november op het congres te Rotterdam te spreken over de betekenia!:Ván 
het maatschappelijk werk voor de geestelijke volksgezondheid. 

Collecte afdeling Amsterdam.  

Op 20 juni hield de afdeling Amsterdam een straatcollecte. 

-0- 

HUMANISTISCHE JONGEREN  GEMEENSCHAP.  

Vanwege de H.J.G. werd ons het volgende medegedeeld: 

De reorganisatie,  

"In. verband met het feit dat de algemene vergadering van de H.J.G. 
inaprij j.l. zijn verontrusting over het ledenverloop en de sfeer in de 
gemeenachaP heeft uitgesproken werd  het nieuwe hoofdbestuur opgedragen 
in het komende jaar een onderzoek in te stellen naar de toekomstmogelijk-

- heden.  van de H.J.G. Het bestuur zou op betrekkelijk korte termijn' aan de 
leden voorstellen moeten doen over een eventuele reorganisatie van de 
H.J.G. Het hoofdbestuur wordt in zijn onderzoekingen bijgestaan door een 
'reorganisatie-commissie' (allen 11.J.G.-leden); Men is met de voorbereiden-
de werkzaamheden reeds tamelijk ver  gevorderd. 

Door een aantal leden zullen binnenkort in "De Libertijn" enige ac-
tiverende artikeltjes worden geschreven. Er zullen door. het. bestuur be-
sprekingen worden gevoerd met het  Humanistisch Verbond, de H.J.B. en de 
jeugdorganisatie "Ruimte.". Tevens wordt•Momenteei-een : enqugte,pn4er alle 
H.J.G.-ers gehouden. Tot op heden is het verloop van deze enqnátd.  zeer 
bevredigend. 

Gedurende de maanden juni en juli zullen in alle plaatselijke ge-
meenschappen discussiedagen over deze reorganisatie worden georganiseerd. 

Voor de leden die geen lid zijn  van een bepaalde H.J.G.-gemeenschap 
komen er een aantal regionale discussiedagen. Men wacht met spanning het 
verloop der gebeurtenissen af." 
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HUMANISTISCHE JEUGDBEWEGING.  

Pinksterkampen.  

Er zijn twee Pinksterkampen gehouden; een in 't Hazedal in Ede en 
een in de Jeugdherberg in Emmen. In beide kampen heeft men genoten van 
het stralende weer; de programma's zijn, voorzover dit maar enigsziná mo-
gelijk was, buiten afgewerkt. 

Der Freireligióser Jugendbund Deutschland was uitgenodigd om in 
Emmen te komen en een flink aantal.FID.-ers had aarsdeze uitnodiging ge-
volg gegeven. Er is in beide kampen gewandeld, gefietst en ,gediscussieerd: 
in Ede is een Vossejacht gehouden en de Heer L. Jacobs heeft gesproken 
over de . Jeugdbeweging-in.Oost-Duitschland. In Emmen is, uiteraard verteld 
over, deFJD'en de HJB.,waarbij de taalmoeilijkheden gelukkig niet al te 
groótWaren. In Ede zowel als in Emmen was de stemming prima, zodat een 
grootaantal FJD.-érs èn HJB. -ers terug kan zien op een goedkamp. 

Zomerkampen.  

De plaats van de eerste twee zomerkampen is.veranderd; du. plaats van 
in Saasveld worden ze in Beuningen gehouden. De leider van het eerste 
kamp . (11 - 18 juli) is Paul Lambeck, die van het tweede kaMp(18 - 28 
juli) is Ot van den Muyzenberg, terwijl het kamp op Terschelling (15 - 22 
augustus) door Peter Barends geleid zal worden. De prijs voor het eerste 
en het laatste kamp is f. 25.--; het tiendagen-kamp kost f. 35.--. Voor 
nadere inlichtingen en opgaVe.wénde' men zich tot: Ot'van den Muyzenberg, 
Galileiplantsoen 83, Amsterdam-00st. 

-0- 

STUDENTEN VERENIGING.OP HUMANISTISCHE GRONDSLAG.  

In Verband, Met'de examentijd heeft de S.V.H.G. geen activitoiten te 
melden. 

7°- 

HUMANISTISCHAHUISFRONT.  

Jaarverslag over 1958.  

Verschenen is het jaarverslag over 1958 van het Humanistisch Thuis-
front. Wij ontlenen hieraan het volgende: 

Hét beZoek van militairen aan'het Vormingscentrum  van het Thuisfront 
in "De Ark" te Nunspeet steeg in 1958 tot bijna 900. In 1957 bedroeg dit 
aantal ongeveer 450. • 

Het Militair Tehuis in AmerSfoort werd in 1958 bezocht door onge-
veer. 9.000 militairen. 

Het tehuis te Havelte werd in 1958 bezocht door 32.000 militairen. 
Het Militair Tehuis te Nunspeet werd eveneens bezocht door 32.000 

militairen. 

Opening 4e Militair Tehuis.  

Op 19 mei 1959 werd het 4e Militair Tehuis bij Oldebroek geopend. 
Het tehuis kreeg de naam: "De Woldberg". Het tehuis ligt op terrein van 
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de gemeente Doornspijk. De burgemeester van deze gemeente was bij de opening 
aanwezig. 

De openingsrede werd uitgesproken door de Voorzitter van het Humanis-
tisch Thuisfront, de Heer E.A. Vermeer. 

Bij de opening waren o.a, nog aanwezig: de commandant van het militaire 
kamp te Oldebroek, de chef van het kabinet van de chef van de generale 
staf, en vertegenwoordigers van het Protestantse en het Katholieke tehuis 
voor de legerplaats Oldebroek. 

- 

HUMANISTISCHE WERKGEMEENSCHAP 	DE PARTIJ VAN DE ARBEID., 

In verbandsmet het zomerseizoen valt uit de afdelingen geen nieuws 
te vermelden. 

"Vernieuwing".  

Het blad van de Humanistische Werkgemeenschap verscheen in juni na-
tuurlijk wel. Het bevat o.m. een artikel  van zijn redacteur, K. Timmerman 
over: "Ideali,sme in confrontatie met de werkelijkheid", een overzicht van 
de Franse politiek "van mei, tot mei" van George Lagrange, een artikel van 
Drs. Th.J. Hogendorp over de discriminatie  van het Humanistisch Verbond 
bij de geestelijke verzorging van de gerepatrieerden in de contract-pensions 
en de tekst van de radiorede, welke Dr. A. R. Vermeer onlangs hield voor 
de VARA-microfoon in het kwartiertje van de Werkgemeenschappen. Deze rede 
was getiteld: "De -dadels van Hassan". 

-0- 

RADIOLEZINGEN.  

Lezincren in de maanden 'uni en 

	

21 juni 	P.A. Pols 

	

28 juni 	Ir. E. Heymans 

	

5 juli 	Dr. D.H. Prins 

	

12 juli 	Prof. Dr. W. Wiersma 

19 juli : W. Coenders  

"Vrijblijvende ontmoeting". 

"Wijsheid in productie en gebruik". 

"Belagers onzer vrijheid". 

"Zelfbedrog". 

"Bermtourisme". 

juli voor de V.A.R-A.  

-0- 

INTERNATIONALE LITERATUURLIJST.  

THE ETHICAL OUTLOOK 	 Alfred Stiernotte  
May-June 1959 	 What do we mean by "Spiritual?" 

THE HUMANIST (U.S.A.) 	 H.J. Muller  

No. 2 - 1959 
	

In search of Peace. 

No. 2 - 1959 
	

Rudolf Dreikurs  

A Humanist view of Sex. 
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THE HUMANIST. (U:S.A.) 
	

Philip P.P. Seitz  

No. 2 	,1959„ 	 Anxiety. 

TAE.HUMANIST (ENGLAND) 	 Margaret Knight  

May - 1959 	 Telling Children about God. 

	

May - 1959 
	

C.A. Mace 

Religious Propaganda in Schools. 

	

.June, 	,1959 
	

E.H. Hutten  

Religion and Science Today. 

	

June - 1959 
	

J.G. Watson .  

The Humanism of H.G. Wells. 

	

June. 	1959 
	

• 	R. Greacen - 

THE RADICAL'HijMANIST 

Albert Camus: Atheist and Rebel. 

0.S. Chandrassekhar 

Na. 14.- 15 1.959 Family Planning in an Indian 
Village. 

No. 14 - 15 - 	1959 Benoy Gosh 

The Intellectual in a planned 
Society. 

No. 17 - 18 - 	1959 Humanist Approach to Education. 

THE PLAIN VIEW 

Summer 1959 

Summer 1959 

THE MONTHLY RECORD  

May - 1959 

DIE FREIGEISTIGE AKTION 

mgrz  -- 1959 

H.J. Muller  

Darwin's Achievement, 

Gorlys Lamont  

A Humanist Symposium on 
Métaphysics.' 

Archibald Robertson  

Moral Man and Immoral Govern- 
ment. .. t  

J.W. Sommer  

Sigmund Freud. 

-o- 
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VAN ALLE KANTEN.  

Verslagen, reportages enz.  

Mededelingen over publicaties over de Luisterkring.  

Van de. adhaesiebetuiging van enkele vooraanstaande -Nederlanders 
met.de Luisterkring maakten tot heden 12 dagbladen melding. 

. Bij de,26 dagbladen die reeds in aprilrover de Luisterkring het 
een en ander publiceerden, voegden. zich nog 3 (die' dus niet schrijven 
over de adhaesiebetuiging, maar alleen over het feit, van de oprichting 
van.de Luisterkring). 

Bij deze aantallen zijn buiten beschouwing. gelatén de 11 bladen, 
die, over de Iuisterkring schreven naar aanleiding van de landdag in 
Emmen- (en.die•trouwens voor een gedeelte ook reeds' behoorden tot de 
26 die direct de Luisterkring vermeldden). 

Lezingen over het Humanisme door niet-Humanisten.  

Ds. Kalf hield zijn bekende lezing 'ditmaal in Deventer voor 
Nederlandse Christen Vrouwenbond. 

De Apeldoornse editie van Trouw van 26 mei had'er een korte mede- 
deling over. 	• 

Humanistische rubrieken in dagbladen.  
• 

De Gelderlander Pers (De Gelderlander en Het' Arnhems 

De Gelderlander en Het Arnhems Dajblad, beiden van, 21, mei, deden 
voor de tweede maal hun rubriek "Buitenkerkelijk.  Humanismei.  verschijnen. 
Ditmaal schreef de samensteller-,van deze rubriek,'de R.K. priester Wim 
Engelen, een beschouwing ,over het atheïsme van het Humanistisch Verbond. 
Hij':,Zegi daarin 	: 

• 
". De humanisten hebben er.bézwaar  tegen, "athelsten"• genoemd 

worden. Atheisten zijn Gods-ontkenners,bestrijders' van het 
"Godsbestaan - tenminste, zo wordt het.woord meestal gebrUikt, 

misverstand te voorkomen,  vermijden zij die term angStval- 
liá. Zij. noemen zich bij voorkeur  "ongodsdienstig", d.w.z, men- 

iederolevenshouding afwijzen, die gebaseerd is op 
'"boven-. of buitenmenselijke openbaring dooreen.laergoonlijkGod. 
" 'Het spreekt vanzelf, dat deze opvatting-in feite praktisch 
"0PatheïsMeneerkOmt..Athelsme kan op•allerlei wijZen'veorkomen: 
).i al bestaat er tussen deze .verschillende Vormen' ridg zo'n groot 
"theoretisch verschil, het gaat uiteindelijk om de concrete hou-
"ding, die ,de mens tegenover God aanneemt:,-  of men hem recht-
"streeks bestrijdt of .eenvoudig  negeert, in beide gevallen heeft 
"de hele levenshouding een Godsontkennend karakter. Het woord 
"van Christus: "Wie niet met Mij is, is tegen Mij" is hier volle-,  
"dig van toepassing. 

en verder: 

" 	Hoezeer wij als christenen de levens7en wereldbeschouwing, 
"die het Humanistisch Vetbond voorstaat, ook moeten afwijzen en 
°bestrijden, het moet ons Ook tot vreugde stemmen, dat vele van 
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"zijn aanhangers niet blijven staan bij een hooghartig en zelf-
"verzekerd rationalisme, maar eerlijk en oprecht de stemvan 
"hun hart - of moeten wij niet zeggen: de stem van Gods genade? 
"- trachten te beluisteren. En wij mogen ons daarbij wel eens 
"goed realiseren, dat wellicht voor sommigen van hen de carica-
"tuur, die wij, christenen, in ons leven dikwijls van God maken, . 
"de grootste hinderpaal is om tot de door hen zo hartstochtelijk 
"gezochte Waarheid te komen. Daarom: hoezeer het ook ons goed. 
"recht is, het Humanistisch VerbOnd atheïstisch te noemen en op 
"die grond af te wijzen, in dezelfde mate is het onze dure .plicht 
"tegenover .de humanisten onze christelijke houding te vinden: 
"respect voor hun persoonlijke overtuiging en voor hun zoeken 
"naar de waarheid, en steun - vooral door ons gebed 	in de over-
"tuiging, dat God ook in deze mensen werkzaam is op een wijze, die 
"zich ten enenmale aan onze waarneming volledig onttrekt." 

Verder worden in deze rubriek, welke drie hele kolommen omvat, mede-
delingen gedaan over het ledental van het Humanistisch Verbond, over de 
Luisterkring en over de reorganisatieplannen van de H.J.G., waarbij de 
schrijvér o.m. zegt: 

Inderdaad maakt het Verbond de indruk van een organisatie 
"van volwassen burgers te zijn, wier gemiddelde leeftijd-van jaar 
"tot jaar geruisloos maar zeker steeds hoger komt te liggen." 

Dé beginselverklaring van het Humanistisch Verbond is in deze rubriek 
opgenomen en tenslotte deelt de schrijver het een en ander mede over de 
opvattingen welke. in het Verbond reven over de openbare school. Tot slot 
van dit stukje zegt hij: 

" De opvattingen van Dr. Brandt Corstius mag men met enig voor-
"behoud wel zien als de gangbare mening binnen het Humanistisch 
"Verbond ten aanzien van het onderwijs. Bij alle waardering, die 
"wij kunnen hebben voor de erkenning, dat een "neutrale"school een 
"onding is, vragen wij ons af, of een "algemene" school niet de-
"zelfde kant zal uitgaan, tenzij zij uitgroeit tot een ... humanis- 
tische school. Maar dan is ook dit openbaar onderwijs. tot bijzon-

"der onderwijs geworden, en voor de humanisten even verwerpelijk 
"als het door hen eensgezind bes treden "confessioneel" onderwijs. 
"Waarbij wij dan ook nog afzien van de vraag, of de school op gods-
"dienstige grondslag zozeer aan "apartheid" doet, dat de algemeen 
"menselijke waarden als verdraagzaamheid,/h7aastenliefde en gerech- 
tigheid daar in het vergeetboekje moeten raken. Of zijn wij mis-

"schien onbescheiden als wij menen, dat wij beslist geen behoefte 
"hebben aan een "algemene" school in humanistische trant om onze 
"kinderen behalve tot goede christenen ook tot goede mensen en 
"goede staatsburgers op te voeden?"/7enselijkheid 

Het Parool. 

Ook het Parool is met een Humanistische rubriek begonnen, welke de 
titel draagt: "Nieuws uit de Humanistische wereld". 

Gezien de inhoud van de eerste aflevering van de rubriek, welke in 
Het Parool van 6 juni j.l. plaats vond, beperkt de rubriek zich niet uit-
sluitend tot het Humanistisch Verbond, doch geeft zij ook mededelingen over 
"De Vrije Gedachte" en andere buitenkerkelijke, ongodsdienstige stromingen 



en gebeurtenissen in binnen- en buitenland. 
De eerste rubriek geeft een bespreking (en een aanbeveling) van het 

boek "Problemen der zedelijke waardering" van Prof. Dr. L.G. van der Wal, 
verder het een en ander over de Luisterkring, over de naamsverandering van 
"De Dageraad" en zijn bondsorgaan, over het A.H. Gerhardhuis en een klein 
overzicht van de verhouding van het Belgisch Humanistisch Verbond en de 
Belgische Union Rationaliste. Deze eerste rubriek omvatte ruim twee en een 
halve kolom. 

-o- 

Bijeenkoast van verschillende odsdiensten en levensovertuigingen. 

Een ontmoetingsweek bij de Noodbrokers in Barchem.  

Rooms-Katholieken, Protestanten en Humanisten gaan elkaar ontmoeten 
in Barchem van 20 tot 25 juli op een conferentie over "Gezag en Vrijheid". 

Commissie van leiding; 
Prof. Dr. J.A.M. Weterman, Utrecht; 
A. Treurniet, 	 Den Haag; 
Drs. W.J. Overdiep, 	 Barchem; 
Ir. A.O. Tellegen, 	 Utrecht. 

Terugblik in de geschiedenis 

De christelijke vrijheid 

De plaats van het gezag in het 
Christelijk leven 

Erasmus-Luther in moderne 
doorlichting 

Gezag en vrijheid in de 
opvoeding 

(Prof. Dr. J.A.M. Weterman). 

(Dr. H.J. Heering, Den Haag gevr. )• 

(Dr. H. Schroten, Rotterdam). 

(Dr. 0. Noordenbos, Amsterdam).  

(Dr. J.A. Stalpers, Den Haag). 

Conformisme en fanatisme 	 (A. Treurniet). 

= = = =========== 
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HUMANISTISCH VERBOND 

Centraal Bureau 
Oudegracht 152 
Utrecht  

Aan Zijne Excellentie de Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 

Eidéllehtie, 

'Deler dagen heeft het hoofdbestuur van het Humanis-
tisch Verbond zich beziggehouden met het Ontwerp van Wet tot 
Regeling van het Voortgezet Onderwijs (Staatsblad 5350). 

,Het is hierbij óp'enkele principiële bezwaren ge-
stuut, waarin het aanleiding vindt 'U te verzoeken het eerste 
lid van artikel 39 van liet Ontwerp van Wet z6 te formuleren, 
dat daaruit ondubbelzinnig blijkt, dat oók niet-godsdienstigen 
in hun levensovertuiging niet  gekwetst zullen mogen worden. Het 
geeft U in overweging het, laatste gedeelte van het betreffende 
lid,te wijzigen in: 

"dat strijdig is met de eerbiediging van anders-
denkenden in hun geloof of hun levensovertuiging." 

of woorden van gelijke strekking. 

Voorts is het hoofdbestuur van het Humanistisch 
Verbond van mening, dat de Wet naast het godsdienstonderwijs 
bedoeld in het eerste lid van artikel 41 ook de mogelijkheid 
behoort open te laten voor onderwijs terzake van geestelijke 
en zedelijke vorming, dat ni e t godsdienstig gefundeerd is. Het 
hoofdbestuur van het Humanistisch  Verbond verzoekt U dan ook 
aan artikel 41 een lid 1.bis toe te voegen, dat bijvoorbeeld 
zou kunnen luiden: 

"Eveneens worden aan de openbare scholen op ver-
zoek van door Ons tot dit doel toegelaten genoot-
schappen op geestelijke grondslag de leerlingen in 
de gelegenheid  gesteld in de schoollokalen vor- 
mingsonderwijs te volgen van leraren, daartoe door 
deze genootschappen aan te wijzen." 

en voorts in het tweede en vijfde lid van artikel 41 na het woord 
"godsdienstonderwijs" in te lassen de woorden "dan wel het onder-
wijs bedoeld in lid 1.bis". 

Het hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond zou het 
ten zeerste op prijs stellen indien U aan de beide vorengenoemde 
punten Uw aandacht zoudt willen schenken. 

Namens het hoofdbestuur, 

met verschuldigde hoogachting, 

(w.g. Dr. J.P. van Praag) 
Voorzitter 

(w.g. B.J. Max) 
Alg. Secretaris 
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Art. 39, le lid van het ontwerp: 

De rector, de directeur en de leraren aan de 

openbare school onthouden zich ervan, iets te 

leren, te doen of toe te laten dat strijdig is 

met de eerbied, verschuldigd aan de godsdiensti-

ge begrippen van andersdenkenden. 

Art. 41, le-lid van het ontwerp: : 

Aan de openbare scholen worden-  op verzoek van 

kerkelijke gemeenten of van plaatselijkejkerken de 

leerlingen in de'gélégenheid gesteld in de school-

lokalen godsdienstonderwijs .te volgen van gods-

dienstleraren, daartoe door die gemeenten of ker•-

ken aan te wijzen. 


