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HillfANISTISCHVEï.BOND.

:Een jaar Luisterkring.

De Humanistische Luisterkring, opgericht öp 11 april 1.959, be':"
staat deze maand 1 jaar. Het ledental bedraagt thans ongeveer 25.000
en op verzoek van het hoofdbestuur zijn de gemeenschappen bezig, op-
nieuw aandacht aan de uitbreiding te besteden. Het blad van de Luister-
kring "Het Woord van de Week", dat sedert 'de oprichting van'de,kring
in een nieuwe opmaak is verschenen, floreert en het aantal abonnees
stijgt regelmatig. Aan het één-jarig bestaan werd enige aandacht besteed.

Persconferentie:

Het vorig jaar is door het hoofdbestuur van het TIumanistisch
Verbond aan de vooravond van het jaarlijkse congres een persconferentie
gehouden, welke de actie voor eigen zendtijd inluidde. Ook dit jaar
zal er in Den Haag op 22 april een persconf~rentie gehouden worden,
waarbij aan, de pers het een en ander over de actie, voor eigen zendtijd
en verdere beLan grijke a ct iv i teiten, van het Verbond zal worden medege-
deeld. '

Geestelijke Volksgezondheid.

In het kader van het jaar van de geestelijke volksgezondheid
(Mental Heal th Year) zal door het Verbond een lande lijke conferentie

,w,orden geh oude n op 9 oktober 1960 in Utrecht. Behalve afgevaardigden
.van de 'g.eme'enscha.ppen verwacht men hier 'ook belangstellenden van be-
v~i~nde ~rgariis~ti~s. Voor he~ houden van een drietal iril~idingen '
zijn aangezocht de Heren Prof. Dr. Hart de Ruyter, P •.A..". 'Pols en Drs.
Ph. van Praag.

Landdag te Wageningen~

De Landdag op 26 mei (Hemelvaartsdag) te Wageningen, welke door
het gewest Gelderland wordt georganiseerd, ondervind't Ln vele gemeen-
~chappen en gewesten grote belangstelling. Uit het gehele land zullen

,bussen en andere vervoermiddelen de leden aanvoeren, die door het aan-
trek4,elijkeprogra,mma en het succes van de beide vorige landdagen wo rden
aangelokt.

Paaskamp op "De Ark".
. '.Het Paaskamp wordt gehouden op "De Ark" te Nunspeet van 14 april

18~OO uur tot maandag 18 april na het diner.
Vrijkomende ruimte op uDe Ark".

Doordat eind mei het Humanistisch Thuisfront over een eigen vor-
mingscentr~m zal be~chik~cn voor h~i houden van cursussen voor militai~

....ren,komt er op het yacantie- en conferentie-oord "De Ark" in Nunspeet
meer ruimte'beschikbaar'voor gasten én vacantiegangers. Reeds nu zijn er
vele wekenvolgcboe~t.
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Geestelijke Verzorging Gedetineerden.

Het orgaan voor de functionarissen van-het HumanistisC?h Verbond,
"Kader", bevat in zijn tweede aflevering van 1960 een overzicht over 5
jaar Humanistische Geestelijke Verzorging van Gedetineerden. Hieraan ont-
lenen wij de vo10ende cijfers:

In 1955 moest w6rderi voldaan
geestelijke verzorging.

In 1956 aan· 384 aanvragen
In 1957 aan· 549 jl

In 1958 ~an'67fi
In 1959 aan 719

aan 109 aanvragen om humanistische

"
"

<., Het aantal gedetineerden waarmede de geeste lijke raads lieden op de
hierna te noemen prikdata tegelijkertijdcontact onderhielden bedroeg op

1
,1
1
.1
1

januari 1956
januari 1957
januari 1958·
januari·1959
januari 1960

63
127
150
180
196

~etaantal gedet~neerden dat het contact met de raadsman weer ~er-
breek't Ügt beneden 1%.

Forumgesnrek in Den Haag.

De gemeenschap Den Haag organiseerde op 24 maart een forumg-espr(;)k
over 'h'etonderwerp: "Straf en Vergelding". Gesprekpa-rtners waren: Dr. H.
Bian~ili (prot.),P:.rof. Mr. l'l.F.C.van Hattum (Hum.) en Mr . Dr. C. Bronk-
horst (R.K.). Ge-sprek Le i der was Dr. V.W .D. Schenk" Voor vers lag zie:
Van Alle Kanten.

-0-

HU1~NISTI3CHE STICHTING SOCilATES.

Landdag te Amersfoort.

De Humanistische Stichting Socrates organiseerde op 3 april jl. een
Landdag in de Internationale School voor Wijsbegeerte te Amersfoo~t. Het
onderwerp was; "Ac t.Le v e Verantwoordelijkheid - Humanisme als grondslag
van geestelijk en maatschappelijk werk". Spreker was: Dr. J .P. van Praag.
Zomerschooi 1960.

Van 19 tot 23 juli 1960 wordt de Zomerschooi gehouden in de Inter-
nationale School voor Wijsbegeerte te Amersfucrt. De leiding betust weer
bijDrs. J.j.P. Colpa.

-0-

HU1vlANISTISCH INSTITUUT VOOB. SOCIAAL ONDERZOEK.

Bejaar~enondcrzoek in opdracht van de gemeente Amsterdam.

Eind 1959 ~s in Amsterdam een onderzoek begonnen naar aard en mate
van de sociale integratie van bejaarden. Bijna vier jaar geleden werd door
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'.

het gemeentebestuur het initiatief tot een zodanig onderzoek genomen; door
allerlei omstandighe0enkonden echter pas in de loop van 1959 d~ plannen
worden gerealiseerd.

Leiding én uitvoering van het onderzoek zijn opgedragen aan de vier
levensbeschotiwolijke instituten v60r sociaal bnderzobk, in samenwerking met
het Bureau van Statistiek van de gemeente Amsterdam.- Onder de vier levens-
beschouwelijke insti tuten is het: Humanistisch Insti tuut v oor Sociaal Onder-
zoek, dat door zijn directeur Prof. Dr. T.T. ten Have in het directorium van
het onuerzoek is vertegenwoordigd. (Tevens vertegenwoordigt Prof. ten Have
het directorium in het curatorium dat het onderzoek begeleidt).

_In het. team van medewerkers dat met de dagelijkse leiding en uitvoering
van het onderzoek is belast nemen variweg~ het'HISO'deel (in successie) :
Mevr. A.M.Ploeger-Schaapman, Utrecht en Mevr. W. Ge i Iman-ede Jong, Rotterdam,
beiden soc.• psych. (ped) dra.

Het onderzoek richt zich tip de proble~atiek rond de sociale integratie.
Aard en omvang van deze problematiek zu Ll en aan het licht worden gebracht
door analyse van het materiaal dat in uitvoerige gesprekken met 50 à 60 .be-
jaarden is verzameld. In aansluiting hierop zal worden getracht een gerichte
vragenÏijst op 't e stellen, met behulp waarvan 500 bejaarden in enige wijken van
Amsterdam zullen worden·ondervraagd. Uit de bevindingen van deze enqu~te zal
tenslotte moeten worden afgeleid, wat er in de gemeente Amstérdam, naast wat
er al gedaan wordt, nog moet worden bndernomen Om in de behoeften op het ge-
bied van de sociale integratie te voorzien.

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK
"ij U.M,A N I TAS"

Jubileum.,
Op 30 mei 1960 ze.I de Vereniging Humani tas 15 jaar bestaan. Deze mijl-

paal ·zal op sobere wijz~ in de publiciteit worden gebracht.

Rechtspositie medewerkers.

Het. hoofdbestuur van Humanitas heeft een rechtspostieregeling voor
bezoldigde. medewerkers ontworpen die binnenkort, na, het nodige over leg, zal
worden ingevoerd. .

Functionaris in Noord-Brabant en·Zeeland~

Op ~anden is de aanstellirigvan een door R~ken Provincie gesubsidieer-
de provinciale functionaris 'voor Noord ...Brabant en Zeeland (als er op korte
termijn een geschikte kracht voor dit moeilijke werk gevonàen kan worden).
Nieuwe afde ling.

In Ter Apel is een afdeling van Humanitas op~ericht.
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Benoû;ning.
Mejuffrouw L.S. Bijlsma is met ingang van 1 maart j1. benoemd tot

maatschappelijk werkster bij de Cocozof (contactcommissie Z.O. Friesland),
de semenwerkende afdelingen in dit gedeelte van de provincie. Een re-
sultaat van enkele jaren volharding, gebouwd op geloof in "de goede
zaak'i en vertrouwen op eigen potentiäle kracht - overigens met vele
ups en downs!
Afde~ingsnieuws.

De afdeling Groningen van Humanitas heeft een nieuw kantoor in
gebruik genomen in de Gerard Terborghstraat 3. De maatschappelijk werk-
ster van de afdeling houdt, daar tevens spreekuur~ Van dit centru~,uit·
zal de maatschappelijk werkster leiding geven aan het plaatselijke werk
van Humanitas, dat een zo veelzijdig karakter.d~aagt en dat voor een
aanzienlijk deel wordt verricht door vrijwillige kraçhten.
Col10cte in Den Haag.

De collecte in Den Haag van Humanitas bracht ruim f. 3.800.-- op.
Ka.de.rwe ekend afde ling Rottérdam.

Op 12 maart hield de afdeling Rotterdam een druk bezochte kader-
dag .in het conferentie-oord "De Tempel".

De Heer G. Goosen sprak over: "Huisvesting Bejaarden" en de Heer
Kraaikamp, directeur van de clubhuizen "De Arend" en "De Zeemeeuw"
over' "Jeugd die onze aandacht vraagt".
Uitg'1ven van lIumanitas.

Door Humanitas werd de eerste brochure uitgegeven van een serie:
Leidraad voor vrijwillige medewerkers.

Het eerste nummer draagt als ondertitel: "Reclassering". In 45
bladzijden is een korte handleiding samengesteld. voor de contacthouders
(toezichthouders) die door Humanitas, in'het kader van de samenwer-
kingsovereenkomst, ier beschikking van het Nederlands Genootschap tot
Reclassering worden gesteld.

De in deze brochure behandelde stof, welke is ontleend aan het
voor~ichtings- en instructiemateriaal dat door de landelijke sectie
recl~sseritig van Hu~anitas in de loop d~r laatste jaren is ontworpen,
i's'b~",~:,:,l,ten herzien en zal tenslotte in een systematisch geordend8 VOrIa
wardan vnrzameld.

Binnenkort zal verschijnen:, "He t Strafprobleem" door:
Mej. Prof. Mr.Dr. J.C. Hudig kinderrechter te Rotterdam;
Prof. Dr. G.Th.Kempe
Mej. D. Ryz

hoogleTaar èriminologie te Utrecht;
maatsc~~ppelijk werkster voogdij-
vereniging te Amsterdam;
directeur-geneesheer van het Delta
ziekenhuis te Poortugaal;

Dr. F.J. Tolsma

L. Turksma socioloog bij de stichting "Zeeland"
voor maatschappelijk en cultureel werk;
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C.J.F. van Veen s.Ó» , ;", ;t~fdo~~nt centraal opleidings-
instituut gevangeniswezen te Den
Haag.

Met een voo~woord van
Prof. Mr. W.F.C. van Ha.ttum vo or.zi.üt.cr -vn.n d e Lande Lijko sectie

.necLaa setring van llumanitas.
Een bundeling van een serie artikc;1'6'r{;~eY:s,c;heneriinhet kaderblad

"Humanitas", en zo zeer door lezers gewa.l;rdecrrd;·'dattot vo rg.rot i ng van
het publici teitsrendement besloten werd do.ormidde'l van bovengenoemde
uitgave. (Verkrijgbaar bijhot. Cent.ra.aI Bu roau van Huma nftas à; f .1.--).

-0-

HUMANISTISCHE JONGEREN GEMEENSCHAP.

Nieuw Hoofdbestuur.
Op 28 februari 1960 is in De Lage Vuursche de 1~ Algemene Leden

Vergadering gehouden. De verschillende huishoudelijke verslagen werden -
na kleine. correct i es,;goed.gekeürd./

In het nieuwe hoofdbestuur werden dr{e leden uit het oude H.n.
benoemd. De samenstelling is thans als volgt: "
Voorzitter Ben Hartemink Grensstraat 6-1 Amsterdam
Secretaris Wijnand Thoomes Nijeveldsingel 5-111 Utrecht
Pennin~meester HennyReij~ers'Akbarstraat 31-1 Amsterdam

Op deze vergn~ering bleek dat er bijvelen bezwaren bestonden tegen
het voornemen van het H.B. om dit jaar twee zomerkampen in Duitsland te
organiseren. Deze kampen zullen nu hoogstwaarschijnlijk in de Franse Ar-

,~erinèri,v~rdcngehouden. .

Paaskamp te Doorn.

AIet Pasen wordt in het Maarten Maartenshuis te Doorn een gez011ig-
heidskamp georgo.niseerd. Hans Reddingius zal er. spreken over: "Natuur-
wetenschà.~ en Leve nsbo schouwi ng v ,

-0-

Medede linr;enblad.

Het tweede nummer van het Mededelinc;enblo.d bevo.t o.m. o.rtikelen
over de Volkstelling 1960 en over het groepswerk in de gemeenschap
Amsterdam.

ZomerkaDpen 1960.

Er zuilen dit jaar twee zomerk~mpen van 66n week aansluitend op
elkaar gehouden worden; zodat men ze desgewenst beide kan meemaken.

Deze kampen zullen hpogstwo.arschijnlijkin de Franse Ardennen worden
... i gehouden in de laatste wéek van juli en de eerste we2k ,van augustus.
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HUMANISTISCHE JEUGDBEWEGING.

Afde lingsni euws.

In enkele afdelingen werd weer een afwisselend programma geboden.
In Hilversum luisterde men o.m. naar de Heer Brando~ over electronische
muziek en naar de Heer Koorn over de N.V.S.H.; ook werden er diverse
discussie-bijeenkomsten belegd.

Assen maakt melding van avonden over moderne schilderkunst, dicht-
kunsten fotografie.

'In Den Haag werden enkele sprekers van diverse politieke partijen
uitgenodigd, terwijl ook hier het discussiëren niet vergeten werd.

Paasweekends.
.»

Dit jaar houden wij twee regionale paasweekends , n.•l. een voor het
noorden en oosten van het land in Arnhem en een voor het westen in Den
Haag.

-0-

STUDENTEN VERENIGING OP HlUMANISTISCHE GRONDSLAG.

Voorjaarsconferentie.

Op 9 eq. 10 april wordt in "De Haven" in Wassenaar de SVHG-voor-
jaarsconferentie gehouden, met als onderwerp: "De vrije Wil". Zaterdag-
avond zal Prof. Dr. P. Smits spreken, zondagmorgen Prof. Dr. T.T. ten
Have. :. .
Afdelingsnieuws .

In "De Bo.nja.ard" in Wijk aan Zee is een Amsterdams voorjaarsweekend
gehouden waar de Heer Dubbing over Dostojewski en de Heer Roskam over
"apartheidtl heeft gesproken.

Conferentie afdelingen Leiden en Delft.

Op 30 april en 1 mei zullen de a.f:delingenLeiden .en Delft tezamen
een weekend houden op kasteel "Ou.d-PoeLgeest.. Het onderwerp zal zijn:
"Joodse cultuur". Sprekers zullen zijn:Mr. Levisson en Rabbijn Soetendorp.

-0-

HU1lANISTISCH THUISFRONT.

Vormingscentrum in Driebergen.

Het nieuwe vOlmingscentrum te Driebergen zal op 21 mei worden ge-
opend. Het zal d~ naam "Coornherthuis" dragen.

Het aantal bezoeken aan het vormingscentrum stijgt gestaag. In 1958
was het ruim 800; in 1959 ~as het bijna 1500; voor 1960 worden 2.000 be-
zoekers verwacht. .

Hierbij moet men bedenken dat, aangezien er geen geestelijke verzor-
-gers voor het Humanistisch Verbond in het legc~ zijn, propaganda voor
het vormingscentrum in het leger niet gemaakt kan worden.

, \
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Subsidie voor vormingscentra der drie thuisfronten.

Voor 1960 is op de Rijksbegroting voor subsidie aan het Humanis-
tisch Thuisfront ten behoeve v6n het vörmingsccntrum f. 43.000.-- uit-
getrokken. Dat is f. 25.000.-- vast bedrag plus f.6.-- per bezoeker,
uitgaande van het maximum toegestane aantal van 3000.bezoekers. Wordt
dit maximum aantal niet gehaald, dan wordt het subsidie dus evenredig
verminderd.

Voor het Katholieke vormingscentrum is f.115.500.-- uitgetrokken
en voor het Protestantse f. 124.500.--. Voor beide vormingscentra is
een vast bedrag van f. 75.000.-- in deze cijfers begrepen. (E~ zijn twee
Protestantse vormingscentra en é'énKatholiek vormingscentrum).

HUMANISTISCHE WERlCGE11EENSCHAP IN DE PARTIJ VAN DE ARBEID.

Afdelingsnieuws .

De afdeling Amersfoort belegde, sam~n met de Prote~tani~~ erido
Katholieke Werkgemeenschap, een bijeenkomst ter bespreking van het be-
volkingsvraagstuk en"de geboorteregeling. Na de inleidingen van drie
sprekers volgde een zeer levendige discussie, waaraan niet minder dan
14 bezoekers deelnamen.

Binnenkort wordt de subsidie voor kerkebouw en bezinningscentra
behandeld.

Over dit onderwerp werd ih Amsterdam, eveneens met de r-.c.v.o. en
de ILY1.G. zeer uitvoerig en langdurig van gedachten gewisseld, na in-
leidingen van Fons Hermans, M.G. Warffemius e~Ds. A. Wildschut. Ook
hier w~s yeel animo voor de discussie (zie ook Van Alle Kanten).

, Ha~rlem bekeek de verjonging van het socialisme met een humanis-
tische bril, terwijl Rotterdam humanisten, protestanten en katholieken
in een bije~nkomst samenbracht om inl~idingen te horen van Dr. C.L.
PatijIl;,IC. Timmerman én D'rs , J. de Valk over: "De vrede als opdracht".

In de vorm van een forum werd van gedachten gewisseld.

"Vernieuwing".

,..
Het maa:r:tnummervan "VernieuwinglI, het·oÎficiële orgaan van de

H.W,G., bevat tal van lezenswaardige artikelen, o.a. van voorzitter
Stel)i,nga over: "Vrije studiemogelijkheid voor elk talent".

-0-

"Luisteren".

RADIO-LEZINGEN.

Lezingen in de maanden april en mei ,voor de VARA.

10 april ' . Dr. J.P. van .Praage ..
18 april Prof. Dr. ,G..Stiuive ling
24 april Prof. Dr. T •T . ten Have

1 mei Dr. H. Bonger

"D'romers en realisten".
:"Uit Humanistisch oogpunt".

"Waar het op aan komt"

-0.-
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HU1~NISTISCHE LITERATUUR,

Verschenen is no. 1 van de zevende jaargang van "Rekenschap".
Inhoud.:
Peter van Steen
Merijn Trip
J .P. van Praag
G.1L de Gelder

B.1Y. Schaper

Ogen;
Een straat in de verzetswijk;
Nihi lisme;
Enige opmerkingen inzake het onderscheid
van de Indiase, Europese, Chinese en
Russische cultuur;
De nieuwe situatie van de natuuronder-
zoeker;

Internationale kroniek Uit de tijdschriften.

-0-

INTERN.ATIONALE LITERATUURLIJST.

THE RADICAL HUMANIST (INDIA) Vol.XXIV, No.3
17-1-1960

India and China
AH-India Wri ters Co nfe.rence
Is there an Indian Form of
Fiction? I
Is tbere an Indian Form of
Fiction 11

Guy Wint
Sibnarayan Ray

Sachchidananda Vatsyayan

Gopiriath Mohanty
Vol.XXIV, No.4-5

M.N.Roy Memorial Number
Editorial: In Memoriam
Report of Activities concerning
the Radical Humanist Movement,
the I.R.I. and the M.N.Roy Archives
ThePresent Human Condition
The Sino-Indian Border Dispute
The British General Election
lfuy Labour lost the Election
India and the Danger of War
A Closer Look at the Swatantra Party
The Chinese Puzzle
Form and Substance of Parliamentary
Democracy
Ghana-Pioneer of Free United Africa

Erich Fromm
Robert C. North
J. Henry Lloyd
Fenner Brockway, M.P.
M.N. Roy
Ellen Roy
R.S. Yadava

Maks Bace
Kwame N'krumah

Vol.XXIV, No.6
7-2-1960.

Report on tbe Writers'Congress
in Warsaw
India and the Danger of War
A Closer Look at the Swatantra Party
German SPD Party Abandons Marxism

Leopold Labedz
M.N. Roy
Ellen Roy
F.R. Allemann
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Vo 1 .XXIV, No. 7
14-2-HI60

A Closer Look at the Swatantra Party
United Nations and African
Independenee
M.N. Roy Anniversary

Joint Defcnee against Communist
Aggression
The Sha~e of Things in the State
of Andhre:

THE lm1iAHIST (ENGLAND )

r: The My t.h of Darwin' s Conversion
Livine; 'Jithout God '
The Fight for Women's Rights
A Book thc Jesui~s Subpressed
New Light on Lifefs Origin~
The Challcnge of Humanist Youth
Oxford llum~nists hit the H~adlines. \ '. .Emersori: Apostle of Sèlf-Relianee
Witcheraft: 'a Ch~istian Her~sy
Science for theMillion

THE HmLiNIST (US.A)

John Dewey and the h.rr~A.
Dangerous Complaeeney
The Unity in Seience
The Authoritarian Personality
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Bischof Dibelius - Mission
Charles de Gaulle und Papst
Johannes
Kirche und Boischewismus
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Bel g i ë.

Opleiding tot Moralist.
Onder deze kop kondigt het orgaan van het Belgisch Humanistisch

Verbond "Het Vrije Voord" het volgende aan:

"Het Hoger Instituut voor Opvoedkundige Wetenschappen,
gehecht aan de Rijksuniversiteit te Gent, is overgegaan tot
het oprichten van een'vrije cursus over de DIDi.•CTIEK V.tlNDE
MORAjl.LIN f.LLE GRl.DEN Vii.NHET ONDER1'!IJS. .

De lessen word~n gegeven door Inspecteur Dr. R. van
Cauwelaert gedurende de tweede semester elke maandag van 17
tot 19 uur in de Universiteitsstraat 16, Gent.

Het Humanistisch Verbond verheugt zich in deze eerste
overwinning en hoopt dat deze "stap" door andere zal gevolgd
worden , opdat einde lijkhet "vak" zedenleer als volwaardi g zou
behandeld worden, met een eigen speciale opleiding en met eigen
rechten van specialist voor de betrokken leraren."

Oproep dDr Humanistische Jongerenbeweging in Belgiti.

De Humanistische Jongerenbeweging in België heeft een oproep gedaan
naar aanleiding van de anti-semitische uitlatingen. De tekst van deze op-
roep l~tûn wij hier volgen:

1. De nationale beheerraad der Humanistische Jongerenbeweging
spreekt haar ongerustheid ui t over het fei t dat zo t.a.Lrijke
anti-semi tische akti.es zich oponLijk durven uiten - herinnert
eraan dat het humanisme principieel gekant is tegen elke
vorm van racisme, dat deze akties slechts één der populaire
verschijnselen zijnvan anti-democratische fascistische bewe-
gingen. Het humanisme daarentegen staat ~e democratie voor.

2. De ve t-an two orde Lijkhei.dvoor deze a.kt i es ligt niet alleen bij
de enkele daders, maar evenzeer bij de maatschappij waarin
deze akties plaats vonden.

3. Inderdaad moeten wij de aandacht vestigen op:
a) zekere kranten o.a. 't Pallieterke, die het anti-semitisme

tracht goed te praten met gezegden zoals: deze akties zijn
"gevolgen van typisch joodse karaktertrekken."

b) uitlatingen van organisaties zoals het Katholiek Vlaams
Hoogstudenten Verbond dat protesteerde tegen de eventuele
benoeming van de heren professoren Dr. L. ~postel en Dr.
L. Flam omdat zijvan IsraHlitische afkomst waren.
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r:

c ) de recente vrijl.at i ng door het Ministerie van Justi tie
zonder het geven van een mor e I e mot i ver i n g
van Daels, Hellebaut en Elias, die v66r en tijdens de twee-
de.were~doorlog leidende posities hebben bekleed in racis-
tische bewegingen. Heeft deze maatregel niet bijg~dragen
tot ue openbare manifestaties van racisme?

4. Racisme als mentaliteit kan niet bestreden worden met wettelijke
maatregelen zoals het verbieden van partijen en bladen.

5. Deze strijd mo~t gevoerd ~orden door:
a) het bestuderen en brandmerken door de democratische pers van

voornoemde kranten en organisaties.
b) voorlichting der jeugd:

- jeugdbewegingen dragen hierin een grote ve.rantwoordelijkheid;
- officiële schooiprograllll!la!smoeten voorzien:

in de geschiedenis minder tijd besteden aan. de Oude Belgen,
wel openhartige besprekingen van de tweede wereldoorlog;
in 'de les van confessionele en niet-confessionele zeden-
leer, bespreking van hei racism~ in al zijnvor~en;
in de aardrijkskunde les , grondige bespreking van het bio-
logische begrip "ras" en het begrip "culturele" of "et-
nische groep" en dat het populaire begrip "jood" in geen
van beide kan gerangschikt worderi en dus geen objectieve
wetenschappelijke inhoud heeft.

6. De nationale beheerraad der Humanisti~~he'J~~gerenbeweging zal
dan ook, op grond van haar princieps~e~kl~ri~g elke openbare
aktie tegen het racisme steunen die hij democratisch en efficiënt
acht.

Op 11 januari jl. is te ~i.ntwerpen "in de schoot van het Humanistisch
Verbond",zoals onze Vlaamse buren dat plegen uit te drukken, in het leven
geroepen een afdeling Praktisch Humanisme.

De Brusselse afdelingen van Humanitas en het Humanistisch Verbond
hebben op 21 maart jl. een "gezamenlijke zitting'! gehou~en. Hiermede
vierde de Brusselse afdeling van het Humanistisch Verbond zijn eerste
lustrum, terwijl IIumanitas tegeliik haar derde Algemene Vergadering hield.

Het programma, zag er n,ls volgt uit:
A. Marissens, Voorzitter van het H.V •.- Tak Brussel, spreekt over

het eerste lustrum.
Fr. Vermcirre, Voorzitter va,n Huma,nita,s;handelt over de betrekkingen

v~n Huma,nita,smet het H.V;
Dr. R. Dierkx geeft enkele prak t.Lsche b eschouw i ngen rondom Human i tc.s,

opent het d~bat ove~ zijn spreekbeurt gehouden in het
Erasmushuis te And erLeoht op 9 januari 1960:
"Dc Grondslagen van het Humanisme".
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A m e ri k a.

De hmcrican Humanist'11ssociûtion heeft op 1 januari 1960 het con-
tract g~tek~ndJ waarbij de bouw van het nieuwe huis'voor de A.H.A. te
Yellow Springs werd aanbesteed.

De A.H.A. is gesticht in 1928 en heette oorspronkelijk The Ne~
Humanist Jlssociation. In 1941 werd de naam veranderd in t.ho American
Humanist AssO'ciation. Het blad heette eerst The new ilumani st ; tegenwoor-
dit heet het The Humanist. Men moet de A.H.,à. niet verwarren met de
American Ethical Union, die veel ouder is.

The Humanist van janu<1ri-februari 1960 bevat een verklaring van de
Commissie voor ICerk en Staat van de A.H.A.

Deze v evk lari.ng gaat over het ve rschi I van mening dat ook in Amerika
~estaat ~~er de geboorteregeling.

Deze verklaririg begint met te constateren, dat men bij het beschouwen
van di t; probleem gewoonlijk enkele belangrijke feiten over het hoofd ziet.
Zö w~rdt hei ~robl~emvan 'de geboorteregeling, volgens deze verklaring,
in Ame'h'ka 'nog al tijdhoofdzake lijk gezi en als een godsdiens tig probleem,
waaroy,er,Ka.t.holiekenen Prote stantonve rsch i llend denken. Men vergeet
daarbij echter, dat er nog 68 millioen Amerikanen zijn, die onkerkelijk zijn
en die bij d~ze kwestie niettemin een b~zonder groot belang hebben.

De'~ciklaring haalt het rapport 'van ~et Bevolkingsbureau aan, waar-
in woidi gesteld, ddt in het jaar 2000 de bevolking van de Verenigde
Stateri ~elijk ~i11 zijn aa~ die van India tegenwoordig. Volgens Harrison
Brown zo~· de bevölkingsgioei van Amerika op het ogenblik groter zijn dan
die van India, aldus de verkl~ring. Maar, zo zegt de verklaring, in de
pers is bijna geheel niet gewez en op het feit, dat in de verklaring van
26 november .jl.'van de R.le. Bisschoppen over de geboorteregelinci iedere
hulp V:1n overheidswege om de "bevolkingsexplosie" op te lossen is ver-
oordeeld. En in twee staten, nl. Massachusetts en Connecticut zijn er nog
wetten die het geven van inlichtingen over geboortebeperking en het ver-
strekken van voorbehoedmiddelen verbieden. . .

De verklaring stelt nadrukkelijk dat geboorteregeling een zaak is
van de individu en berust op zijn persoonlijkezec1elijke waardering. Zijbe- ~
hoort niet te worden tegengewerkt door de overheid.

Nog een andere kant' van het versclliI van inzicht ove r ditonderwerp
is niet naar vO'reng~~rach~,zo gaat de've;~laring verder. Er is ree~s
meer dan 160 millioen dollar vanovcrhei~swege verstrekt als subsidie
an,nR.K. zi ekenhu i zen. Maar in deze ziekenhui zen wordt he t geven van in-
lichtingen en middelen voor geboorteregeling verboden, zelfs wanneer dit
gebeurt door een particuliere arts aan zijn patitint. Artsen die dit wel
doen kunnen geen gebruik maken van de mogelijkheden welk& aan de medische
staf in die ziekenhuizen ter beschikking staan. Er zijn al 900 R.K. zieken-
huizen in ~eVerenigde St~ten. De verklaring acht het niet juist dat sub-
sidie verleend wordt welke afkoms~ig is VBn de bolnsting~opbrengst van
alle Amerikanen aan Lnst.e LlLng en , welke de persoonlijke vrijheid op dit
terrein niet respecteren.

-0-
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VAN ALLE KilNTEN.

Verslag!n, re~ortages enz.

Minister Visser en de HumanistischeGeestel~ke Verzorging vati de
mi li tairen. (De Nieuwe Rotterdamse Courant)

In de Eerste Kamer is de kwestie van de ge~stelijke verzorging van
de militairen eveneens ter sprake gekomen. Het Kamerverslag van De Nieuwe
Rotterdamse Courant van 9 maart zegt het volgende:

"De humani st i ache geestelijke verzorging.

" Vrij uitvoerig en soms zelfs fel hebben verscheidenen ge-
"sproken over 'de kwestie van de geestelijke verzorging van de
"mi 1i tai ren, met name dan de humanisti sche geestelijke verzor-
"ging, die van de zijde der rooms-katholieken en de protestant-
"ch r Lste Lijke n (als poli tieke groeperingen) met venijnige intole-
"rantie wordt bestreden. Bij'de beraadslagingen in de Tweede
"Kamer had minister Visser zich, zeker voor een liberaal, niet
"bepaald bevredigènd en duide lijk ui tge laten. De lui tiek was hem
"ni~t bespaard, ook niet uit kringen van de V.V.D. In de memo-
"rie van antwoord aan de Eerste Kamer had hij zijn str~D.cllm.nthu oL
"wQ.t scherper als volgt geformuleerd: "In onze op het beginsel
"van vrijheid en levensbeschouwelijke overtuiging en meningsui ting
11 gebaseerde samenleving, dient naar zijn (, s mini sters) mening
"de overheid zich in het algemeen te ont.houden vaneen waarde-
lIoordeel over en van ingrijpen in de verschillende stromingen op
"ge es t eLijk gebied, welke zich in ons v oLk voordoen. Met sommige
"leden is hij (de minister) dan ook van oordeel dat het niet juist
"zou zijn om van de regering een oordeel te vragen ter zake van
"de v r-aag , of de humanistische geestelijke vo r zor gdng en die,
"welke een aantal in Nede~land bestaande kel~genootschappen biedt,
"al dan niet gelijkwaardig :z:ijn." Wel ech.t er' moot volgens de minis-
"ter de overheid uitmaken, of de behoeften aa~ eep bepaald soort
"g ee s t eLijke verzorging in het leger zo groot -ijjn~dat zij voor
"een bepaalde steun in aanmerking komen.
" De minister stelt zich dus op het stn.ndpunt van de neutrale
"staat, hetgeen hem kwaLijk werd genomen door de heer Vixseboxe,
"("De minister-president heeft toch met n~druk gez~gd dat dit
"kabinet een christe'lijk-sociale poli tiek zal voeren"), de heer
"Algra en de K.V.P.' er Maenen, die natuurlijk bijzonder weinig
"sympathie voor de humanisten bezitten. Aan èe andere zijde waren
"het de Libe r aa I Mr. van Riel en de (rooms-katholieke) socialist
"Dr. de Rijk, die v6ór de humanistische gecste'lijke verzorging
"pleitten. De libe~aal zei dat de overheid inderdaad 'geen verge-
"lijldng mag treffen tussen enerzijds een kerkgenootschap dat ui t-
"gaat van een verlossingsreligie, met een exclusiviteitsaanspraak
"en anderzijds het Humanistisch Verbond. De liberaal legde er ook
"de nadruk op dat het denken van'een humanist misschien anders
"is dan het denken van een belijdend christen, dat het geen escha-

. "tologisch denken is, maar dat het toch heel wat meer waard is
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"dan het denken over de toto, over de andere sexe of over de
"vergroting van het inkomen. De aanwezigheid van de mensen, al-
"dus Mr. van Riel, die goed kunnen sprelcen over levenswaarden,
"kan voor de militairen van zeer grote betekenis zijn. Hij reken-,
"de dan ook op een regelmatige verhoging van de subsidies in
"verhouding met de uitbreiding van de taak.
" De socialist De Rijk legde de minister het vuur zeer na aan
"de schenen door hem onder meer reeds concreet te,verzoeken hu-
"manistischegeeBtelijk~ verzorgers in he~ leger aan het werk ~e
"laten gaan. Maar min~Visser, zich nogmaals met klem stellend
"op het stand!Junt van de neutrale overheid, ging-nog geen stap
~v~rder dan dit standpunt. Hij had inlichtingen ingewonnen ove~
"de behoefte aan humanistische geestelijke ve rzor-ging in het'
"leger: van een bijzonder grote behoefte was hem niet gebleken.
"Nu is zo een onderzoek via bevelhebbers van troepenondercleien
"uiteraard summier, wat de heer De Rijk ook opmerkte. Ja zakcr ,
"zei de minister, maar een enquête ligt niet op mijn weg, die
"moet worden verricht door het Humanistisch Verbond. Hetgdcti
"de heer De Rijk erkende. En naar de mate van de door zulk 'een
"enquête gebleken behoefte, zegde minister Visser toe, zal ik
"moe r steun ver Lenen aan en meer mo geLijkh eden openen voor hot
"Humanistisch Verbond • Helemaal bevredigend vonden wij de hou-
ti ding van de m i n i ster nog ni et , Hij deed nog een beetje zui nig
"ten opai cht e van de humanisten, maar hijwas in elk geval .iét s
"concreter 'en positieverdan bij de debatten aan de ovo rzijde van
"het Binnenhof. Wat wij, bij alle ergernis over deze kwestie, toch
"maar als een winstpunt beschouwen."

....

-0- ,~- .

Staatssecretaris Scholtenover Humanistische 'T.V.-uitzendingen.

Staatssecretaris Scholten heeft in de Eerste Kamer verklaard'
dat het Humanistisch Verbond geen zendtijdkrijgt v oor de T.V.,

Het Vadeiland van 23 maart sc6rcef in zijnKa~erverslag he~ vdl-
gende:

"Geen zendtijd voor Humanisti~ch Verbond.
" }.I1r.Scholten wil het HumanistiscllVerbond- niet op één lijn
"stellen met de Kerken en daaiöm weijert hij het Televisie~
"beslui t te wijzigen om aan het Humanistisch Ve r-bond zendtijd te
"geven. Dan zou ik elke andere 'geeste lijke st.romi ng ev.eneens
"voor .zend t ijd in aanmerking moeten laten komen, aldus d'e'staats-
!' secretaris. Daar is geen bezwaar tegen" reageerde de heer
"Broeksz, als die stromingen maar een behoor lijke omvang hebben,
"zoals met het humanisme het geval is.1I

-0-

Werkgemeenschappen in de Partij van de Arb~id over, Bubs idie kerkebouw .

Het Parool van 19 maart gaf het volgende verslagje ~an het gesprek
van de drie werkgemeenschappen te Amsterdam over de kerkebouw:
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" "Moet de overheid de kerkebouw subsidie verlenen?" was de
"vraag, die een vrijwoI unan i eai "ja" als antwoord kreeg in een f

"bijeenkomst van de drie Werkg~meGnschappen van de Partij van de,
"Arbeid, gisteravond gehouden in het Federatiekantoor van do
"Partij aan de Kei zersgracht. Onder voorzitterschap van Dr. W.H.
"Vermooten spraken achtereenvolgens over tlit onderwerp: Fons
IIHermans, M.G. Warffemius, hoofdb-:stuurnlid van de Humanistische
"Werkgemeenschap en Ds. A.A. Viildschut te Amsterdam. ,
" De Heer Hermans betoogde, dat eon subsidiHring, hoewel niet
"principieel noodzakelijk, geen ongewone zaak is waar al zoveel
"werk op hot levensbeschouwelijke vlak door de overheid wo~dt moge-
"lijk gemaakt of geactiveerd.
" De Heren Warffemius ~n Ds. Wildschut konden zich geheel met die
"woorden verenigen. Ds. Wildschut sprak zich echter nog iets sterker
"uit door op de plicht van de ovorhcid te wijzon waar he't gaat om
"hulp aan de kerk, "die immors te dienen heeft en zo goed mogelijk
"te di enen."

-0-

Hot Vrije Volk van 1~ ~aart 1960 meldt dat ,de Gemeenteraad van Korten-
hoef de subsidie voor hcitHumanistisch Thuisfront heeft gobracht van j.10.--
op f. 50.--, hetgeen hetzoifde bed~ag is,d~t de andere thuisfronten ook
krijgen. Het voorstel werd, na een vurig pleidooi van de Heren van Kassen
en De Heus(beiden P.v.d.A.) met algemene stemmen aangenomen.

De g,emeentcraad van Kortenhoef verhoogt subsidie voor het Humani stisch
Thuisfront.

-0'-

Niet-Humanisten spreken over Humanisme.

Ds. Kalf heeft vooi de A.R. kiesverenigin~ te Huizen gesproken over
het Humanisme. Volgens De Gooi & Eemlander van 18 maart .1960 zei hij er het
volgende van:

" "Het is een dwaasheid van het Christendom dat in ons goede
"vaderland tienduizenden, die zeggen dat zijChristenen zijn,hun
"stem geven aan mannen als Dr. Drees en Ur.-I3urger, van wie bekend
"is dat zijhumani sten zijn".Aldus Ds. H.S.J. Kalf uit Bennebroek ,
"die op de jaarvergadering van de anti-revolutionaire kiesvereniging
"Neder land en Oranj e sprak over het" onderwerp "De vijand op sokken"
(Het,humanisme). De vergadering word inft Visnet gehouden. Ds. Kalf
"schetste de ontwikkeling van het humanisme door de eeuwen en kwam
"tot de conclusie dat het humanisme de vijand is van de toekomst en
"bovendien anti -godsdiens tig is.'Ook heko lde hij de houding van Dr.
"Buskes, Prof. van Niftrik, Prof. van Ruler, Prof. Banning, Ds. Rui-
"tenberg en anderen die hun handtekeninG hebben geplaatst voor de
"stichting van een humanintischeomroep. Ook waarschuwd o Ds. Ka Lf
"tegen aantasting van de bevoorrechte positie van de predikant, aal-
"moezoni er en de rabbi in het leger. Van humanistische zijdewordt
"getracht ook in het leger de beschi Irlz i ng te krijgen over gee stelijke
"verzorgers. Dit wees Ds. Kalf van de hand. "De jongens behoort niet
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"alleen te worden geleerd hoe te doden maar ook hoe te sterven,
"iets wat het humanisme niet kan". Een zelfde waarschuwing liet hij
"horen tegen het streven nm hetgodsdienstonde:;:wijs op de openbare
"lagere scholen van het lesrooster afgevoerd te krijgen.

Prof. Zuidema over het Humanisme .

.Prof. S.U. Zuidema sprak op de toogdag van het Provinciaal Verband van
Arjos in Overijssel in zijnrede "Geen andere goden" over het Humari i sme . Vol-
gens De Provo Zeeuwse Courant van 21 maart zei Prof. Zuidema.

"Rede Prof. Zuidema
" Prof. Zuidema belichtte hoe de verschillende moderne stelsels
"niet Gpd ~n Zijn Woord tot leidinggevend beginsel nemen en daarmee
"in aanbidding neervallen voor andere goden. Het humanisme plaatst
"de mens in het middelpunt van zijndenkert. Bij deze moderne religie
"draait het om steeds meer eten, drinken en kleding, derhalve om
"steeds meer welvaart. Wanneer de politiek gezien wordt onder dit
"aspect, draait het in deze politiek alleen om de mens.
H Het communisme. is volgens spreker door en door humanistisch.
"Het communi sme ligt in aanbidding voor de techniek, die de spoet....,
"niks uitvond. Vanzelf vloeide daaruit voort een verheerlijking~&n
"de wetenschapsmens. Het communisme werd in Rusland eh China natio-
"naaI en de natie is de nieuwe afgod van de communist.
" De politieke samenleving wordt steeds meer.vervréemd·van de
"samenleving en de ze vervreemding wordt steeds meer 'normaaI gevon-
"den. In de politiek heet dat het algemeen belang. In het algemeen
"belang werd Hongarije door het '\'Jestenin de steek geln,-ten.
" In het algemeen belang speelt het \lesten voortdurend een schaak-
"spel met Rusland, dat tot nu toe nog steeds tevreden is met remise,
"maar op een zeker ogenblik de winnende partij zal zijn.
" Zelfs de Wereldraad van Kerken speelt mee i~ het römisespel.
"De politiek, aldus spreker, mag niet afgestemd zijn op het algemeen
"belang, maa r op gerechtigheid voortvloeiend ui t het Woord Gods. Vlij
"moeten strijden voor een internationaal rechtsbesef~ waarbinnen het
"algemeen belang een plaats krijgt.
" Spreker besloot ~et oproep tot de le~en van Arjos om zichzelf
"en elkaar op te voeden tot eigen verantwoordelijkheid."

-0-

Humanistische rubriek in Gelderlander Pers.

De Gelderlander en Het Arnhems Dagblad, beiden van 2 maart hadden weer
de bekende Humanistische rubriek van de Heer W. Engelen, onder de titel
"Humari i sten op zoek naar internationaal manifest".

De schrijver vertelt iets over de geschiedeni s .van het pogen tot een
internationaal manifest te komen en concludeert, dat het maar een moeizame
aangelegenheid is. De schri~er is van mening dat de Humanisten voorlopig
nog te heterogeen zijn om tot één gemeenschappelijk manifest te komen dat
kan gelden voor alle Humanistische stromingen ter wereld.
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Verder kritiseert de. schrtver de radiotoespraak van Prof. Dr. L.G. van
der.Wal over "De kerk van het ideaal".

De schrijver meent in de Humanistische Jongeren Gemeenschap een groeiend
onbehagen tegen het Humanistisch Verbond te kunnen constateren. Hij zegt,
naar aanleiding ·van een artikel van Klaas Swaak in het laatste nuomer van
"De'Libertijn", het volgende:

Î

" In het allerlaatste nummer van de per 1 januari van dit jaar
"opgeheven "Libertijn" (orgaan van de Humani stische Jongeren Gemeen-
"schap) schrijft hoofdredacteur Klaas Swaak een Lang artikel, geti teld
"In Extremis", waarin hij o.m. ook de a.ct i v.it ei f van het Huma.nist i sch
"Verbond aan enkele kritische beschouwinGen onderwerpt. Zonder te
"willen beweren, dat de Eeer,Swaak de letterlijke mening weergeeft
"van alle jongeren binnen het Verbond, willen wij onze lezers toch
"niet enkele opmerkelijke eitaten onthouden, omdat .zijeen illustratie
"zijnvan het gro~iend onbehagen van vele jongeren ten aanzien van
"het Humanistisch Verbond - een verschijnsel,·waarop wij reeds enkele
"malen in deze rubriek. gewezen hebben en dat ook op het laatste con-
"gres van het Verbond een ernstig punt van l:iscussie uitmaakte."

Tenslotte constate.ert de schrijver van de rubriek een achterui tgang
in het ledent~l van de H.J.G. van 5% vergeleken bijvorig jaar.

-0-

Forumgesprek in Den Haag.

De Nie~we Ro~terda~sp Courant van 25 maart schrijft:

"D'ri e.!zuilen-cl'eskuntligenover· "St.r a.f'en verge Ld i ng" •
" Eensgezindheid over belangrijk,epunten.
" Drie strafrechtdeskundigen, 'Dr. H. Bianchi, Mr. Dr. C. Bro'nk-
"horst en Prof. Mr. W.F~C. van Ha t t.um , hebben gistera.vond in Den
"Haag voor leden van het Humanistisch Verbond in die .stad onder
"leiding van Dr. V. W.D. Schenk het ee,n en ander: te berde gebracht
"over het onderwerp "Straf en vergeld{ng".
" Na een inleidend woord van Dr. Schenk - die met dezelfde be-
"scheidenheid waa.rmee een wetenschappelijk werk als "proeve" wordt
"aangeboden, a.ankondigde als "leek" het woord te voeren, maar in-
"tussen enige behartigenswaardige opmerkingen over straf, vergel-
"ding, schuld en boete deed horen - betoogde de humanist Prof. Van
"Hattum, dat z.i. de opvatting van de "oude" school (Van Hamel,
"Simons , van- der Hoeven e.a.), dat vergelding verwerpelijk is, was
"achterhaald. De "moderne" school stelt, dat straf vergelding is .van
"schuld. Een mens kan verantwoordelijk worden gesteld voor zijndaden.
"Dan heeft de maatschappij het recht de misdadiger leed toe te bren-
"gen - zijhet dat de straf geen wra.akoefening mag zijn - en wel zo-
"veel leed als evenredig mag worden geacht met de schuld.
" Hoewel men noch de stelling, dat de.mens niet anders kan hande-
"len dan hij doet, noch de tegenstelling kan bewijzen, is het redelijk
"dat men begint de ~elinquent verantwoordelijk te stellen tot het
"tegendeel blijkt. Als de rechter in twijfel verkeert, kan hij de hulp
"van psycholoog of psychiater inroepen.
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" Dr. Bianchi (prot.-chr.) achtte het opmerkelijk, dat de "ou de "
"school nog voornamelijk wordt aangehangcin door niet-deskundigen.
"Sinds 1945 is de mensbeschouwing mede onder invloed van de oorlog
"snel veranderd; de mens wordt niet meer geacht een product te zijn
"van maatschappelijke en biologische factoren, maar een wezen, levend
"naar de .toekomst, met de opdracht iets van die factoren te rnuken.
"Hoewel de theorie van de "oude" school zeer sympathiek aandoet, is
"zij in haar gevolgen wreed, want uls men de misdadiger zijn recht op
"straf en boete ontneemt, verloochent men hem als mens. Vergelding
"is niet zozeer toevoeging van leed als wel een bezig zijn met de ge-
"strufte, een naast hem staan en met hem gaan gedurende de straftijd
"om hem weer te verzoenen met de maatschappij. Dit betekent o.a., dat
"de straf nooit zo groot mag zijn dat zijde menselijke persoonlijkheid
"aantast. .
" Er is, zo zeide de r i k , Dr. Bronkhorst, geen typisch rooms-
'''katholieke opvatting inzake de straf. De hoogleraren Duyns t.ee en
"Pompe hangen min of meer de vergeldingstheorie aan, Prof. Sassen
"evem'lel niet. Met Thomas van Aquino kan men beide kanten uit.
" Het doel van de straf moet zijn het dienen van het algemeen wel-
"zijn en van het bijzondere welzijn van de delinquent. Ook deze s?reker
"stelde, dat er een evenredigheid moet zijn tussen straf en schuld, en
"hij haalde, naar wij menen met instemming, Prof. Pompe aan, di~'stó1rlc
"dat de vergelding niet verder mag gaan dan dienstig is voor de gerneen-
"schap. Straf is een consequentie van het recht en recht iEl een rea-
"liteit zonder dewelke een gemeenschap het niet kan stellen.
" Nadat er een aantal vragen waren gesteld en beantwoord ove r' actu-
"ele onderwerpen (doodstraf, levenslange gevangenisstraf, vrijlating
"van po li ti eke delinquènten e. a.) kon ~r. Schenk in zijn slotwoord
"met voldoening constateren, dat er ten aanzien van het be ha.ndoLdo
"onderwerp tussen t:eze v e r t.egenwocrd i gc r s van de drie zuilen geen
"scherpe tegenstellingen bestonden. Hij ~eende, dat de menselijke
"wijz~ waarop men thans de misdadiger tcgernoettreedt als een erfenis

."kan worden gezien van de "oude" school.· Eenheid bestond er bij de
"sprekers inzake de beoordeling van de gevangertisstraf, inzake de op-
"vatting dat de mens voor zijn. daden verantwoordelijk kan worden ge-
"steld en dat straf vergelding van schuld is."
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