
•

Redactie:

Mr. H. Singer-Dekker

Burg. Elsenlaan 147

Rijswijk- Z.H.

Teler. 070- 11.98.43

Administratie:

Oude gracht 152

Utrecht

Verschijnt

Maandelijks

Abonnementsprijs

f 3.- per jaar

FEBRUARI 1960
ge J A AR G A N G

HUMANISTISCHE
DOCUMENTATIEDIENST
Uitgave van de Stichting Humanistisch Centrum Mens en Wereld

Bij publicatie van gegevens. welke de Documentatiedienst uit andere bladen heeft overgenomen. dient de oorspronkelijke bron
te worden vermeld. Po.tgiro nr. 304960 t.n.v. Humanistisch Verbond te Utrecht Telefoon 030-10163



15

I N HOU D SOP G A V E.

HUMANISTISCH VERBOND.

Oud-Hoofdbestuurslid de heer D.W. Stork
Luisterkring (met bijlage - zie blz. 29)
Topkaderconferentie
Volkstelling
Benoemingen
Mens en Wereld
Uitbreiding Gemeenschap Den Haag

overleden Blz. 17
.." 17

11 17
'" 17
!I "17
\I 18
" 18

HUMANITAS.

Benoeming
Afdelingen .
Bureau voor Levens- 'en Gezinsmoeilijkheden
Openingsrede Congres Humaniias
Sociale werkster in Z.O. Friesland

H~~ISTISCHE JONGEREN GEMEENSCHAP.

Algemene Vergadering
HUMANISTISCHE JEUGDBEWEGING.

Winter-weekend
Secretariaten

H~~NISTISCH THUISFRONT.

Subsidie-kwesties

HUMANISTISCHE WERKGEMEENSCHAP IN DE PARTIJ VAN DE ARBEID.

"Vernieuwing"

RADIOLEZINGEN.

Lezing in de maand februari voor de A.V.R.O.
Lezingen in de maand februari voor de V.A.R.A.

INTERNATIONALE LITERATUURLWST.

"

"
"
"

11

"
"

"

"

"

ft

"

18
18
18
18
18

19

19
19

19

20

20
20

20/21/
22/23



16

VAN ALLE KANTEN.

Verslagen, reportages enz.
Bevrijdend Denken over de lessen zedenleer in Belg{~

Redactionele artikel~n.
(De Vo l.kskz-arrt)
(De Nieuwe Rotterdamse Courant)

"

(De Nieuwe Limburger)

Subsidie wel en wee - Humanistisch Thuisfront.
(De Alkmaarse Courant)
(Het Leids Dagblad)
(~et Dagblad voor West-Friesland)

Lezingen van andersdenkenden over het Humanisme.
Het Noord-Hollands Dagblad verslaat een lezing in Westwoud

265 DAGEN LUISTERKRING. (bijlage)

-0-

'Blz. 23

" 23/24

" 24/25

" 25/26

"-
,

" 26

" 27

" 27

" 27/28

" 29



17

Op de laatste dag van 1959 is op 61-jarige leeftijd in zijnwoonplaats
Hengelo overleden de Heer D.W. Stork, die lid is geweest van het hoofd-
bestuur. Bij zijncrematie heeft de voorzi tter, Dr. van Praag, namens het
Humanistisch Verbond gesproken.

HUMANISTISCH VERBOND.

Luisterkring.
Aan alle leden van. de Humanistische Luisterkring :Cs een nummer van

"Het Woord van de Week" gezonden, waarin naast de Nieuwjaarsbrief van
het hoofdbestuur van het H.V, ook een dankwoord van de voorzitter, Dr.
van Praag, is afgedrukt. Tevens wordt in een overzicht een aantal,fei ten,

:di e zieh sedert de opri cht i ng van de Lui sterkring hebben voorgedä:än, nog
eens gememoreerd. Dit overzicht vindt U als bijlage bij dit nummer gevoegd.

Vermelding verdient ook, dat zich als lid van de Luisterkring een
Nederlander heeft aangemeld, die al jaren in Nieuw-Zeeland woont.
Topkaderconferentie.

In het vorige nummer is àl in een noot medegedeeld, dat de voorge-
nomen conferentie van de gewestbestuurders met leden van het hoofdbestuur
niet, zoals aangekondigd, op 30 en 31 januari zou plaats vinden. Het leek
het Dagelijks Bestuur gewenst, aan deze halfjaarlijkse conferentie enige uit-
breiding te geven, door ook vertegenwoordigers van gemeenschappen uit te
nodigen, teneinde het dit jaar niet plaats ~{ndende contact op het ~ongres
dat immers pas in ~961 wordt gehouden, te vervangen. De TKC is uitgesteld
tot 9 en 10 aprIl , omdat dan inmiddels het jaarverslag over 1959 zal zijn
verschenen. De bijeenkomst wordt, zoals gewoonlij~J in het conferentie-oord
"De Ark" te Nunspeet gehouden.r . j •

Volks te 11inl!;•
In het januari-nummer van "Kader", het blad voor de, bestuurders van

het H.V., is een uitvoerig artikel over de'~olkstelling Qpgenomen van de
hand van de algemeen secretaris, B.J. Max. Het bevat zeer veel gegevens en
wenken, waarmee gemeenschapsbestuurders hun voordeel kunnen doen.

Benoemingen.
In zijnvergadering van 23 januari j .1. heeft het hoofdbestuur zijn

goedkeurirtg gehecht aan de benoeming van de volgende plaatseltke geestelijke
raadslieden:
de dames Mevr. G. Reddingius-Swart te Rotterdam en Mevr. A. Stoeltje-v.d.
Pal te Bev erwijk en de Heer °F.W. Jung. te Breda.

Tot geestelijk raadsman bij de strafgestichten werd benoemd de Heer M.T.
Bethume te Arnhem.



-,
/

18

Mens en Wereld.
Lezers van dit blad worden opgewektr om hot aantal abonnees te helpen

v~rgroten. Wie ~oor eind maart twee nieuwe abonnees aanbrengt, krijgt als
aardigheidje het charmante foto-boekje "K'inderen kennen geen grenzen" toe-
gezonden.
Uitbreiding Gemeensçhap Den Haag.

De snelle groei van Den Haa~ is oorzaak geweest van de s~ichting van
een deelgemeenschap van de Geme.enschap DNl Haag. De dee 1gemeenschap bestrijkt
het zuiden van de stad (Morgenstond). Vo orzi tter is de Heer W.C. van der
Voorn, secret.a i i s de Heer Drs. F.R. Oklce s ,

-0-

NEDERL.t:\NDSEVERENIGING VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK
"H U MAN I TAS"

Benoeming.
Op 1.januari 1960 is te Rotterdani benoemd als maatschappelijk werkster

voor het algemeen maatschappelijk werk, Mejuffrouw P.J.M. Knoester~

.Afdelingen.

De afdeling Hilversum heeft haar kantoor wederom gevestigd aan de
Stationsstraat 8, dicht bijhet station. Spreekuur: donderdagmorgen va~
11.00 - 12.00 uur.

In' Wildervank ~s eon afde ling van Humani tas opgericht per 1-1-196.0.

Bureau' voor Levens - en Ge zinsmoei lijkheden.
1 januari-1960 begonnen: Plaatselijk Bureau voor Levens- en Gezins-

"'moeilijkheden op Humanistische Grondslag te Leiden.
Spreekuur van de ma.atscha.ppelijkw'erkst.er , Mevr. a.c . Suni er-Rundschei dh...

vrijdagavond van 19.30 - 20.•30 uur in het Volkshuis aan de Apothekersdijk.
A~n dit bureau zijnverbonden de zenuwarts A.J. WeIman en Mr. W.B.H.A.

Heskes, die de maatschappelijk werkster resp. als medisch en,juridisch advi-
seur zullen bijstaan. T.z.t. zal ook een geestelijk raadsman van het Humanis-
tisch Verbond aan dit team worden toegevoegd. .

De plaatselijke stichting is opgericht door de plaatselijke afdeling van
Humani tas' en de pLa.at.seLijke geme enschap van' het Humanistisch Verbond.

Secretaresse is Mevrouw A~ Brouwer-Heybroek.

Openingsrede Congres Humanitas.
In het december-nuomer van Huma,nitas is de openingsrede opgenomen, ge-

houden door de voorzitter, Mr,' D'r, J. In 't Veld, op het congres van Huma-
nitas in oktober 1959.

Sociale werkster in Z.O. Friesland.
In Frieslan~ hebben d~ Humanitas-Ieden ~an kleine afdeling~n in vijf

gemeenten in detlZuid-oost-hoek" grote offers rrebracht voor het aanstellen
van een regionale maats chappelijkwerkster. Een advertentie -oproep voor ge-
gadigden is reeds geplaatst.

-0-
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HUMANISTISCHE JONGEREN GEMEENSCHAP.

Algemene Ver,gadering.

De Algemene Vergadering wordt gehouden op 27 en 28 februari in "Ons
Honk" te Lage Vuurse. Zoals reeds eerder werd gemeld zal daar het vraag-
stuk vari de r~organisatie van de H.J.G. aan de orde worden gesteld.

-0-

HUMANISTISCHE JEUGDBEWEGING.

Winter-weekend.
Over het winter-weekend, waarvan plaats, tijd en onderwerp in de

vorige documentatiedienst reeds ten tweede male yermeld werden, kan nu
ten derde male o~gemerkt worden, dat het nog geslaagd was ook en dat we
(i.e. 37 HJB-ers) behalve van de twee inleidingen en de daarop aanslui-
tende discussies _.resp. over de verwachtingen die men bij een goed gesprek
kan koesteren ~n over de plaats die de H.J.B. moet innemen en de rol die
de discussie daarbij speelt - ook nog genoten hebben van een ,door enkele
leden geïmproviseerde en wel zeer ve rmake Lijke persiflage ,op het "huisbe-
zoek". Kortom, een gezellig en vruchtbaar weekend. .

Secretariaten.
De secretariaten van de afdelingen luiden op het ogenblik:

Amsterdam
Arnhem
Assen
Dordrecht
Groningen
Den Haag I
Den Haag 11
Hilversum
Wageningen

Wim Vogel
Elide Kooper
Riet Dijkstra
Edith van Osch
Marleen Oppelaar
Yvonne de Vries
Eckhart Dissen
Marian van Meekeren
Marian Plomp,

Diamantstraat 54
Tormentilstraat 32
Plataanweg 47
Bildeidijkstraat 34
Hamburgerstraat 56-B
Jacob Hopstraat 4
Laan van Meerdervoort 599
Waldecklaan 24
Ooststeeg 14·

, .

-0-

HUMANISTISCH THUISFRONT.

Subsidie-kwesties.
De gemeenten Leiden en Hensbroek weigerden inwilliging van een ver-

zoek van het Thuisfront om subsidie.
De gemeente Opperdoes willigde een dergelijk verzoek in (in tegen-

stelling tot voorgaande jar~n). Voor de courantenverslagen verwijzen wij U
naar de rubriek Van Alle Kanten.

-0-



"Vernieuwing"

Het blad "Vernieuwing" heeft in tweo maund en tijds 10% nieuwe abonnees
geboekt.

In het nummer van j a nua r i vindt men o. a , oen a r t.i lco I vn.n Henri Sn,ndberg
over de laatste uren van Edo ua r d Herriot (over wie in Er-a nk r ijk enige deining
is"ontstuan omdat vn.n R.K. zijde werd beweerd, dat Herriot op zijn sterfbed
zich ·to't het Ro oma-Ka th oLi c i sme zou, hebben bekeerd).

Een c.r t.ik e I vn n K. Timmerman over "Subsidie, kerk en s t.au t ' en de tekst
van de radiorede vu n Drs. Arme Vermeer , welke tot onderwerp had: "Een mam-
moet" in de po r co l.eLnkc.s t.v , "

-0-

R.,:.DIO-LEZINGEN.

Lezing in de man,nd februn,ri voor de A.V.R.O~

2·februari ~ Mej. Mr. J.J.Th. ten Broecke
Hoekstra

"De v e r arrtwo or-de lijkheid van ~
de mens als politicus"~

Lezinaen in de mn,n,nd febr~arivoor de, V~A.R.A.

7 f e br ua r i Dr. J .P. van Prn,ag

14: februari Prof. Dr. Libbe vn,n der

21 f obru a r i Prof. Dr. G. Stuivelihg

28 februn,ri : Drs. J .H.P. Colpn,

,
"De hef b oomü, .

Wa I "De kerk vn.n het ideaal".

"Uit humn,nlstisch oogpunt".

"Alleen nln,ar een beginsel-
. ve rk Lar Ing" •

-0-

IN'rERNATIONALELITERATUURLIJST.

TEE RADIC1\.LHmLî.NIST (INDIA)

15-11-59 No. 46 Marie R. Goldman

Fate of Intellectuals InlBnd of
Ancient Culture.

R.C. Raack

Bert Brecht - Poet and Communist.

Chinese Agression and Kashmir.

,C. Sumner Stone

Afri~an Students in India •

22-11-59 No. 47 . Theodore Draper

Biogrn,phy of n, revolution.

Philip Spratt

Chinese Agression n,nd the Indin,n
Publi c •



Leopold Labedz
History is in the Re-making.

Henry Vone
Prosperity - but for What.

Dr. Jovan Djordjevic
Individual and General Interest

in Socialism.
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T~ RADICAL HUMANIST (INDIA)
22-11-59 - No. 47 C. Summer Ston~:'.·'J~

African Studèntsin Lndi a ,

2~-11-59 -'No. 48 Sajjad Hussain
Bengali Literature and Abstract

Thought.
Vita1LGinsburg.i :

..: .:~: '.~.' . ":. ~~'~.~'.. :,~..} _!:,. v:. . ; : ,', .

Rockets, S~tellites and,.~~lativity.. . .

6-12-59 - No. 49 G.F. Hudson
China's Southward Push.

Loopold Labedz
History is in the re-making.

Prem Nath Bazaz
Çhineso Agression - What next?

THE MONTHLY RECORD (ENGLAND )
De cembe.r - 1959 Richard Clements

January - 1960

The Mind of Japan.
Dr. John Lewis
Henry Bergson.
Prof. T.H. Pear

The Cap between Scientists and
Intellectuals .
G.1. Bennett

The Future of Ethical Religion.
Archibald Robertson

What a P'iece of;;Work is Man.
F.H.A. Micklewright,

The Abolition of Slavery.
Dorothy Pickles

Thc Ncw Franco : How New?
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THE MONTHLY RECORD(ENGLAND)
January - 1960

THE ETHICAL OUTLOOK(ENGLAND)
Jan./Febr. - 1960

DIE FREIGEISTIGE AKTION (DEUTSCHLAND)
J anuar - 1960

..
DER FRElRELIGIOSE

Jamiar - 1960

P.G. Roy
Ä Bunch of Overdue Debunking.

Denis Cobell
Shelley: A great Poet.

Edi torial
To-day's Refugees.

Charles Frankel
Teachers in an Atomic Society.

Kristian Horn
Our Associates in Norway.

Howard B. Radest
Is an Ethical Life possible?

David Lawson
Our Search for Security.

Benjamin Mi ller
How Do We Know What is Right?

Joseph A. Schneiders
The Nature of Human Nature.

J ame sE. Ami ck .
Why Don' t Adult Educators •••?
"Tell Us a Story'! (Who Is My

Neighbour? ).

Dr. Ernst Haenssler
Galileo Gallilei 1564 - 1642.

Prof. Dr. G. von
Frankenberg

Biologie ohne Darwin?
Rudolf Genschel

Freiheit? Freiheit!

R. Riemenschneider
Ernst Barlach.
Dr. Schlötermann
Angst vor Schiller?
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DER FREIRELIGIÖSE

Januar - 1960 Gèrhn,rd Szczesn;y[Georg Pick
'" \ '

Ein Briefwechsel.. . . .

-0- ,

VAN ALLE KANTEN.

Versla.en, reportages enz.
, "

Bevrijdend Denken' 'Over de le ssen zedenleer in Be 19ië .

Bevrijdend Denken van '19dèeember 1999 wijÇ.t een a.rt i ke 1 aan de Les s en
zedenleer welke teg~nwo'Ordlg in België bij het 'Openbaar 'Onderwijs wor de n ge-

,~, geven aan de kinderen ~ier 'Otlde~s er geen prijs 'Op stellen dat hun kinderen
i~~~dienstlesse~ v'Olgen.

'Redacti'Onele artikelen (De VoIkak ra.rrt L;

24 dec ember •+9~,9 geeft
Maatschappe lijlcWerk,

v"

Schijn en Wezen,

het v'Olgende c'Ommentaar op

ft ':aij het Tweede-Kamerdebat 'Over de begroting, van Maatschappelijk,
ftWe~kk~~~ 'O'Okde ~verzuilingft weer ter Sprake. Het'was ~~,kath'O-
"Li eke s oc i a Li s t Daams, Idie deze discussie Les s Loe g v Tïa-t ;d'oorge-
"broken s oc i al i s te n 'O'Okafkeerhebbenvan aride r e organisatie's 'Op
'~levensbesch'Ouwelijke gr ond s lag laat zich verstaan. De p r ot.e s t arrt.s e
tls'Ocia1:lst Mr . i VanWalsum, keerde zich k or t.g e Lede n ope:en weekend
"in Bentveld eveneens .t.e.gen de' "v'e r zu i Li ng " •. 'I'nen hem, ,gevraagd word
"waar beg onne n moes t wur dan 'Omhieraan een einde: te "maken , zeLMr.
"VanWalsum:, bij de ra'di'O en' .t.eLev üs.i e , Nu mag bekend ve r ondér é t.e Id
IIw'Orden, dat.o'Okde sóèialistendaart'Och een "zuil" hebben en wel
"in de VÀRA,11r~Van Walsum g'ingdi~ moe i Lijkhe i d n i'e t uit de weg.
"Integendeel, Mr', 'Van Walsum wilde juist bij radio en televisie be-
"g i nne n "omda t hier de t'Oetssteen Ldgt- van de bè re i.dhe Ld cde r P.v,d .A.
"om de verzuiling werkelijk te bestrijden",
tf Nu is er al direct een moge Lijkhe.i d 'Omdie t'Oetss'teen te ge-
"b ru i ken , :Uezer dagen kwam de ve r e'n'i gang ez-a.ad 'van de VARAbijeen.
"Op die' bijè enk omst, werd oàk~etwo'Or<l:gev'Oerd do or ,de vr oe.ger e
"mi ni s t.e-r e pr e s i de nf D'r • Dz'ee s , Hield Dr. Drees daar nu een.ip Lei dooi
"om de VARA"zuil" af teb~eken? Bepaald niet" ,"DE! b a Le.ngr ijks t.e gees-
"telijkèstr'Omingenf~, aLdu s Dr'" D'rae s , "m'Oeteneen eigen vtij. en zelf-
"standig rè ch t van, 1,1 i tzending hebben. Zoude n we in Nede r La.nd een ge-
"mee ns che.pp eLijke .omroe.p hebben da.niz ou' dat zeker geenide~}e t.oes t.and
"zijn. Men ontkent dan de geestelijke gesteldheid van o.ns rv oLlr, Een al
"te' gr ot e samenwerking in de 'omr oap zou pas sterk doen blijken hoe
"gr'O'Ot de verdeeldheid va~ het Nederlandsé, volk ~el is," In de ge-
"dachtengang van Mr. Van Walsum kan hieruit ~a~r ~6nc'O~clusie w'Or-
Hden getrokken: de P.v.d.A. is bepaald n iet berè:1.d 'Omde "ver-
"zui ling" werkelijk te be strijden.
" T~gen die achtergr'Ond d'Oetdati tóch 'O'Okhei pleidO'Oi van de
"ka tho l i eke s oc LaLi s t Daams 'Omzich ''Op het terrein 'van het maatschap-
"pelijk werk tegen "d e verzuiling" te keren 'Onwezenlijk aan. Ook "IIuma-
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"ni tas", .de organisatie voor maatschappelijk werk waarmee veel
asocialisteri" zich "verwant voelen, stelt zich anders op. De voor-
"zitter'vandeze organisatie, de socialistische senator Mr. In 't
"Veld, zei op het jongste congres: "De meeste zorg baart onn de
"vraag hoe wij aan het door ons verrichte maatschappelijk werk een
"eigen functie kunnen geven, naast die van het maatschappelijk werk
"op confessionele grondslag." In feite 1;>etekent dat, aldus Mr. In
'" t Veld, "een zich neerleggen bij de fundering van het ma.a.t.schappe e

"lijk werk in ons land op de grondslag van godsdienst en levensbe-
"schouwing." ..
" Wil dit alles nu zeggen, dat "de gemeenschapsgedachte", waarover
"Hr. Daams het had, zo ver moge lijk verworpen moet worden? Zo wordt
"het ook ,bij de organisaties op levensbeschouwelijke grondslag bepaald
"niet gezien. Daar gaat wel degelijle steeds meer de overtuiging leven,
"dat een zekere bundeling van krachten wenselijk en nodig kan zijn.
"Maar dat is iets anders dan de eigen principiële grondslag prijsge-
"ven. Die grondslag is bij het maatschappelijk werk zelfs het wezen
"van de zaak, want jui s t uit dat chri sten-zijn komt de plicht en de
"behoefte voort om voor de mens in nood een steun en een hulp te zijn."

-0-
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De Nieuwe Rotterdamse Courant.

De Nieuwe ltotterdamse Courant van 31 december 1959 wijdt zijn kritisch
comnien'ta.ar aan een radiolezing van Prof. Oud en schrijft:

" Behartenswaardige woord~n waren het die de voorzitter van de
"V.V.D., Prof. Mr. Dr. P.J. Oud, dinsdag j 1. voor de radio heeft

,"gesproken over humanistische geestelijke verzorging. Zo behartens-
.'~waardig,.,dat wij onze lezers een volledig citaat niet willen ont-

o "houdo n , Prof. Oud dan zei:

"·"Op de eisen, die de gee s t.e Lijke vrijheid stelt, hebben liberalen
"en rechterzijde ni et dezelfde kijk. Zo kan men er rechts maar moeilijk

. "toe komen het gelijk recht van godsdienstige en humanistische stro-
"nring'en te erkennen. Voor de liberaal heeft die gelijkheid van recht
"vast te staan. Bij de grote verscheidenheid van organisatie der in-
"stellingen voor geestelijke verzorging is een gelijkgerechtigde be-
"h ande ling in de pr a.lrt.ijk niet al tijd gemakke lijk te bereiken, doch aan

·~~et ~eginsel mag niet ~orden getornd. Op dit stuk nu laten de ver-
"hou~ingen nog veel te wensen ov~r. Zo zijn wij, om ~6n voorbeeld te
l'noe~en, waar het de geestelijke v~rzorging van on~e militairen be-
"treft, zeker nog niet, w~ar wij zijn moeten. Dat.het bij het onbepaal-
"de van het begrip humanisme geen eenvoudige zaak is tot een afdoende
"regeling te komen, da.arvan ben ik met de liberale minister van de-
"f ens i e , die bij zijn begroting met het probleem wcr d geconfronteerd,
"ten volle overtuigd. Niettemin hoop ik, dat de minister, nadat hem
"wat meer tijd tot de bestudering van het vraagstuk ter besch i lck i ng
"zal hebben gestaan, crin zal slagen de weg t.o vinden naar een op-
"lossing, die meer bevrediging zal schenk~n dan de tegenwoordige
"toestand."

" \',~ellicht herinnert men zich, dat wij in ons Kameroverzicht van
"11 december jl. in nogal kritische zin over bepaalde uitlatingen
"van minister Visser met betrekking tot de humanistische geestelijke
"verzorging in het leger hebben geschreven. De liberale minister van
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·"defensie had te verstaan gegeven, dat hU op dit punt voornemens
"was de voetsporen van ex-minister Staf te drukken. Hij voegde hier-
"aan' toe:,' dat dit niets te maken had met zijn politieke overtuiging,
"want "humanisme en liberalisme hebben niets met elkaar uit te staan
"Ln d'i e Zin', dat beide eLka.a'r zouden overlappen". Het ontbrak de
~be~inds~an ~oort~ aaneen:juistedefinitii v~n het humanisme en al-
tivorens 'nieuwe wege n: in te slaan zou hij eerst een betere begrîps-
"bepaling dan waarover hij thans beschikte moeten hebben.
,,' Naar aanleiding van deze 'verklaring .mer kten wij op, dat het alle-

';"maai' 'niet bijzonder vri ende I'ijk klonk' en dat het naar ons gevoe look
'''zo weinig met de 'zaak te maken had. De vraag is immers niet, hoe
"'nil.nister Vi s ser het .humani sme ziet en 'al' evenmin of "humani sme 'én

'r'iîb'er~lisme iets met a Ik aa r 't e i ma.ken hebben in die zin, dat zij él-
;"kaar zouden overlappen". De zaak is of volgens de liberale beginse-
"len van vrijheid en verdraagzaamheid christendom en humanisme een

'llgelijk re6ht·op een plaats onder de Nederlandse zon verdienen. ln-
"dfenminister Visser zegt de voetsporen van een zijner voorgangers,
IIminister Staf, te zullen drukken, dan betekent dit niet slechts,

J' "dat 'hij de' discriminatiè laat voortbestaan, maar dat hij het gelijke
'''~6cht van ~ddsdienstig~ en humanistische stromingen in de Nederland-
"sc samenleving niet erkent. Het' verheugt ons daarom bijzonder, dat
"Prof. Oud' ge meend heeft, dit gelijke recht i n zijn ui teenze,tting voor
"de rádio nadrukkelijk te moeten onderstrepen •

•" Slechts een enkele kanttekening naast het betoog van Prof. Oud
"lijkt nog op haar plaats. Ook de voorzitter van de V.V~n.heeft het
"över de "onbepaaldheid" van het begrip humanisme', ongeveer in over-
"eenstemming met hetgeen hieromtrent van de kant van minister Visser

'''is gezegd. ,!

" Wat de minister had gezegd was eigenlijk een e~kenning van zijn
"onbekendheid met het humanisme. Dat zal wel te repareren zijn. Het
"kan hem zelfs niet a1 te veel moeite kosten even'V"ecl kennis omtrent
"het moderne humanisme te verzamelen als hij waarschijnlijk heeft om-
"trent rooms-katholicisme en de verschillende stromingen in het pro-
ntestantisme. Voor het overige zou de onbekendheid van de minister

, "met het humanisme geen reden mogen zijn voor oen woi gor i ng om de ge-
"lijkgerechtigdheid te erkennen. Evenmin zou na tllurliJl{ zijntoekomsti-
"ge bekendheid met die geestesstroming een reden tot zo'n weigering
"mogen zijn. Het is niet aan de minister bij een beslissing over de
"geestelijke verzorging zijn persoonlijke waardering voor een gaes·t'es-
listroming mee te laten spreken (zoals indertijd helaas de c .Ii , imfnis-
"ter Mulderije heeft gedaan, di e vond dat een humani s ti sche geeste-
"lijke verzorger 11 stenen voor brood" zou geven; zo 1 n houding zouden
"wij in geen geval van een liberale minister kunnen verwachten).
" Voor Prof. Oud speelt de "o nbe paal dhci d" een· a.nder e rol; hij i·2'ii-e,t,.
"er een or gu.n i sa t.or-Lsche moe i Iijkhe.Ld in. Hetg~.entoch,verkc1iJ1{ niet
"nodig is, gelijk de ervaring in de onder Sociälé Zaken r e.ss o'r-t orende
"werkkampen heeft geleerd."

-0-

De Nieuwe Limburger.

De Nieuwe Limburger van 16 januari 1960 geeft commentaar op.d,e Nieuw-
jaarsbrief van het Humanistisch Verbond en schrijft: .
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Negatieve zuil
't Het Hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond heft een jammer-
"kLach taan over het bijzonder onderwijs. "Sectari sch verdee Ld onder-
"wijs", zo lezen wc in de Nieuwjaarsbrief, "leidt onherroepelijk tot
"ontbinding en apartheid". En verder: "De algemene school wekt open-
"heid, wederzijds begrip en respect, en tast daarmee de verzuiling in
"de kern aan."
" De schijn wordt gewekt, dat het H.V. zich verzet tegen "verzuiling".
"Maar in werkelijkheid probeert datzelfde H.V. zich tot een soort nieu-
"we "zu i L'' te on'twikk aLen , Het maakt namelijk aanspraak op de geeste-
"Tijk e verzorging van all e "bui tenkerke Lijken'! . Het wi 1 daartoe door-
"dri ngcn in werkkampen en gevangenissen, in kazernes en alle mogelijke
"and·ere mi lieus, om daar op zijnman i er "geestelijke"verzorging op te
,"dringen.
" Wat hetH.V. anderen euvel duidt, wil het zelf in praktijk bren- -,
l1geu.Waarin de oonsequentie van die methode schuilt, is allerminst
"duide lijk.
" Zolang we alle onderwijs zien als een inte~rerend deel van de to-
"tale opvoeding - en dan onderwijs van de kleuterschool af tot' eu met
"de universiteit - zullen ouders,dic prij~ stellen op de godsdienstige
"opvoe,ding van hun kinderen, nooit of te n imme r afstand doen van. de
"bijzondere school. Dat dit zou leiden tot ontbinding en apartheid, is
"een gratis bewering van het H.V., die we, als 'onbewezen, 'rustig naast
"ons kunnen neerleggen.
" We stellen daar tegenover, dat een goede en brede chr i.steLijke
"vorming en opvoeding ook de jonge mens zullen openstellen voor menin-
"gen van andersdenkenden. De christelijke levensopvatting confronteert
"hen met het dwingende en onontkoombare gebod van de alle men~en or:J.-
"vat.t.endenaastenli efde. Tegenover di t onwrikbare begi nseI , dat het
"leven van iedere christen moet beheersen, kan het humanis~e van het
"H.V. riiets anders stellen dan vage sentimenten, die kunnen wi~selen
"van dag tot dag en die door de ene humanist anders worden opgevat
Hdan door de andere, omdat het humanisme door zijnvaagheid en zwevende
"opvattingen van persoon tot persoon tot uiteenlopende en zel~s tegen-
lIgestelde meningen leidt. Door het. ontbreken van elk v ast· -fundament
"za I het humanisme dan ook altijd het antwoord moeten schuldig blijven
"op de grote levensvragen, waarvoor ieder denkend mens wordt gesteld.
!l Die vasth~id van overtuiging, van visie, van levensopvatting kan
"a.Lleen worden gevestigd op een diep beleefd en levend ohri st.endom ;."

-0-

Subsidie wel en wee - Humanistisch Thuisfront.
De Alkmaarse Cöurant schrijft over de gemeenteraadsvergadering van Hens-

broek, waarin het subsidieverzoek van het Humanistisch Thuisfront is behan-
deldi

"IIensbroek.
" In de gi stermiddag ge.houden raadsvergaderi ng werd met 4 t.egen 3
"stemmen besloten geen subsidie te verstrekken aan het Humanistisch
"Thuisfront. Het college van B. en W. had voorgesteld een bedrag van
l1f. 10.-- te gove n ; doch de vier KVP-leden waren een andere mening
"toegedaan. De drie leden. omvattendè fractie van "Gemeentebelang"
"stemde. voor het voo rste 1."
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Loiden bch~ndeldc eenzelfde verzoek, voleens Het Leids D~gbl~d v~n
19 j~nu~ri 1960 luidende aLs v ol.gb ; '

" ..~. Geen subsidie VOOT Hum~nistisch Thuisfront.
, .

" Het vootstel v~n de mèerderheid vo.n het college vn.n B. en W.
"om het verzoek van de Stichting Hili t.a i r-e Tehuizen v •.n het
"Humn.n i s t i s ch Thuisfront af te wijzen - ook in 1957 en 1958 wa s
"oen gelijlduidend verzoek a f gewczen - gaf de Heer Den Dubbelden
"P.v.d.il.) a.a.n Le i d i ng om nog eens oen Lans voor deze subsidie-
\! aanv ro.go te breken • .!:.~ngezi en de s t.andpurrt.o n va n de meerderheid
"en de meerderheid van het college van B. en W. bekend zijn, vroeg
"hij onmidde llijk om een stemming, met als resul taa t, dat het voor-
"stel van de meerderheid van het college: subsidie af'wijz en , werd
"aangenomen met 20 tegen 15 stemmen. Tegen het voorstel waren de
"P.v.d.A., met inbegrip van de, wethouders Van Schaik en Jongeleen,
"en de C.P.N."

,.

Het Dagblad voor West-Friesland van 29 december deelde het volgende
mee over de behandeling van dezelfde zaak in Opperdoes.

"Opperdoes.
" Een flirik-debatje werd gistermiddag in de raad gevoerd over
"een subsidie van zegge en s chrijve één gulden en 33 cent. Het was
"bestemd voor het Humanistisch Thuisfront. Omdat de raad enkele
"jarerigeleden een dergelijke bijdrage met 4 - 3 stemmen had afge-
"wezen en ook omuat de financiële positie van de gemeente niet zo
"be s t is, hadden B. en rf • voorgesteld om ook ditmaal afwijzend op
"het subsidieverzoek te beschikken. De Heer Mantel vond dat niet
"juist, aangezien ook Opperdoezer militairen van de humanistièche
"tehuizen gebruik makeri. Het raadslid Vijn meende, dat men uit een
"o ogpun t van billijkheid tot subsidiëring moest bes lui ten. "Pro Rege"
"krijgt ook een bijdrage. De Heer Vijn zei, principieel niet voor het
"Humanistisch Thui sfront te zijn, maar daaraan geen recht te kunnen
"ontlenen om een subsidie te weigeren voor een groepering welke in
"de gemeente is vertegenwoordigd. Z~n naamgenoot wethouder Vijn meende
"echter, dat men geeninstell'ing moet steunen die tegen de eigen ge-
"loofsprincipes zou ingaan. De Heer Smit vond dai iedere groep haar
"rechten heeft en hij was derhalve voor subsidie. Met 4 - 3 stemmen
"werd tenslotte besloten om subsidie te geven op dezelfde bo.sis
"als bij "Pro Rege", n v L, één derde gulden per tehuis. De beide wet-
"houders en de Heer Stam stemden ter.:en."

.r-

-0-

Lezingen van andersdenkenden over het Humanisme.

Het Noord-Hollands Dagblad verslaat een lezing in Westwoud.

Het Noord-Hollands Dagblad van 22 december 1959 meldt het volgende:

" Hujnan i sme en wij.

" Voor de gezamenlijke La.nd s or gu.n i sa t i es en het Vrouwengilde hield
"dezer dagen de Heer Liefting, leraar au.n het St. Werenfridus-lyceum
"te Hoorn, een boeiende ca.us er i e over "De Ica.t.hoLi ek in zijn ontmoeting
"met de humanist",
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" Na een· welkomstwoord Vl;1nde Heer Slot, behandelde de Heer
""Lieiting' opduide lijke wijze wat m~n onder humanisme moet ver":
"staan en waarom men het onchristelijk humanisme principieel
"moet afwijzen, omdat het d e men s als maat voor alle din-
"gen neemt en daarmede de juiste verhouding tussen God en mens
"miskent .. Op basis van deze verkeerde grondhouding, komt de huma-
"nist op allerlei terreinen van het praktische dagelijks leven,
"met name. ook dat van huwelijk en gezin, tot onchr i.s t.e Lijke theo-
"r i eên: en praktijken, die wij beslist verwerpen, maar waarvan wij
"de gevaarlijke aantrekkingskracht ook niet moeten onde rs cha't.t.e n , .:
"Het is Lmme r s .vaak zo z omakke Lijk het. louter mcnse Lijke als enig
"richtsnoer te n emen . Ma.a.r daarom is het ook noodzakelijk, dat
"men p.rec i es weet wat men aan humani s ten heeft en waar de fout
"in hun stellingen s chu i Lt . En dat is noodzakelijk niet a Ll een <;
"~oor de christenen in de steden, maar ook voor die van 't platte-
!fland, waar de banden met de stad steeds nauwer worden. Noodzake~
"lijk is dan ook, stevig te staan in onze eigen k atho l i eke over-
"tuiging, die we moeten kènnen en kunnen verdedigen. De causerie
"van de Heor Liefting heeft daar ieker toe bijgedragen, evenals zijn
"antwoord op ae vele vragen die naar aanleiding van het gesprokene
"werden gesteld. Jammer dat niet veel mé é r .:nensen de avond bijwoon-
"den. u

:============:::===
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Toen op 11 april met de installatie van lid nr. 1 de Humanistische
Luisterkring werd gesticht zal er wel niemand zijn geweest die de ont-
wikkeling met énige mate van zekerheid kon voorspellen.

Thans op de overgang tussen 1959 en 1960 weten wij dat er zich een
groep heeft gevormd van tegen de 25.000 leden die achter ons streven
nêar eigen zendtijd staan.

Er is geen reden om aan te nemen, dat dit aantal niet verder zal
stijgen. De verwachtingen voor het komende voorjaar zijn dan ook hoogge-
spannen.

Intussen is dit een goed moment om ons te herinneren hoe het tot
dusver gelopen is:

11 april. De oproep aan het Nederlandse Volk wordt in een persconferen-
tie bekend gemaakt.

Op dezelfde dag wordt op het congrcs van het-Humanistisch Verbond
lid nr. 1 geïnstalleerd.

Het Woord van de Week verschijnt in nicuwe opmaak als orgaan van de
Luisterkring.

De eerste 300 leden melden zich tijdens de openbare bijeenkomst van
het Congres aan.

15 mei. Het 10.000e lid wordt ingeschreven~

31 mei. Publicatie in Het Woord van de "leek van een adhesieverklaring ,
getekend door een g roep vooraanstaande Nederlanders voorname lijkuit
niet-humanistische kringen.

31 augustus. Het 20.000e lid meldt zich aan.

Oktober. Aan een door ons gericht verzoek aan alle professoren en schrij-
vers in Nederland om de bekende adhesie-verklaring te ondertekenen werd
door 229 professoren (23t.%) en door 180 schrijvers (22%) voldaan.

November. Uit een onderzoek door het N.r.p.O. naar de luistergewoonten
van de Nederlandse bevolking op een zondag is komen vast te staan dat 4,%
van de bevolking luistert naar de uitzending Geestelijk leven op zondag
van 9.45 tot 10.00 uur.

Dit percentage is een bevestiging van de reeds vroeger gemaakte
raming, nl. dat enkele honderdduizenden luisteraars onze uitzendingen
volgen. Dit aantal is van dezelfde grootte als het aantal luisteraars
naar kerkelijke uitzendingen.

December. De Radioraad ontvangt het bestuur om in zijnvergadering een
uiteenzetting te geven over zijnwensen met betrekking tot het verkrijgen
van eigen zendtijd. Staatssecretaris Mr. Y. Scholten verklaart intussen
in de Tweede Kamer der Staten-Generaal dat er geen plaats is voor huma-
nisten in de radio op een wijze die overeenkomt met de regeling voor de

J kerken en zegt dat het n.Va maar een eigen omroeporganisatie moet stich-
ten.

===============


