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HUMANISTISCH VERBOND.  

Luisterkring.  

Nog steeds gaat de activiteit tot het vergroten van. het aantal 
leden voar‘de Humanistische Luisterkring door. In tal van gemeenschap-

1/J11.1-Leeft men in de laatste. weken hier bijzondere aandacht aan besteed 
met als gevolg, dat er een voortdurende groei valt waar te nemen. Deze 
groei, bedraagt ruim 1000 leden per maand en gaat gepaard met een voort-
durende vergroting van het aantal abonnementen op het Woord van de Week, 
het orgaan van deze Luisterkring. Dit orgaan betekent een regelmatig con-
tact met de vele nog niet aangesloten buitenkerkelijken en voorziet daar-
door in een bestaande behoefte: 

Gewestelijke vergaderingen.  

In de meeste gewesten van het H.V. hebben de besturenvergaderingen 
plaats. gevonden, waar, verslag werd uitgebracht van de discussies op de 
Topkaderoonferentie. In het bijzonder zal in de komende maanden het op-
richten van gespreksgroepen.en het houden van conferenties met functio-
narissen de aandacht vragen. 

Nieuwe groepen.  

In het gewest Zuid-Holland-Zuid zijn twee werkgroepen opgericht en 
wel in Hoek van Holland en Slikkerveer. De bedoeling is na verloop van 
tijd ook in deze plaatsen over te gaan tot het vormen van gemeenschappen. 

Studiedagen. 

In tegenstelling tot andere jaren zal op de gewestelijke studie-
dagen, welke over het algemeen in maart worden gehouden, dit keer niet 
een zelfde onderwerp besproken worden, 	gewestbesturen kiezen thans, 
in overleg met de'betreffende gemeenschappen, onderwerp en inleider uit. 

Crematie.  

Het Hoofdbestuur van het H.V. heeft zich met een brief tot de minis-
ter van Binnenlandse Zaken gewend in verband met het verschijnen van het 
eindrapport van de Commissie tot herziening van de wet op de lijkbezorging. 

Benoeming.  

Tot raadsman voor de Inrichtingen van Justitie is benoemd de Heer 
Jhr. J.A. van Kretschmar te Voorburg. 

Catalogus literatuur geestelijke verzorging.  

Het Humanistisch Verbond heeft een gestencilde catalogus uitgegeven 
.van de literatuur over geestelijke verzorging,  welke zich in de biblio-
theek van het Verband bevindt. 
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Gesprek met Ds. Kalf.  

Ds. Kalf uit Bennebroek, in dit blad welbekend door zijn redevoerin-
gen over het Humanisme, de—Vijand- op ptntbffels, zal op 4 december de gast 
zijn van de gemeenschap Haarlem van het Humanistisch Verbond. Men hoopt 
tot een gesprek te komen over Christendom en Humanisme. 

Kalender 1960. , 

Evehals ahderejaren geefi hét Verbond ook voor 1960 een kalender 
uit;'Welke• men kan bestellen door storting van f.2.50 op gironummer' • 
304960 ten name van het Humanistigch Verbond, Ohdegracht 152, Utrecht. 

-0- 

HUMANISTISCHE STICHTING SOCRATES.  

Landdag.  

Op zondag 15 november 1.1. hield Socratesjeen landdag in Amersfoort 
in de Internationale Schoolvoor Wijsbegeerte over Darwin. 

Ruim 80 deelnemers waren gékemen om te luisteren naar de lezingen 
van Dr, E.J. Slijper en Dr. 0. Noordenbos. Voor een uitvoerig verslag ver-
wijzen wij naar de rubriek "Van Alle Kanten". 

-o- 

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK 

"ff U.M A,N 	TA.S"... 

Congres.  

Op 31 oktober en 1 november 1959 hield Humanitas haar tweejaarlijks 
congres' in het Rijnhotel te Rotterdam. 	 . 

in.zijnepeningsrede zei- Mr. Dr. J. In 't Veld, dat. Humanitas in 'de 
14 jaar- van haar bestaan,14,000 leden  heeft gewonnen, die tot: voor kort 
nog vreemd stonden tegenover het maatschappelijk werk,. maar die nu met 
liefde hun contributie betalen, waartegenover niets anders staat dan het 
besef bij te dragen aan een goed werk. . 	. 

De voorzitter zei verder, dat het congres gewijd zou zijn aan de vraag 
hoe Humanitas-dan het door haar verrichte maatschappelijke werk een eigen 
functie kan geven naast-die van het maatschappelijk werk Op confessionele 
grondslag. Alá beginselen van het Humanistisch' maatschappelijk werk noemde 
Dr. In 't Veld : de eerbiediging van de menselijke persoonlijkheid, het recht 
'op zelfbestemming en zelfontplooiing, binnen de grenzen door het belang 
der, gemeenschap getrdkken, het: aankweken yan.verantwoordelijkheidebesef, 
niet alleen met betrekking tot de eigen levdnsvervulling, maarook ten op-
zichte van de groepen waarvan de mens deel uitmaakt. Van de kant van de 
maatschappelijke werker zal er moeten :zijn een in gemednschapsbesef wortelend 
besef van verantwoordelijkheid, zowel voor hèt lot van de naaste als voor 
het welzijn van de saMenleVing. Al deze beginselen zijn Humanistische begin-
selen, zei Dr. In 't''Veld: - Ofschoon,'zo zei Dr. In 't Veld dok nog in zijn 
rede, het voor het lidmaatschap van Humanitas nu ook weer niet noodzakelijk 
is, dat men de beginselverklaring van het Verbond in alle onderdelen nauw-
keurig onderschrijft. 
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Spreker zag de grens meer tussen rechtzinnigen en vrijzinnigen, 
tussen rekkelijken en preciezen, waartussen de eeuwen door altijd de 
scheidslijn heeft gelegen. 

Humanitas schaart zich aan de zijde van hen, die de menselijke geest 
willen bevrijden uit de kluisters van het dogma, maar daarbij aanvaarden, 
dat de nieuw gewonnen vrijheid in evenwicht moet worden gehouden door een 
sterk ontwikkeld verantwoordelijkheidsbesef. Aldus de voorzitter van Huma-
nitas, Dr. J. In !t Veld. 

Het Congres nam daarna enige wijzigingen in de Statuten aan en enige 
congresvoorstellen, waarvan wij hieronder de belangrijkste laten volgen. • 
Wij tekenen hierbij nog aan, dat over de naamsverandering en over de wijzi-
ging van de Statuten binnenkort nog een toelichting van het Hoofdbestuur 
zal volgen, welke wij in hoofdzaken hopen te kunnen opnemen in ons volgende 
nummer. 

Het Congres werd besloten met een inleiding door de Heer Ph.H. van 
Praag, adj.dir. Sociale Raad te Amsterdam over: "De betekenis van het 
maatschappelijk werk voor de Geestelijke VolkSgezondheid". 

Enige congresvoorstellen en wijzigingen in dé Statuten.  

Het congres besloot: 

de Heer F:H.W. Vliegen, aftredend hoofdbestuurslid, te benoemen 0:$t 
erelid der vereniging; 

Mejuffrouw M. Dijkstra in de functie van algemeen secretaresse, te herkie-
zen; 

alle candidaten voor het hoofdbestuur, te weten: de Heren C.K. van Asch, 
Nijmegen, J.v.d. Berg Jeths, Hengelo, Mr. H. Boasson, Amsterdam, J.L. Kamp-
meijer, Amsterdam, 'J. Landsman, Amsterdam, J. Schnetz, Den Haag, J. Schuite-
voerder, Utrecht, Ir. W. Semeins, Beverwijk en C.M. Swiebel, Den Haag, te 
benoemen en 661 hoofdbestuursplaats, waarvoor geen candidaat gesteld was, 
onbezet te laten; 

Art. 1 en 2 van de Statuten te wijzigen en als volgt te lezen: 

Artikel 1  

De vereniging is genaamd: De Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk 
Werk "HUMANITAS" en is gevestigd te Amsterdam. 

Artikel 2  

De verenièing stelt zich ten doel het verrichten van maatschappelijk werk 
in de ruimste zin en staat'daarbij'open voor allen dié behoefte gevoelen 
aan een tegenvoettreden vrij van elke leerstelligheid; waarbij in het bijzon-
der gedacht wordt'aan de buitenkerkelijken. Zij erkent evenwel de noodzaak 
om zich bij haar'arbeid te laten leiden door enkele richtinggevende begin-
selen. Daartoe behoort in de eerste plaats het algemeen-humanistisch be-
ginsel van de eerbiediging van de menselijke persoonlijkheid en. de daaruit 
voortvleeiende'erkenning van het recht op en de plicht tot zelfbestemming 
en zelfontplooiing voor ieder mens, zij het binnen de grenzen door het be-
lang dergemeenschap getrokken. 
Dadrvan uitgaande, staat zij op het standpunt; 

1. dat het maatschappelijk werk behoort te worden gedragen . door een in 
gemeenschapszin wortelend besef van verantwoordelijkheid zowel voor 
het lot van de naaste als voor het welzijn van de samenleving; 

2. dat in de praktijk van het maatschappelijk werk een overwegende plaats 
behoort te worden toegekend aan het aankweken van verantwoordelijk- 
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heicUbesef, niet alleen met betrekking tot de eigen levensVervulling, 
mó,ár'ook 'ten opzichte van de groepen, waarvan-de mens deel uitmaakt; 

3. ::,dat'het maatschappelijk werk een bijdrage behoort te leveren, tot een in 
alle' opzichten gezond :maatschappelijk leven. 

Zij:Streeft voorts naar coiirdinatie van alle maatschappelijk werk en wenst 
- etaó.rtoe de samenwerking van instellingen en verenigingen welke op dit ter-
rein werkzaam zijn, te bevorderen, voorzover dit Zonder aantasting van het 
eigen' karakter der. vereniging mogelijk blijkt;, 

op basis van de door het 1estuur op hét congres gedane toezeggingen het 
hoofdbestuur te machtigen het ()Verleg met het Humanistisch' Verbond en de 
Vrije Gedáchteover een samenwerking in de A.H.:Gerhard-Stichting verder 
te voeren en besIiááingen ten aanzién van dezd'samenwerking té nemen op 
basis van de volgende richtlijnen: 

a. bij opname wordt Zoveel mogelijk voorrang verleend aan buiten-
kerkelijke bejaarden; 

b. inschakeling van de afdelingen bij dea.anwijZing -Van beátuurders 
van een op te richten plaatselijke stichting in het verband van 
derAiH.. Gerhard-Stichting wordt voldoende gewaarborgd; 

c. plaatselijke activiteiten worden zoveel als'magelijk is' behandeld 
in de geest van de nieuwe opzet; , 

d. Humanitas krijgt in het bestuur van de A.H. Gerhard-Stichting: 
een vertegenwoordiging op een dusdanige basis, dat Humanitas 
een redelijke .invloed krijgt; 

e.'de Plaatselijke stichting voor de bouw van een bepaald object 
de goedkeuring van het landelijk orgaan .behoeft; 

f. landelijk toezicht wordt gehouden op het budget; , 

g. er.landelijke richtlijnen komen ten aanzien van het opnamebeleid, 
met dien verstande, dat daarbij zoveel mogelijk aan buitenkerke-
lijken de voorrang wordt gegeven. 

Samenstelling Hoofdbestuur.  

Na de bestuursverkiezing is het hoofdbestuur van Humanitas als volgt 
samengesteld: 

C.K..van Asch Nijmegen J.v.d. Berg Jeths, Hengelo, mr. H. Boasson, 
Amsterdam, H. Boomsma, Sneek, B. Drukker, Schiedam, Mej. M. Dijkstra, 
Nieuwer ter Aa (secretaresse), G. Goosen, Rotterdam, J.L. Kampmeijer, 
Amsterdam, Mej..O.H.E. Kloevekorn, St. Laurens, J. Landman, ,Amsterdam, 
G. Rietveld, Rotterdam, J. Schnetz, Den Haag, J. Schnitevoerder, Utrecht, 
ir. W. Semeins,..Beverwijk, C.M. Swiebel, Den Haag, S. Sytema, Assen, mr. 
dr. J. In 't Veld, Den Haag (voorzitter), mr.B.v.d. Waerden, Amsterdam, 
dr. L.I. de Winter, Bentveld <penningmeester), H. Zunderman,-Leiden. 

Adviseurs hoofdbestuur:  

Prof. mr. W.F.C. van Hattum, Den Haag, P.A. Pols, Amersfoort, I. Sluijter, 
Bennebroek. 

Ereleden.  

P'.C. Faber, Amsterdam. E.H.W. Vliegen, Haarlem. 
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Noord-Holland.  

In de provincie Noord-Holland is op 10 oktober een gewestelijk cen-
trum voor maatschappelijk werk van Humanitas geïnstalleerd. Het bestuur 
werd als volgt samengesteld: 

Ir. J.L. Rood (voorzitter); Ir. J.K. Siderius (secretaris);H.H.J. Bun-
schoten (penningmeester); leden: A.Y. de Boer, W. Mensink, Mr. B. Rilmke, 
Ir. S. Semeins. 

De bedoeling is per begin 1960 te starten met een bureau en het aan-
stellen van een directeur.  

Friesland.  

Op 17 oktober is een gewestelijk centrum van'llUmanitas in Friesland 
geïnstalleerd. Het bestuur is als volgt samengesteld: 

Mevrouw F. van Oostrum-de Boer (voorzitster); Mevrouw G. de Blaauw-
Hilgenga (secretaresse); D. Beeksma (penningmeester); Leden: A.C. Engelen, 
H. Wijnand, J. Zwart, Mevrouw T. Schouwstra-Numan. 

Collectes.  

De collecte van de afdeling Hilversum is een succes geworden en 
heeft bijha - f. 2.000.-- opgebracht..  

De collecte van Rotterdam heeft ruim f. 16.000.-- opgebracht. 
' De collecte van de afdeling Meppel heeft f. 425.-- - oppgebracht. 

Dé collecte van de afdeling Arnhem heeft bijna f. 1.000.-- opgebracht. 

Afdeling Hilversum.  

Het kantoor van de afdeling Hilversum wordt wederom verplaatst naar 
de Stationsstraat 8. 

Afdeling Den Haag.  

Hier is op 24 augustus jl. de heer J.D. de Jong in het kader van het 
A.M.W. aangesteld met speciale opdracht het bijzondere gezins- en wijkwerk 
in de "Zomerhof" te behartigen. 

Afdeling Amsterdam.  

Per 1 november jl. is Mej. J. Melkman als 2e maatschappelijk werkster 
voor de kinderbescherming in functie getreden voor een halve dagtaak. 

Afdeling Leiden.  

Met twee bejaarden-sociëteiten heeft Leiden een nieuw debuut gemaakt. 
De start leek goed. 

Kaderblad'Humanitas.  

Het november-nummer van het kaderblad van Humanitas, dat eveneens 
Humanitas heet, geeft eén overzicht van de_takkewvan maatschappelijk werk 
welke bij Humanitas een plaats hebben. Het overzicht is niet een dorre op-
somming . van,feiten en cijfers, maar geeft in afzonderlijke artikeltjes van 
mensen die van de tak, waarover zij schrijven bijzonder op de hoogte zijn, 
een overzicht van het Werk. Het nummer is bijzonder geschikt, hen die wat 
meer willen weten over Humanitas, in te lichten. 
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HUMANISTISCHE JONGEREN GEMEENSCHAP.  

Congres 1959.  

De gemeenschappen hebben spaarzaam gebruik gemaakt van het recht 
om amendementen op het hoofdbestuursVoerstel met betrekking tot de reor-
ganisatie in - te dienen. Slechts een aantal veranderingen, die van onder-
geschikt belang zijn, werd voorgesteld. 

Eet hoofdbestuur is dan ook niet pessimistisch gestemd over het oor-
deel van de vergadering op 12 en 13 december a.s. 

-o- 

HUMANISTISCHE JEUGDBEWEGING.  

Congres 1959.  

Het 50 jaarlijkse congres werd gehouden op zaterdag 31 oktober en 
zondag 1 november in de jeugdherberg te Eist (Utr.). Er waren een kleine 
vijftig deelnemers; 9 van de 10 afdelingen waren vertegenwoordigd. Er werd 
over het algemeen in een prettige sfeer "vergaderd", af en, toe zeer fel 
en wel eens zeer langdradig; een en ander had tot gevolg, dat dit congres 
zeer laat afgelopen was. 

Afgezien van de zaken die .op een jaarlijks congres gewoonlijk ter 
sprake komen, stond ook een bespreking van de toekomstmogelijkheden van de 
H.J.B. op het prograffima. 

Zondagochtend luisterden we naar een inleiding door Dr. J.P. van 
Praag over het onderwerp: "Wij en de nozems". Ook avond- en'ochtendwande-
ling werden niet overgeslagen. 

Tenslotte dient. vermeld te *orden, dat het aftredende hoofdbestuur 
onder een langdurig applaus werd gedechargeerd. 

Hoofdbestuur. 

Het nieuwe hoofdbestuur is als volgt 

Voorzitter 	 Hans van Dijk, 
Secretaresse 	 Joke Swiebel, 

samengesteld: 

Burg.Schooklaan 18, 
L.v.Meerdervoort 

Hilversum 

Penningmeester Frans de Wit, 
1140-D, 
Tormentilstraat 20, 

Den Haag 
Arnhem 

Kamp-organi.sator Aart Coert, Anreperstraat 113-A, Assen 
Propagandaleider Wim Hart, Vtenwaerdelaan 7, Leiden 
Hoofdred."Trefpunt" Tom Weerheijm, Erasmusweg 423, Den Haag 

Winterweekend.  

Het winterweekénd zal gehouden worden op 2 en 3 januari in de jeugd-
herberg te Putten. Dit weekend zal in het teken van de discussie staan. 

-0- 

STUDENTEN VERENIGING OP HUMANISTISCHE GRONDSLAG.  

Najáarsconferentie annex congres.  

Op 6, 7 en 8 november werden in het "Ruige Veld", Woudschoten; congres 
en najaarsconferentie van de S.V.H.G. gehouden. Op het congres bleek de 
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ontwikkeling van de jonge afdeling Groningen florissant, en moedgevend 
om nu ook in Wageningen pogingen in het werk te stellen tot heroprichting 
van de S.V.H.G. 	 . . 

Samenstelling Hoofdbestuur.  

Het Hoofdbestuur heeft zich als volgt samengesteltk- 

R.Nounen (praeses), 	de. Vries .(ab-actis. 	 van West (quaestor; 
G.A. de Boer (vice-praeses); Mej. H. SiSsingh (ab-actis II). 

Het nieuwe administratie-adres is: Binnenwatersloot 35; Delft. 

Sprekers op de conferentie.  

Op de conferentie Mbben gesproken: de heer P.M. Smedts, hoofdredac-
teur-"Vrij Nederlancrii, over; "Pers en Opinievorming"; en . de heer .C.ff. Schonk, 
geestelijk raadsman van,.hpt.H.V, te.Deventer over: "Humanisme als levens-
overtuiging". . :• . 	. 	. 	 • 

Het:aantal. deelnemers. overtrof .verre de,yerWachtingen. 

A.H. GERHARD-STICHTING.  

Het A.H. Gerhard:-Huis.  

ileA;H.- GerhardLIiiilá te Ainsterdamdat Op:B:Ppril jl. officieel 
werd geopend, is thans tot een zekere consolidatie gekomen. 

Dank zij de voortreffelijke leiding en de gelukkige omstandigheid, 
dat tot dusver heel weinig persone4swisseling,:plaats had, heeft, het te-
huis_in)deze.eerste maanden van zijn bestaan_ffien eigen stijl en sfeer kun-
nen ontWikkélen. Het tehuis .is geheel vol,.terwijl,op de wachtlijst reeds 
meer dan 200 personen zijn genoteerd... 

De bewoners van het tehuis hebben enthpusiast meegedaan aan de VARA-
speelgoed-actie:-11e heren maakten speelgoed.en,kAapten oud speelgoed op, 
waarbij. de in het huis speciaal ingerichte ruimten, voor zelfwerkzaamheid 
hun nut bewezen. De dames kleedden poppen aan,en.hekleedden poppenwiegen 
enz. Hetresultaat was geweldig. 	 . 

De speciaal georganiseerde recreatie-avonden bleken een groot succes. 
Ook werden,zondagochtendbijeenkomsten georganiseerd, Er heeft zich., verder 
ieen Zangkoor van de•bewoners gevormd. 

Benoeming erevoorzitter.  

Op 10 november jl. werd met enige plechtigheid de heer M.A. Reinalda, 
lid van de Raad van State van Zuid-Holland, géinstalleerd'als ere-voOrzit-

--tér-van de Stiehting-in.een bijeenkomst in de-recreatiezaal van. het A.H. 
erhardhuis, waarbij  , natuurlijk de bewoners:aanwezig waren. 

'Iween.aatdige:toespraakHdankte de tegenwoordige voorzitter,.de.heer 
Mr. M. Knap, de heer Reinalda.Voor het, vele werk dat hij, als eerste voor-
zitter-van de.Stichting . heeft verzet. Hij is de motor.geweest die het werk 

•op gang heeft gehracht:Rosa.Spier verleende met haar! harpspolaan de bij-
eenkomst nog een bijzonder karakter. ..•, 

Nieuwe plannen.  

De plannen van de StichtingL_totde bouw van bejaardentehuizen te Den 
Haag en Haarlem beginnen vorm te krijgen. Wij hopen U daarover t.z.t. meer 
te kunnen mededelen. 

-o- 
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HUMANISTISCH THUISFRONT.  

Verplaatsing Kantoor.  

• Het kantoor van het Humanistisch Thuisfront is verplaatst van 
het Hekelveld naar de Frans van Mierisstraat 59 te Amsterdam. Tele-
foon; 73.22.80. 

Subsidiekwesties.  

Men kan zich niet geheel onttrekken aan de indruk dat speciaal bij. 
de Katholieke raadsleden enige kentering komt in de houding ten opzich- 
te van subsidie aan het Humanistisch Thuisfront. Het komt nogal eens 
voor, dat personen die in het verleden fel tegen het verlenen van subsi- 
die waren thans een soepeler houding aannemen. Een typisch voorbeeld hier- 
van is Ankeveen, welks Raad weliswaar een subsidie voor het Thuisfront 
nog verwierp, maar•waar het K.V.P.-lid, de oud-wethouder de heer Torsing, 
die in het verleden een felle tegenstander was, nu verklaarde voor het sub- 
sidie te zijn. (Voor. het verslag van de zitting zie Van Alle Kanten). 

HUMANISTISCHE WERKGEMEENSCHAP IN DE PARTIJ VAN DE ARBEID.  

Afdelingsnieuws.  

Een bescheiden aantal afdelingen zond mededelingen omtrent te houden 
of reeds gehouden bijeenkomsten. Het waren de afdelingtn Amsterdam, Hilver-
sum en. Woerden. In Amsterdam sprak Drs. E.v.d. Kooy over: "Gelijke onder-
wijskansen voor iedereen". Op de interessante inleiding volgde een gedach-
tenwisseling, waaraan velen deelnamen. 

De jaarvergadering van de inmiddels meer dan 2.000 leden tellende 
afdeling werd 23 november jl. gehouden. Den Haag kondigde een ledenverga- 
dering op 10 december aan. 	 • 

Vele afdelingen der H.W.G. houden zich thans bezig met een wervings-
actie van leden en abonnees op het orgaan der H.W.G. (waarvan wij nog steeds 
ook aan de lezers van de Hum. Documentatiedienst gaarne een proefnummer 
toezenden. Adres secretariaat; Haagweg.210, Leiden). Bovenbedoelde actie, 
hoewel nog in het beginstadium, wierp niettemin toch reeds een bevredigend 
resultaat af. 

Maandblad "Vernieuwing".  

In het november-nummer van "Vernieuwing", het orgaan val! de H.W.G., 
schreef het H.B.-lid M.G. Warffemius een alleszins lezenswaardig artikel 
over "Overheidssubsidie.  voor. de bouw van kerken en bezinningscentra", 
waarin hij de inzichten van medewerker F. Kool bestrijdt. 

Redacteur K. Timmerman schreef een nabeschouwing over de op 17 ok-
tober, gehouden jaarvergadering der 11.W.G., welke. bijeenkomst hij een der 
beste van de laatste jaren noemt. 	• 

RADIO-LEZINGEN.  

Lezingen in de maand december voor de V.A.R.A.   

6 december : Dr. J.P. van Praag "Bunsels vangen". 
13 december : Mr. S. Pragano "Het humanisme van Zamenhof". 
20 december : Prof. Dr. G. Stuiveling "Uit humanistisch oogpunt". 
27 december : Dr.J.C. Brandt Corstius "40.000 Km. 	liefde". 
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INTERNATIONALE LITERATUURLIJST.  

Tiu HUMANIST (AMERIKA) 	 A.D. Black  

July-August 	1959 	 Can Humanism meet man's 
spiritual needs? 

	

- 1959 	 Samuel Jacobs  

The richer rich and poorer poor. 

THE HUMANIST (ENGLAND) 	 C.G.L. Cann 

November - 1959 
	

Lolita and the new law. 

't 	 - 1959 
	

A.D. Cohen  

Sin-Crime and punishment. 

DIE FREIGEISTIGE ALTION 	 Prof. Rudolf Genschel  

Oktober - 1959 	 Bertrand Russell. 

November - 1959 	 Dr. Friedrich Pzillas  

'Arthur Schoppenhauer. 
-o- 

INTERNATIONAAL NIEUWS.  

Amerik a.  

The American Ethical Union heeft van 19 juni tot 10 juli een cursus 
georganiseerd,.waarop de opleiding tot leiderschap binnen de Humanistische 
Beweging in Amerika diepgaand is besproken. Daarbij moet men bedenken dat 
men in Amerika al sinds jaren bij de Humanisten het systeem van betaalde 
functionarissen kent, die een zeer uitgestrekt arbeidsveld' hebben. Niet 
alleen houden zij zich bezig met allerlei organisatorische kwesties, maar 
ook het terrein, dat wij "geestelijke verzorging" noemen is aan hen toever-
trouwd. Ook het sluiten van huwelijken, het spreken op begrafenissen enz., 
enz. hoort tot de competentie van deze mensen. De conclusie van deze cur-
sus nu was, dat men van deze leiders teveel een schaap met vijf poten ver-
langt. De geestelijke verzorging is al een groot terrein, maar tegelijk moe-
ten zij zich dan nog bezighouden met allerlei onderzoekingswerk, met de pro-
blematiek van de geestelijke grondslagen van de . beweging en met de organisa-
tie. Men zal moeten komen tot een staf van functionarissen met meer gespe-
cialiseerde functies dan tot dusver het geval is geweest, was de conclusie. 

In de andere Amerikaanse organisatie, The American Humanist Association, 
heeft men de afgelopen maanden in let ledenblad "Free Mind" druk gedebateerd 
over de vraag hoe de Humanisten moeten worden aangeduid. Speciaal de vraag 
of de aanduiding "atheist" juist is en niet tot misverstand leidt, is aan 
de orde geweest. Sommigen gaven de voorkeur aan "agnostisch", anderen meen-
den weer dat met het woord Humanistisch de beweging voldoende is gekarakte-
riseerd. Verder heeft men zich afgevraagd, hoe de inhoud van het blad "The 
Humanist" wat meer populair kon worden gemaakt. Men heeft niet willen af-
stappen van de eis dat "The Humanist" ook voor een intellectuele bovenlaag 
interessant moet zijn; tegelijk heeft men gemeend dat door grotere journalis-
tieke vaardigheid en grotere helderheid in uitdrukkingswijze het mogelijk moet 
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zijn dat het blad in wijder kring eveneens de aandacht trekt. Met het oog 
daarop zijn enige wijzigingen'in.Ae redactie aangebracht. 

Het Executive Committee van—The International Humanist and Ethical 
Union heeft thans een vertegenwoordigster aangewezen om•deze Unie bij de 
Verenigde Naties te vertegenwoordigen. 

The Humanist Counsil of California heeft als zelfstandige groep aan-
sluiting verzocht bij de I.H.E.U. 

Frankrij k. 

De voorzitter van La Fédération Humaniste Frangaise, de Heer Coterau, 
heeft een serie radiolezingen over Humanisme voor de Franse radio gehou- 
den. 	 - - 

Indi a.  
• • 

De Indiase Humanistische Beweging heeft een brochure gepubliceerd 
onder de titel "Humanisme en de Indiase situatie". 

,The Indian Institute of World Culture heeft contact opgenomen met 
de I.H.E.U. 

Afrik a.  

Wij neMen•hiéronder een stukje op over Humanisme in Afrika, dat wij 
.vonden in de rubriek 'Nieuws uit de Humanistische Wereld in Het Parool 
* van 26 november j.1.: 

"Humanisme in Afrika. 

The Humanist, het blad van The American Humanist Association, 
bevat in zijn juli-augustus-nummer een artikel van Lloyd en Mary 
Morain, bekende figuren in de humanistische - wereld, die het een 
'én ander'vertellen'van hun reis door Afrika. Inlqigeria,'zo ver-
tellen zij, staat de Mayflower-school. Het hoofd daarvan, Tai 
Solarin, is humanist.'Deze Tai-Solarin vertelde hoe hij in 1944 
ars student naar Engeland was gekomen en daar volkomen in verwar-
ring was gebracht door het voor hem eerst onbegrijpelijke verschijn-
sel, dat'de Engelsen weinig belangstelling tonen voor godsdienst 
en kerkgang en tegelijk behoorlijke mensen kunnen tijn. Daarover is 
hij' gaan nadenken. Hij werd humanist en stichtte van zijn eigen 
spaargeld, zonder enige steun van de regering of missie, een school 
waar kinderen van allerlei godsdienst op kUnnén gaan en in hun ei-
gen richting worden gerespecteerd. Iedereen dacht dathet experi-
ment zon mislukken, maar de school die in 1956.  werd opgericht, . 
heeft nu al 300 leerlingen. Men wil gedegen onderwijs combineren 
met opvoeding tot persoonlijkheid. 

Er is in Nigeria ecik'een humanistische vereniging, die toela-
ting heeft verzocht tot The International Ethical Union (de huma-
nistische Internationale), welke toelating hoogstwaarSchijnlijk wel 
zal worden verleend." 

Belgi ë.  

Het Belgisch Humanistisch Verbond heeft op het.ogenblik 1900 leden. 
Hierbij moet men wel bedenken dat het Verbond een Vlaamse aangelegenheid is. 
Door het verschil in taal en-culturele achtergrond is het voor het Verbond 
praktisch onmogelijk,. in het Franstalige gedeelte van België te werken. Daar 
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heeft men overigens L'Union Rationaliste, een organisatie die zeker niet 
in alle opzichten als een zusterorganisatie van het Verbond kan gelden, 
al werken ze wel samen. 

Het,Verbond . heeft nu:afdelingen in: Antwerpen, Blankenberge, Brugge, 
Brussel, :Gent, Leuven, 'Limburg, Mechelen en Oostende. 

Een voorbeeid.van samenwerking met L'Union Rationalisté was b.v. weer 
de uitnodiging,vawde Union. aan het Verbond, om te komen luisteren naar 
de rede van de- Fransman André Richard, in het Groot-Auditorium van de Vrije 
Universiteit te Brusseli ever:.  "1900 en het geheim van het Vaticaan". De 
lèzing had plaats, op 17 november. 

,In, België worden nog steeds de gemoederen hevig in beroering gebracht 
door de strijd om de lessen zedenleer-op school. Op de openbare scholen 
wordt godsdienstles gegeven aan de kinderen wier ouders daarop prijs stel-
len. Maar de andere kinderen zaten zich zo'n uur, waarop zij geen les had-
den, dikwijls gewoon te vervelen. Of - ze kregen als buitenkerkelijken les 
in een soort zedenleer, welke gedoceerd. werd door een geestelijke. Het.  
schoolpact heeft daarin verandering gebracht en voorziet in lessen zeden-
leer voor kinderen van buitenkerkelijke ouders, te geven door buitenkerke-
lijken. Dat een en ander nogal eens op verzet stuit van confessionele zijde, 
ligt v`oo'r dé hand. • 

Hieronder Volgt een klacht van een leraar Zedenleer aan een Vlaams 
Atheneum, opgeneen in "Het' Vrije Woord"  van 15. oktober.j1. : 

"Ik ben zo vrij me tot U te richten, omdat ik van oordeel ben 
dat dé rivaliteit tussen godsdienst en zedenleer hier bedenkelijke 
afmetingen begint aan te nemen. Ik verklaar me nader: twee jaar 
geleden telde de zedenleer hier 15 leerlingen, verleden jaar 
steeg dit cijfer tot 20 en dit jaar liepen de inschrijvingen op 

tot 35. Waarschijnlijk zag de geestelijkheid die langzame Verschui.r 
ving met lede ogen aan. Een ware anti-zedenleercampagne werd 
tijdens de.afgglepen maand op touw gezet 'door alle dorpsgeeste-
Iijkcii. Ik_,tiet zekerheid dat de'orde'waartoe onze beide gods-
dienstleraren behoren, aan alle dekens en pastoors uit de omliggen-
de déorpen de namen heeft laten geworden VOli: de kinderen die zeden-
leer volgen, met natuurlijk het verzoek hetnodige te doen om die 
"verdwaalde schapen" terug op het rechte pad te brengen vóér 1 
oktober. ten'léerlinge heeft me bevestigd een dergelijke brief met 
eigen ogen gezien te hebben in de handen van de deken, die haar 
ouders kwam spreken over de "zedenleer". Totnogtoe werden reeds 
meer dan vijftien huishoudens met èen dito bezoek vereerd. Sommige 
werden met,e.en! dagelijks bezoek gedurende,.ben week bedach-L De be-
dreiging:die,dp meeste, inslag maakt is -.buiten het_ verbod• van de 
Plechtige, Communie -,.het,verbod van "in de kerk te mogen trouwen". 
Baat dit niet dani.komt men aandraven met: "zedenlèer maakt de 
kinderen slecht.,,,daar leren ze alleen hun: lippen rood maken, nagels 
lakken, enz....":, 

In zeven.of,acht gevallen (d.i één vijfde van mijn :leerlingen) 
gaven de ouders toe aawde geuite bedreigingen en geloofden(?) 
de laeterpraatjes. Wie.:hiéronder het meest lijden zijn natuurlijk de 
kinderen zelf, de enen meer dan de anderen. Verschillenden onder 
hen volgen reeds zedenleer sinds het vorige schooljaar en nu komt 
men plots te vertellen dat-"men ze slecht maakt" in die lessen. 
Zij komen zich_bij mij, verontschuldigen, omdat ze voortaan godsdienst 
zullen moeten volgen. 
. In tegenstelling , met hetgeen met zou kunnen verwachten, zijn de 
meeste ouders hier niet a priori gekant tegen de zedenleer. Het 
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feit echter dat de namen .van degenen die zedenleer verkozen 
hebben,, kenbaar gemaakt worden, doet velen terugdeinzen. Ze 
zouden zich dan inderdaad aan allerlei ondangenaamheden bloot-
stellen, Hebben, we hier weer niet eens te meer een bewijs dat 
het schoolpact voor de geestelijkheid niet bestaat? 

Tot daar, mijne heren, misschien kunt U uit dit epistel een 
en ander halen dat aan iedereen zou moeten kenbaar gemaakt wor-
den, opdat.men er zich rekenschap van zeil kunnen geven hoe het 
er op sommige plaatsen in ons "vrij" land aan toe gaat." 

-o- 

VAN ALLE KANTEN.  

RECTIFICATIE.  

In ons vorige nummer hebben wij enkele gedeelten overgenomen uit Het 
Vaderland van 19 september 1959, dat een artikel wijdde aan de Humanis-
tische Jongeren Gemeenschap. Abusievelijk hebben wij echter in de inleiding 
welke wij aan de aanhalingen uit het artikel vooraf lieten gaan, gesproken 
over de H.J.B. Dit moet zijn: H.J.G. 

-0- 

Verslagen, reportages enz.  

Congres Humanitas.  

Van het congres van Humanitas vonden wij een verslag in: Het Algemeen 
Handelsblad, De Nieuwe Rotterdamse Courant, Het Vrije Volk en Het Parool, 
allen van 2 november. 

De Nieuwe Limburger van 5 november hád op de rede van de voorzitter 
van Humanitas, Dr. J. In 't Veld, een commentaar, dat wij hieronder in 
zijn geheel laten volgen en waaruit blijkt, dat men bij de Nieuwe Limburger 
nog steeds niet op de hoogte is van het verschil tussen Humanitas en 
Humanistisch Verbond. 

Gevaarlijke,  propaganda. 

Wat -zijn wij,christenen, toch eigenlijk beklagenswaardige 
"wezens. En dan doet het er niet toe, of we katholiek of ge- 
reformeerd en hervormd of hoe-dan-ook-christen zijn, we zijn en 

"blijven beklagenswaardig. Dat komt omdat we vastzitten aan zware 
"kluisters, dookluisters van "het dogma". Gelukkig zijn er in 
"Nederland mensen, die met ons lot begaan zijn en die ons in alle 
"menslievendheid van die kluisters willen bevrijden. Dat zijn de 
"mensen van het Humanistisch Verbond, die onder leiding staan 
"van oud-minister J. In 't Veld. Volgens zijn woorden tijdens het 
congres van zijn verbond omvat het alle activiteiten, "die de 

"menselijke geest willen bevrijden uit de kluisters van het dogma." 
"In nuchter Nederlands wil dat zeggen, dat het Humanistisch Ver-
"bond zich richt tegen de geopenbaarde godsdienst, tegen het 
"christendom, tegen.het Godsgeloof. 
" 	De Heer In 't Veld is in het dagelijks verkeer een beminne-
lijk mens. Dat doet er niets  aan af, dat zijn streven in dit op- 

"zicht en het werk van het Humanistisch Verbond verderfelijk zijn 
"en 'n gevaar betekenen voor het christendom. Dat gevaar bedreigt 
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"vooral diegenen, die niet al te sterk staan in het geloof en 
"die voor de redelijkheid daarvan niet altijd voldoende argUmenten 
"bij de hand hebben tegen de drogredenen van het humanisme. Zij 
"worden gemakkelijk de prooi van de propaganda van dit moderne 
"heidendom, zoals het H.V..dat.verkondigt. 

Ook in het katholieke Zuiden bedrijven zij hun propaganda; 
"echter niet alleen voor hun verbond,maar ook voor de daarmee 
"bevriende instellingen. Het is zaak daar zeer waakzaam tegen 
"te zijn. Wij hebben de indruk, dat sommige verantwoprdelijke'.au-
"toriteiten dat gevaar.onderschatten-" 

:•, 

Brochure Dr. J.P. van Praag: De'dag ligt nog voorons.  

De laatste brochure van Dr. J.P. van.Praag werd besproken in Bevrij-
dend Denken van 21 november en warm aanbevolen. 

In de rubriek Buitenkerkelijk:Humanisme, welke in de Gelderlander Pers  
geregeld verschijnt, is deze brochure eveneens besproken. Wij verwijzen U 
hiervber naar de afdeling Vaste, rubrieken van Van Alle Kanten. 

Artikel Dr. V.W.D..Schenk over verlenging en verkorting van het leven.  

Het artikel van Dr. V.W.D. Schenk over verlenging en verkorting van 
het leven, dat is verschenen in het laatste nummer van "Rekenschap", is 
besproken in de hierboven genoemde vaste rubriek in de Gelderlander Pers 
en-in de vaste rubriek Nieuws uit de Humanistische Wereld, in Het Parool  
van 26 november j.l. 

-o- 

Landdag Socrates.  

De Nieuwe Rotterdamse Courant van 16 november jl. geeft een uitvoe-
rig verslag van de landdag van Socrates. Wij nemen dit verslag hieronder 
voor U over: 

"Honderd jaar evolutietheorie", zo.luidde de titel van een 
"boeiende toespraak die gisteren in de School voor Wijsbegeerte 
"te Amersfoort werd gehouden door Prof. Dr. E.J. Slijper, Hij was 
"de eerste spreker op de jaarlijkse landdag van "Socrates", de 
"stichting Voer wetenschap en cultuur die uitgaat van. het Huma-
"nistisch Verbond. 

Op 24 november 1859 verscheen Origin of Species, het boek 
"van Charles Darwin, dat een omwenteling in het wetenschappelijk 
"denken betekende. 
" 	Aanknopend .bij deze gebeurtenis, toonde spreker eerst aan, 
"hoe Darwins ontdekking door andere denkers en onderzoekers was 
"voorbereid. Darwin echter is degene die, gesteund door een schat 
"van materiaal, de logische oorzaken van de evolutie aanwees. 
" 	De twee voornaamste motieven daarbij waren: geleidelijke over-
"gang tussen de verschillende variaties in het,digrenrijk, en na-
"tuurlijke selectie, "survival of the fittest". In later jaren is 
"gebleken, dat de variaties grotendeels door milieufactoren ver-
"oorzaakt worden; maar omstreeks 1890 ontdekte Prof. Hugo de Vries, 
"dat er telkens ook erfelijke afwijkingen voorkomen, die hij "muta-. 
"ties'.' noemde en waarop de natuurlijke selectie betrekking heeft. 
"Eerst ca. 1930 ontving het onderzoek van'de evolutie weer nieuwe 
"stimulansen. 
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!',, ;De ontdekkingen. van Darwin,:doorzijn leerlingen, uitgedragen, 
. : , "0.ndervondén,een_sterk verzet in de kerkelijke wereld, op, grond 

het. bijbels scheppingsverhaal. Het is;:thanseohter wel zo . 
ver, dat vooraanstaande geleerden, zowel uit-r.k..,alsprotestant-

.,,,:"„se,kring,,00k binnen hun:  geloofssysteem ruimte laten voor de 
"evolutiegedachte. 	• , 	, • 	• 

Als bewijzen, waarvoor in de biologie bepaalde aanwijzingen 
'!veIdoende_zijn, noemdeProf-Slijper in de eerste plaats de•fos-
"sielen. Met behulp van. uiterst, instructieve lantaarnplaatjes 
"liet hij zien, hoe de tegenwoordige olifant uit een varkensachtig 
"dier, en het paard uit een vosachtige voorganger ontwikkeld is. 
"Resp. 30 en 60.millioen.jaren zijn hiervoor nodig geweest, Van,-i  
"een nieuwe 	'Spreekt men Pas, wanneer deZe bij kruising" Met 
"een oudere soort :geen .nakomelingen ,geeft, Gemidd4d_O•Millioen 
"jaar is voor het ontstaan van. zulk een .soort 	.0(14-h het 

H:"zál.dhniet als, den absoluut bewijs voorons,  obekan-voltrekken. 
• : Aanwijzingen zijn echter' ook' in de tegenwordigedierenwereld. 

"wel aan4,,eig mek name` in'het . onseherpe karakter van boveneer-`• 
"melde grens tussen de soorten,Ben leeuw en tijger bijv. paren 
"niet in de natuur, maar zijn in gevangenschap nog wel te kruisen. 

.."1.4: _gamOvflage.;enHmimicribij: dieren., waardbor »de Meest beecherM-
"de inderdaad het minst.ten-prooi aan roofdieren .vallen, ligt 

• ..P.Ogeen•peanwijzing,voor de, "survival, of;the • 

Prof"..SlijPerVOlgdeeen'diScussie,.waarih 
".•nog de gerichtheid ter-eptalle'kWam, r dié'aan mutaties inherent 
"is. Verder werd het begrip "openbaring" van rooms-katholieken,' 
"orthodoxen en vrijzinnigen vergeleken met het begrip "ontdekking" 
"in de wetenschap. 

" 	De evolutiegedachte. 
• 

" 	Na .de middagpauze sprak Dr,.0,Noordembos over: "De evolutie-
"gedachte in wereld- en levensbeschouwing. 
" 	Ook deze spreker wees op de evolutiegedachte in het denken . 
"v154r Darwin, met .name reeds..bijde oudgrieksé filosofen Ahaximan-
".der en Heraclitus. Het Christendom kwam later met de- boodschap 

,:".van een toekomsig..heil;', een•verwachting;.  die in de 18de eeuw van 
"onze jaartelling werd verwereldlijkt tot'de idee van een -ontwik-
''kelingsgeschiedenis der mensheid. De opkomende burgerij ;projec-
"teert haar wensen in de toekomst; door experimenteel onderzoek 

..",krijgt men .beter inzicht in de wetmatigheden van de natuur, en 
. "men vertrouwt, dat.deze•zullen leiden .tot een wereld' van vrede 

"en rechtVaardigheid. 
Zo. had.de .evolutiegedachte,zich reeds een plaats veroverd in 

.",de, negentiende eeuw,. en de' liberale ,bourgeoisielegroette' Dar-
,"wins.leer.met. instemming- Maar ook, ja Vooral de soclaliátische 
"wereld ,stond, dankzij de' ontwikkelingsideeën van Hegel' ei Marx, 
"Ppen,voor, de nieuwe ontdekking, Het deisme, restantje van het 

• "geloof aan een God in rustti, kwam in deze eeuw-tot,  een . roemloos' 
"einde. 	• 	• . 

,Darwin, Marx en Frehdauidden een nieuwe denkvorm 	twin-
"tigste eeuw echter, met de twee wereldoorlogen, deedliet'geloof 
"aan.de vanaelfsprekendheid van-!de vooruitgang verdwijnen; Maar 

. ."juist dit,dwingttot een .meermijde, •bezielende,en-verheffende op-
"yatting•van-het begrip.evolutie,.Aldus .schrijft de...religiéus-huma- 
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"nistische denker Julian -Huxley, dat de mens bewerker is van 4n 
"eigen evolutie; en .dat hij deze•rol beter zal spelen, naarmate hij 
"er zich bewnát van is. Verwante gedachten worden neergeschreven 
"door de jezultenpaterTeilhard de Chardin.Voor.beiden evolueert 
"het heelal; de biologische evolutie i:s.,daatvan een bijzonder aspect, 
"waarin de mens is opgenomen. De mens moet lom, zichzelf trouw te 
"blijven,, zich als ,aan een persoonlijke en heilige, arbeid wijden aan 
"het•Werk:dat het.Ieven van hem vraagt". Deze uitspraak van ge-
fflnoemde priester klinkt als een humanistisch credo, waarvan Dr. 
"Néordenbos alleen de verzoenbaarheid met het r.k. geloof niet kan 
"Velgen. Spreker vraagt zich af, of de beperktheid van vele,gods-
"diensten niet wordt veroorzaakt door een tekort aan religie, zoals • 
"deze bij Teilhard de Chardin gevonden wordt. 

" 	degedaChtenwisseling' Maakteh'verschillende sprekers bezwaar 
"tegen het gebruik, van. het woordevolutie, alsof dat heel het be-
"staan van de mens zou omvatten.. Immers dit woord duidt op erfelijk-, 
"heid : in de biologiSche zin; en uit. feiten is het zedelijk behoren 
"niet af te leiden.-VerworVen geestelijke eigenschappen en bescha-
"Ving.zijn niet erfelijk; zij moeten worden overgedragen en vragen 
"telkens beslissingen van het diepste.van de mens zelf uit. 

Het principiële pnht dat hiermee aan de orde kwam, werd oorzaak 
"van een boeiende diSénsáié Voordat het gesprek echter ten volle 
"kon worden.toegespitst;* meest het worden afgesloten door de voor-
"zitter, Prof. Dr. L.G. van der Wal, die zowel de morgen- als de 
"middagvergadering op beknopte en geestige wijze heeft geleid. 

-o- 

Forumgesprek - Symposium De Vrije Gemeente.  

Op 9 november jl. hield .De Vrije Gemeente te Den Haag een symposium 
over het onderwerp: "Wat is de achtergrond van ons bestaan?"De bijeenkomst 
werd gehouden inPulchri Studio. 

Hieraan werd deelgenomen door: Dr. D.H. Prins, Hoofdbestuurslid van 
het Humanistisch Verbond, Dr. J.H. Dubbink, voorzitter van de Haagse Loge 
van de Theosofische Vereniging, Dr. J.G. Jacobs, voorganger van de Haagse 
afdeling van de Nederlandse Protestanten Bond en Ds. G.J. de Nie, voorgan-
ger van De Vrije Gemeente te Amsterdam. 

-o- 

Het .Vrijzinnig Christendom tussen Orthodoxie en Humanisme.  
• 

Prof. Dr. K.A. Hidding, vice-voorzitter van de Nederlandse Protestan-
ten Bond heeft op de 90ste verjaardag van deze Bond een rede gehouden over 
bovengenoemd onderwerp. Volgens het Algemeen Handelsblad van 26 november 
zei Prof .. Hidding het volgende over de verhouding tot het Humaniáme: 

n 	Ten opzichte van 
"menselijke autonomie 
"nauw verband met de 
"geen poging om deze 
"laat haar geheel op 
"met het christendom 
"dom schuilt hierin, 

het humanisme gaan de wegen uiteen bij de 
die het vrijzinnig protestantisme ziet in 
christelijke openbaring. Het humanisme doet 
vrijheid in het mens-zijn te funderen, maar 
zichzelf staan - zoals de orthodoxie dit 
doet. Het eigene van het vrijzinnig christen-
zo concludeerde Prof. Hidding, dat het in 
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"het aanvaarden van het veelzijdig geheel de vrijheid en de ruimte 
"heeft gevonden die nodig zijn voor een levend geloof." 

-o- 

Van het Humanistisch front geen nieuws?  

Onder deze titel is vanwege de Humanistische Documentatiedienst een 
ingezonden stuk aan Het Vrije Volk gezonden, dat geplaatst is in de editie 
van 21 november met een onderschrift van de Redactie. Wij nemen hieronder 

'het ingezonden stuk plus het onderschrift in hun geheel voor U over: 

In deze krant kon men de vorige week vrijdag lezen: 

"In de rubriek Geestelijk Leven komt uitsluitend nieuws. Arti-
kelen van levensbeschouwelijke aard horen in de krant niet thuis. 

"De kerken leveren meer nieuws dan het humanisme.° 

" 	Voorzover hier meningen van de redactie worden uitgedrukt,..  
"past het ons niet daarover een oordeel uit te spreken; de indruk 
"wordt echter gewekt, dat er vrijwel geheel geen humanistisch 
"nieuws te melden valt. 
" 	Daaom stippen wij hier nog eens aan welke mededelingen met 
"nieuwswaarde wij U in het afgelopen halfjaar door middel van onze 
"documentatiedienst onder meer hebben doen toekomen. Wij doen . 
"slechts een greep: 

Stichting van de Humanistische Luisterkring met medewerking 
"van een groot aantal vooraanstaande Nederlanders uit alle krin-
gen, ter verdediging van de humanistische radio-uitzendingen; 

"ledental thans ongeveer 22.500. 
Conferenties en landdagen, zoals te Emmen met 600 aeélnemers, 

"over de mens in de nieuwe steden en wijken, over de zgn. verbor-
gen verleiders, ingeleid door professor Sj. Hofstra, een Darwin- 

"weekend met als sprekers Jac. de Kadt en Dr. V.W.D. Schenk, een 
"studiebijeenkomst over bejaardenzorg, georganiseerd door Humani-
"taá. 

Omtrent het Humanistisch Thuisfront is gemeld, dat een nieuw 
"militair tehuis geopend.werd, dat de militaire tehuizen van dit 
"Thuisfront een gemiddeld bezoek hadden van 25.000 per jaar, en 
"dat het Vormingscentrum 1500 deelnemers per jaar heeft. 
11 	Nieuwswaarde hebben misschien ook mededelingen over een rekest 
"aan de minister over de zgn. mammoetwet, over het verschijnen van 
"de brochure "De dag ligt nog voor ons"(oyer het humanistische 
"wereldbeeld) en verschillende belangwekkende publicaties en het 
"wetenschappelijke tijdschrift "Rekenschap". 

" • Hoe dit zij, dagbladen als Het Parool 'en zelfs de rooms-katho-
"lieke Gelderlanderpers achten het humanistische nieuws blijkbaar 
"naar aard en hoeveelheid van voldoende gewicht om er een regel-
"matig verschijnende humanistische rubriek aan te wijden. Wij zijn er 
van overtuigd, dat ook de lezers van dit blad soortgelijke infor-
matie op prijs zouden stellen. 

DE HUMANISTISCHT' PERS- EN DOCUMENTATIEDIENST   

Wij hebben de indruk, dat deze brief door de lezers opgevat zal 
"worden als een verweer. Er wordt immers betoogd, dat de Humanis-
tische Pers- en Documentatiedienst wel degelijk nieuws aan de bla- 
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"den zendt maar - al wordt er dat niet bij gezegd - dat Het Vrije 
"Volk de berichten niet opneemt. Hetgeen niet bedoeld kan zijn, 
"omdat het onjuist is. 
" ,Er is echter geen reden voor een verweer, omdat er geen ver-
"wijt is gemaakt. 
" 	De vergelijking met andere bladen lijkt ons niet zinvol. Of 
"men in het ene blad kerken en humanisme gescheiden houdt en in 
"het andere het geestelijk leven in één rubriek onderbrengt, is 
"een kwestie van keuze. 

Om alle misverstand uit te sluiten laten .we hier letterlijk 
"volgen, wat de hoofdredacteur van Het Vrije Volk in het congres 
"van de P.v.d.A. heeft gezegd: 

Haarlem 7 heeft het voorstel-Noordwijkerhout aangevuld met 
"het uitspreken van de wenselijkheid, dat in de rubriek Geestelijk 
"Leven meer aandacht wordt geschonken aan de humanistische' levens-
beschouwing. 

Ik moet hierover opmerken, dat ook deze rubriek, die geloof 
"ik een goede mam heeft gekregen, een n i e u w srubriek is. Men 
"vindt er actuele berichten in en vermelding, van belangrijke com-
mentaren over actuele zaken. 

" 	Er wordt naar gestreefd daarbij het nieuws uit humanistische 
"kring op gelijke voet te behandelen als het nieuws uit de kerken. 
"En ik wil graag ten overvloede de samenstellers van de rubriek 
op de wens van.Haarlem 7 wijzen. 

Maar men moet niet vergeten, dat er organisatorisch een groot 
"verschil is tussen de kerken en het humanisme. Er g e b e u r t 
"in de kerken ontzaglijk veel meer dan in de kring der humanisten. 
"De stroom van nieuws uit de kerken is vele malen groter dan uit 
"de humanistische wereld. Het kan niet anders dan dat dit in de 
"berichtgeving tot uitdrukking komt. Maar dit betekent niet, dat 
"de krant minder belangstelling heeft voor humanistische activi-
"teiten." (Redactie "Het Vrije Volk") 

-o- 

Subsidie wel - en wee..  

Het Vrije Volk van 10 november gaf het volgende verslag van de zit-
ting van de Ankeveense Gemeenteraad, waarin een verzoek om subsidie van 
het Humanistisch Thuisfront werd behandeld: 

fi 	De hoofdschotel van de maandag in Ankeveen gehouden raadsver-
fi gadering vormde de begroting voor 1960. Tijdens de debatten.bleek 
"wel hoe moeilijk het is voor de confessionele gemeenteraad, die 
"uit twee KVP'ers, twee prot.chr. en twee P.v.d.A.-leden bestaat, 
"over de zogenaamde principiële punten heen te stappen. Het ging 
"hier om een subsidie van f. 10.-- aan hot Humanistisch Thuisfront. 
"B. en W. adviseerden afwijzend. De prot.chr. fractie gaf bij monde 
"van wethouder Schoenmaker te kennen, dat zij op zakelijke en prin- 
cipiële gronden tegen deze subsidie was. De Heer H.J. Torsing 

"(k.v.p.), oud-wethouder, die in het verleden altijd een felle te- 
genstander van het Humanistisch Thuisfront geweest is, verklaarde 

"nu, vóér deze subsidie te zijn. De Heer Romviel (arb.) hield een 
"geinspireerd betoog, om de raad te overtuigen, waarin hij erop 
"wees dat ook de jeugd die geen geloofsbinding kent, de steun van 
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"een levensovertuiging nodig heeft. Hij dacht vooral aan jeugdige 
"militairen, die,•zo zei :hij, vaak al bij voorbaat "kopschuw" zijn 
"tegenover legerpredikanten en -aalmoezeniers. Hij-vulde zijn betoog 
"aan met enkele Bijbelse uitspraken, maar desondanks werd bij stem-
"ming het subsidievoorstel met 4 - 3 stemmen afgewezen." 

-o- 

Haagse Raad over subsidie Thuisfront.  

De ruzie over de gezamenlijke collecte van, de Thuisfronten te Den Haag, 
waarover wij in ons vorige nummer al het een en ander mededeelden, is uit-
gelopen op vragen van verschillende raadsleden dezer gemeente. Trouw geeft 
het volgende stukje over het antwoord van B. én W. plus "ee' commentaar'van 
dit blad: 

• In de afgelopen week heeft het Haagse collgevap B..enW. 
"antwoord gegeven op schtiftelijke vragen, gesteld,deoryersCh“- -
"lende raadsleden. Er waren ook antwoorden'op vragen van Mr. J.J. 
"Hangelbroek, de voorzitter van de Protestants-Christelijke raads-
"fractie over de P.I.T.-collecte en Op vragen van de Heer L. van 
"dor Weide(Protestants-christelijke ráadsfractie)over de detachering 
"van Haagse ambtenaren bij de gemeente Rotterdam. De beide antwoor- 
den geven nog aanleiding voor een beschouwing. 

• • Een en andermaal schreven wij in ons blad over de vergunning 
"welke B. en W. alleen wilden geven. voor een gemeenschappelijke 
"collecte van het Protestants Interkerkelijk2huiáfront en het 
"Humanistisch Thuisfront en niet, voor een collecte. van het P.I.T. 
"zoals de laatste jaren gebruikelijk was. Hét P.I.T. weigerde om 
"principiële redenen met het Humanistisch Thuisfront te collecte-
"ren en heeft nu zijn toevlucht genomen tot een inzameling onder 
"geestverwanten. . 	. 	, 
• In hun antwoord aan Mr. HangélbXoek'over deze kwestie zeggen B. 
"en W. dat het op het tijdstip van het nemen van de beslissing 
"bekend was met de principiële bezwaren van het P.I.T. tegen een 
"gemeenschappelijke collecte. Wij waren, alduslietantwpord van B. ,• . 
"en W. bij onze beslissing ons uiteraard bewust van de mogelijkheid, 
"dat het P.I.T. van de verleende vergunning geen gebrUik zou maken. 
"Voldoening aan het verlangen van het P.I.T. zou betekend hebben', 
"dat aan het HumanistisCh Thuisfront, dat zijnerzijds wel bereid Was 
"tot samenwerking, geen vergunning zou kunnen zijn.verleend. Bij 
"dit deel van het antwoord willen wij in de eerste plaats opmerken, 
"dat het P.I.T. reeds:verschillende jaren een collecte-vergunning 
"verkreeg en dat het Humanistisch Thuisfront dit jaar voor de eer-
"ste maal een vergunning aanvroeg. In de tweede plaats valt op, dat 
"B. en W. niet aangaven, waarom geen afzonderlijke vergunning ver-
"leend zou kunnen zijn. Er wordt weliswaat'verderop in het antwoord 
"verwezen naar het adVies van het Centraal Archief, dat het lande-
"lijk collectenrooster opstelt, maar dit rooster is niet dwingend 
"voorgeschreven. Ook . al wordt door de gemeenten grotendeels de 
"hand gehouden aan dit rooser, dan zijn er vrije perioden genoeg. 
"De onlangs gepubliceerde statistiek van de gemeente Den Haag over 
"de openbare geldinzameiingen,geeft aan, dat in 1957 van de 29 aan-
"gevraagde collecten er 29,toegestaan,Werden en in /958 van'de 27 
"aangevraagde 25 toegestaan werden. Gezien dit aantal colleCten, 
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"in het afgelopen jaar dus een per twee weken, rekening houdend 
"met de princi2iële bezwaren van het P.I.T. en met het feit dat 
"het Humanistisch•Thuisfront voor de eerste maal om een collecte 
"vroeg, hadden B. en W. ons inziens zich niet zo moeten binden 
"aan een advies van eén landelijke instelling." 

-0- 

Vaste rubrieken in dagbladen over het Humanisme. De Gelderlander Pers, 

De Gelderlander Pers (De Gelderlander te Nijmegen en Het Arnhems Dag-
blad) geeft in haar editie van 7 november opnieuw een. aflevéring'van haar 
rubriek: Buitenkerkelijk Humanisme. Hierin wordt uitvoerig het artikel van 
Dr. V..W.D. Schenk over verlenging en verkorting.van het. leven, dat in 
"Rekenschap" is verschenen, weergegeven. Verder wordt meegedeeld dat op • 
het congres van Humanitas de geestelijke grondslag in het geding zal komen, 

.(de rubriek was kennelijk al geschreven voordat het congres plaats had) 
het onderzoek naar de buitenkerkelijkheid wordt vermeld. Verder wordt mee- . 
gedeeld wat het Verbond zoal gedaan heeft aan de Darwin-herdenking en ten- 
slotte wordt de laatste brochure van Dr. J.P. van Praag: "De dag ligt nog 
voor ons", uitvoerig besproken, Van !deze bespreking nemen we het begin en 
het eind over:.. 

" 	Onder de titel "De dag ligt nog voor ons" heeft het.Humanis-
nisch -Verbond een serie radiolezingen van zijn voorzitter, Dr. 
"J.P. van Praag, gepubliceerd, die deze tijdens het afgelopen win-
"terseizoen voor de VARA-Microfoon hoeft gehauden4.1). In eenvou- 
dige, voor iedereen verstaanbare taal ontwikkelt de schrijver 

"hierin zijn humanistische visie op de.wereld en op het bestaan 
"van-de mens in die wereld. Sterk wordt benadrukt de . tegenstelling 
"tussen de godsdienstige en de wetenschappelijke benadering: ! de .  
"godsdienst werkt met het bijbelse wereldbeeld, gebaseerd op open, 
"baring; hoewel een oprecht en werkzaam geloof in.de praktijk. zeer:. 
"wel blijkt te kunnen samengaan met' objectieve wetenschapsbeoefe- 
ning en principiële anti-wetenschappelijkheid geen wezenskenmerk 

"is van de godsdienst, heeft het traditioneel godsdienstige denken 
"het objectieve wetenschappelijk denken steeds belemmerd. De huma-
"nistische levenshouding daarentegen wordt gekarakteriseerd doordat 
"zij haar gegevens aan de wetenschap ontleent. "Het verschil tussen 
"humanisten en bv. christenen is niet, dat zij een verschillend ant-
"woord geven op dezelfde vraag, maar dat zij verschillende vragen 
"stellen." 
" 	Het is geen nieuws, wat het boekje van Van Praag ons leert 
"over het humanistisch standpunt. Maar verrassend scherp en logisch 
"consequent wordt hier in duidelijke taal de positie van de humanist 
"tegenover die van de godsdienstige mens getekend: de humanist, die 
"niet anders kan dan zich afsluiten van datgene, wat aan het leven 
"van de christen pas werkelijk zin en dimensie geeft - de overgave 
"van zichzelf aan het Goddelijke, dat tot hem spreekt door het Woord, 

1 
)Dr. J.P. van Praag, De dag ligt nog voor ons, schetsvan een 
humanistisch wereldbeeld, uitg. Hum. Verbond, Utrecht, 1959. 
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"dat tegelijk en volledig antwoord is op de meest menselijke van 
"alle vragen; de vraag naar de zin van het bestaan en van het . 
"eigen leven. De humanist verstaat dit Woord niet, hij keert terug 
"tot. zich zelf, tevergeefs tastend naar het waarom van wat de 
"wetenschap hem over de wereld en over zich zelf heeft geleerd." 

-0- 

Het Parool van 26 november geeft weer een aflevering van zijn rubriek 
Nieuws uit de Humanistische Wereld. 

In deze rubriek wordt een poging gedaan het besluit van het congres 
van Humanitas te verklaren. De schrijver ziet drie oorzaken: de angst voor 
verzuiling, de angst voor misverstanden (11'.1. het misverstand dat men zou 
menen, dat men, om lid van Humanitas te zijn de beginselverklaring van het 
Verbond in alle nauwkeurigheid zou moeten onderschrijven) en de gedachte 
dat maatschappelijk werk meer wordt beheerst door zijn eigen regels 'dan door 
levensbeschouwing. Aan het slot van het artikel worden de volgende vragen 
gesteld: a. is men niet wat al te gemakkelijk tegemoetgekomen aan de vrees 
voor 'misverstanden, die misschien niet zozeer in woorden en begrippen hun 
oorzaak vinden als wel in de vrees van vele confessionelen, dat het buiten-
kerkelijk volksdeel zich bewust gaat worden en eigen wegen gaat? Is het niet 
eerlijker voor de levensbeschouwelijke grendslag onmiddellijk uit te komen 
en: wordt het maatschappelijk werk wel zo weinig beheerst door levensbe-
schouwing als . men.wel eens wil doen geloven? Geconcludeerd wordt dat al-
leen de ontwikkeling van Humanitas het antwoord kan geven. 

De rubriek vermeldt het artikel van Dr.. V.W.D. Schenk over verlenging 
en verkorting van het leven in "Rekenschap"; geeft verder een overzicht 
van de Humanistische Bureaus voor Levens- en Gezinsmoeilijkheden,.mét ver-
melding van spreekuren, vertelt iets over Humanisme in Afrika (zie'huma-
nistisch nieuws);vermeldt de ledenstand van de Luisterkring en vertelt 
verder nog iets over het tijdschrift "Mens en KosMos" en een boekbespreking 
van Dr. D.H. Prins daarin. 

---------- _ ------- 


