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HlTh111NISTISCHVERBOND

Excursi~ Lederi v~n de Tweede ,Kamer.

Op 28 en 29 ~eptember. 11,. hehbe~ 61ed~n ~andé T~eedè Kamer, te
~ei~nr Dr;~~A;a;:Alb~ring~,~~~~.A. Berge~;~.A; Kief~)' J.H. Scheps, "
Ds. N• van" der Veen ·en lvI. Visser de e Lgenomenvaàn een' exc uir s i e , lvelke",
voor hen door de Humanistische' organisat'ie~ was ge or ge.m s ae rd, Men ~n~~m
bijeen in het Erasmushuis , waar de parlementsleden werden orrtv angen door, <

de voorzitter van het Humanistisch Verbond, Dr. J.P. van Praag, het '
Stichtingsbestuur van het Erasmushuis en enkele hoofdbestuursleden van
het Verbond. 'Na de' lunch vertrok men naar het Ki.nde rhu i s Ellinchem -te
Ell,ekom.;Dit huis is het eigendopl.v~n de 'Vo~gciijvereniging Humani üas., De
direc'teur valt het" tehuis; de Heer, H.,J. Be uke hèElft het ge ze Lscha.p daar '
z-ondgeLc'i.d , Verv61gens vertro'k m~;u naar' "'D,e!'Le ember-g" ,; het mi li t.e.i r ,te-
huis van het Humanistisch Thuisfront teNlmspeet~wa;arde Heren van: der
Waerden en Van Herwaarden als gastheren optraden. De eerste dag van de
excursie eindigde in het conferentie - oord van het Humanistisch Verbond,
"De Ark" te Nunspeet, alwaar het diner plaats vond. I s-Avonds .:vvl7ser een
vrije ~iscussie.De volgende dag bracht het gezelschap een bezoek aan-h~t
Ooo rnhe r thu Ls te;'Driebergcn, het .Vo rmi ngs oen t.r-ïïm van het Humarri s t i sch
Til:u:i~f~ont.Hier trad de directeur, ciè Heer ILj!J; Lips" à'Ls gastheer op.
T~n~lott~ve~tt~k m~n naar het,Bejaardentehui~vári dè A~H: Gerhard-Siich-
ting, het A.H. Gerhaydhuis te Amsterdam, waar de afsluiting van de excur-
sie plaats vond.

,i5-Jarig ~e:staan .Humani s tri s oh Verbond.
\:,'

Op 17 'feb:tuari 1961. bestaat het Ilumand s t.Lsch Verbobd 15 jaar., Hoewel
d~ plannontot ~icringvan dit belangrijke feitn~a.hiet;hel~mBal vast·,
s t.a.an , ligt het- wo I in de bedoe ling 'in een aantal' steden samenkomsten te
houd en met een enigszins ,demonst~,atÜf karakte~. Er' z aI: een bijzonder nura-

. mOT" van . "Mensen', Were ld" ver sch ijnen , , terwijl er ook door het heof d.bes.buu.r
een persconferentie zal worden g~houderi~. '

.:

"De Ark".
,J

•:,. Nadá t gedurende de z.omerme.ande n in hetcollferentie- en va~anti~'::'oord
'fDè -Ark" t'e Nunspeet eencr eeka :va.tl.farniliekampen zijn' gehouden, terwijl ook
het zogenaamde 'jeugdgeheel voortdurend met 'kinderen en' jongeren bezet 'was',
staanvoór de komende maanden ee:i;t reeks'conferenties op hét prqgramma. Na-
tuurlijk 1S er ookve en Ker s tkamp in4,~, plannen opg oriomen .» ),

, . .' "

Topkaderconfereniie.

Op de Topkaderconferentie , waaraan dit k eor behalve de verteg:enwoor-
di gers' ,vatl de gewesten ook enlcele be stuurs Leden van gemeenschappen dee 1-

.namen ,dndieplaats vond op B en 9 oktober, heeft .het Dagelijks Bestuur

.een exposé gegeven van .d.evveLe, wGr.kzàaIW1eden;waa'mee 'he't Verbond zich
b ezi gh'óud t ; Tcne:tndede :deeinemer~ .een "aansch'omleÜJ"ke I'nd ruk te' geven van
de werkwijze van het D.B. werd op de· zaterdagavond; é en gewöne· vergàdel'.ing
van dit college gehouden, waarbij de overige aanwezigen ook hun mening
hierover kondon geven.
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Scholing van gesprekleiders.

Toneinde te voorzien in de behoefte aan geschoolde gesprekleiders
vo or he.t· groepswerk in de gemeenschappen he e.f't de c ommiss ie "Gz-oopsg e>
spr ck o:p15 en 16 oktober een wer k-we cko i nd gehouden in IIDe Ark." t.e Nun-

, speet • Nadn.t. de bezoekers no'g e.ens de noodzaak yan het groepsgesprek was
ui teengezet,yon(},en enige groepsgesprel{ken plaats, die op de..band rwe r den

"opgenomen,; terwijl later de technische kant van de .za.ak uitvoerig werd bc-
gproken.

Emigratie ..

O:mde g€lm~enscJ.lappen en raadslieden van het Verbond :j.nziçht,te geven
·inhct.werk van de Ernigratie-commissie en de noodz!1ak te ollderstrepen van
het! Keven van voorlichting' aan buf t.eriko rke Lijke emigranten, zal de c cmm.is «

siehier,oyer, een bijeenkomst beleggen, eveneens op uDè Arktl en wel op 12
'en 13 nov ember .' , ' ~

~. ! ,

, " In ~ijnveI,'gader.ing yan24 september benoemde het hoofdbestuur, «Ie Heer
Koppen'te' Haarlem tot p La'at.se Lijk geestelijk raadsman en de Heron.,Bald:er te
Mcna Ldum ,' Dodemont te Velp, Hogev'ean te Alkmaar en Post te Chaam tot gees-
telijk raadsman voor de Inrichtingen van Justitie. Allen zijn vrijwi Llig er s ,

LeziIlgeni Dr. S zczesny.
';t"; I J

:D~L~chrijver van het' boek "Zukunf t d es Tïng l aubenev ç .• dat Lnmid.doLs ook
in het Nade rLands is vertaald ,evenals' z.ijnvd i s cu'ss i e met de ka th oLi ek Heer,
,zal in: ol~,tober, in ons' 'lan'd' enkele lezingen houden. Deze lezingcl);-:z!ull,en
vermoed(dijkplaats vinderiin Den Haag (21 o'lr t.obor L, Rot t.er dam ,(24"oktober),
Utrecht (25 oktober) en Amsterdam (26 'oktober) • He.tH.V . is verzocht hier-
aan medewerking te willen verlenen, ~mdat het om een voor de hu.manisten
belangrijk onderwerp gaat. In "Me ns en Wereldft werd reeds/verscheülene ma-
'len,Qvcpgen,oemd boek geschreven.

': , . -, .

I'HetWoord, vfm de .Weekft• :'i.

IIoe~è 1': de be ia'ngs.t'el1~ ng vo o.r -h e'f beruchte ont,verp-omroepwet door
. het nog' steeds niet inhèhandeling nemen, hiervan door de vo Ikeve r t.e ge n-
woordiging enigszins is geluwd, bloeit het orgaan van de Luisterkring
"He t Woord van de WeekIt• Het aantal abonnemente.nheeft de 450-0 .r.e ed s over-

. sch~eden,he.-tgeen v oor- ee n deel ongetwijfeld te danken' is ~~Ji'l:ie ve rbe ter de
u.i t.voe r ing., D;e''los'se-:numrftûrvérkoop'gaa'te'verü) ens door. . '~ . . . .

:' . ' , .
Dera.di 'Ükwesti e.

••
. !.

• I~ A=re.t.,'~oord van' de Weekftv'an 18 séptember is' op .de voo.rpagi ns, het
v:olge.Qdei.~r't{kè 1 opgenome n ,",d~t het st.aridpun t, van het Hume.ni.s.td s eh Ve rbo nd
nog' eens 'ui t de doeken 'doet naar aanleiding van enkele opmerkd.ngcn van Mr.
Mu'Lde r ije , de voorzitter van het I.K.O.R. Wij' nemen het artikeltje' uit "Eet
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Woord v~ri de Week" hieronder voor ij over. Voor het per~verslagvan de
rede van Mr, Mu Id.erijeverwijzen wijU naar onze rubriek Van Alle Kanten.

OOK DE KERKEN HEBBEN BEZI'lAAR

.'ttNad.'athet geruime tijd stil is geweest rondom het ontwerp-
omr~epbestel van minister eals, heeft de voorzitter van het
I .IC.O.R., het Lnt.e rkerke Lijk Overleg in Radio-aangelegenheden on-
langs in een toespraak op de Oecumenische Dag in Amersfoort er
aandacht aan besteed. Men kent de situatie: kort voor het optre-
den van/de huidige regering is de toenmalige sta~tssecretaris van
het ministerie van Onderwijs';Kunsten' en Wetenschäppen met. een
reeds lang aangekondigd ontwerp gekomen, dat de definitieve rege-
ling van de veràe ling der zendtijd bevatte. Omdat daatbij.de.·hulila-:
nisten vergeten waren, opzettelijk mogen we misschien wel zeggen,
isde Huma nisbi-s che Luisterkring opgericht, teneinde kracht bij
te z~ttenawn de eis, ook voör humani~tische uitzendingen 'beschei-
den zendtijd beschikbaar te stellen.

Door welke oorzaak dan ook, is het ontwerp tot·opheden nog.
niet door de 2e Kamer in behandeling genooen en de aandacht is cr
daarom niet meer zo uitdrukkelijk op gevestigd. Hoewel zich nog
regelmatig leden voor de Luisterkring aamaelden,schijnt de oor-
spronkelijke verontwaardiging over de voor~estqlde discriminatie.
enigszins ge luwd te zijn.

Ten onrechte overigens, want zolarig het voorstel niet wordt
gewijzigd of ingetrokken blijft het door ons gesignaleerde gevaar
bestaari en is het nodig er de aandacht op'te vestigen en er zich
tegón te verzetten.

De voorzitter van het I.K.O.R., Mr. Mulderije, heeft in zijn
rede uit de doeken gedaan dat,ook voor de kerken aan het ontwerp

"nogal YlQ.tbo zwa ran kleven. Volgens een k rant.enve rsIa.g zou hij zelfs
hebben gezegd, dat deze omroepwet voor de kerken onaanvaardhaq.r, is,
omdat ook de kerken af'h a.nkcLijk bLijv en rvan de bereidheid der,OJ:p.roep-
ve rcru gLngcn om'wat van hun zendtijd .beschikbaar te stellen. Zend-«
tijd is volgens he~ zendtijd van het gehele volk en niet van de om-
roeporganisaties. In dit verband Wees hij ook op het rapport van de
V.P.R.O., waarin een nationale omroep geschetst wordt.

Op dat rapport zullen we ongetwijfeld nog wel eens terugkooen,
de discussie hierover moet eigenlijk nog beginnen. Maar wat wel van
belang is, is de suggestie van Mr. Mulderije, die van 'mening is,
dat erop brede basis een gesprek over het zendtijdprobleem gevoerd
zou moeten wor<len voordat het ontwerp in de·Kamers komt. En aan
dat gesprek zouden ook de humanisten deel ~octen nemen.

Wij weten niet, of het zover komt en men ~aartoe bereid is.
Van onze kant bestaat geen bezwaar, ook al hebben we sedert'ons
congres in april 1959 voldoendë duidelijk gemaakt, wat wij als mininum
eis menen te mogen stellen~ W~ zien echter in het v60rstel, om aan
het voorgestelde gesprek deel te nemen een bevestiging'van het feit,
dat wij er goed aan hebben gedaan, onze Luisterkring op te richten
en daardoor hen, die op het hum~nistische kwartiertje prijs stellen,
de gelegenheid te geven,dit onomwonden te kennen te ge~en.
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Opvallend is overigens, dat de l v oorzi t.t.e r van het I.ICO.R.
in 1960 de humanisten beLa.ngrijk genoeg vindt om ze als g0sprek-
partners te zien. Wunt in 1951 stond 11r. kluLdcrije, die toen
Minister van Justi tie wa s , bij de beho.ndoLing in de Kamer van de
vraug of bij de geestelijke verzorging vun gevun[;enen ook humunis-
ten dienden te worden ingeschakeld, nog op het standpunt, dat
hier voo~ het Humaniitisch Verbond geen tuak lug, omdat het slechts
"stenen voor brood" zou kunnen geven."

-0-

HUMANISTISCHE STICIITING SOCRATES

Zomerschool 1960.

De Zomeischool werd dit jaur van 19 tot en met 23 juli, evenals vorige
jaren, gehoud~n in de gebouwen'van de Internationule School voor Wijsbegeer-/, -
te te Amersfoort. Er waren 35 deelnemers; de Loi di ng berustte weer bij de "-
Heer Drs. J .J:I.P. Colpa, terwijl Mevrouw: van Ec k de huishoudelijke leiding
had.

Het oridorwcr-p was; "Grote geestelijke stromingen".
Inleidingen werden gehouden door:

Drs. R.L. Mellemu over:
G.M. de Gelder over:

"De Islam".

Dr. Kwee Swcn Liat over;
"Stromingen in het Indische' denken".
"StromingE:n in het Chinese denken".
"Het'Christendom in zijnverhouding ~ot andere

godsdiensten".
terwijl Co Ipa "s zaterdags een samenvatting gaf, waarbij vooral gewezen werd
op de betekenis van de grote godsdiensten voor ons, en de humani~tische
waarden die cr in liggen.

Verder waren er wandelingen, ochtendgymnastiek, een bezoek a~n
"Zonnchof" (tentoonstelling van moderne kunst) en uan Oud~Amersfoort.

Wut stemming en inhoud betreft is deze Zomerschool zeker; geslaagd; +-c •

het is alleen te betreuren dut het aantal deelnemers niet groter is ge-
weest.

Prof. Dr. H. Kraemer over:

Irrètallatie .3e sectie •. , , ,

Op zaterdag 1 oktober werd door Dr. van Praag als voorzitter van de
Stichting Socrates de 3~ sectie ge~nstalleerd. Wij geven hieronder een kort
resum~ uit zijn inleiding~

I~wee én een hali jaar geleden, n.l. op 15 februari 1958, werden twee
sec ties van de Stichting S ocra tes geins 't.aLl.e er'd, namelijk de wetenschappe-
Lijke en de culturele. Het is belangwekkend enkele passages te citeren uit
de toespraak, wanrmee die installatie toen plaats vond.

"Het humanisme is eeuwenlang een zaak geweest van denkers en
dichters, onderzoekers en kunstenaars. Pas in de laatste tijd zijn
pogingen gedaan de kern van de humanistische geesteshouding te
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doen functionercn als een sociaal-pacdagogisch motief •.Do huma-
nistische beweging in Nederland, waaronuer het Humanistisch Ver~
bond, is een uitdrukkirig van dit streven,

Niettemin moet het hum~nisme wortelen in het eigentijdse gees-
telijk leven om niet te verschralen. Hoewel het Humanistisch Ver-
bond wel smalend een intellectuelengroep genoemd wordt, bestaat
het gevoelen, dat het intellect in en om de humanistische beweging
te weinig functioneert als geestelijke voedingsbron.

'De Stichting Socrates heeft tot taak wetenschap en cultuur met
betrekking tot het human~sme te bevorderen. De Raden van Advies
zijn niet bedoeld als ornamenten, maar als een middel om bovenge-
noemd doel te verwerkelijken, door het stellen van problemen en het
geven van adviezen. Het wordi- zeer gewaardeerd, dat de leden bereid
blijken daaraan mede te werken.

,ll~tkan uiteraard niet de bedoeling zijnwetenschap en kunst te
persen in het keurslijf van vooropgestelde overtuigingen. Maar ze
kunnen wel op een andere wijze dienstbaar wo r'den gemaakt aan de
humanistische. gedachte. Namelijk doordat de kwesties aan de orde
gesteld worden die van betekenis zijnvoor de uitbouw van een huma-
nistisch wereldbeeld, en doordat de culturele functies worden be-
licht, waarvan een·bezielende kracht uit kan gaan in het moderne
'humarri sme •

In dit verband ware onder humanisme te verstaan het pogen om
leven en wereld te interpreteren met een beroep op menselijke ver-
mogens, waarbij de mens begrepen wordt als een waarderend wezen.
Verdere elementen: eerbiediging, redel~ke verantwoording, verbon-
denheid, vrijheid, gerechtigheid.

Van de secties wordt verwacht, dat zij onderwerpen, bronnene~
deskundigen aanwijzen, zowe 1 op wetenschappe lijkals op cu Ituree 1
~erroin, waardoor de humanistische gedachtenwereld geconfronteerd
wordt met de ontwikkeling van het geest.e lijke en culturele leven."
In bèginsel is het bovenstaande ook van toepassing op de 3~ sectio

die thans geïnstalleerd wordt. Is het misschien symbolisch dat dit juist
geschiedt in de loop van het World Mental Health Year? De beide andere
secties hebben zich tot nu toe beziggehouden met onderwerpen als "Kunst-
zinnige vormgeving van humanistische bijeenkomsten", "Problemen van de
orrtwi.klcolingsgeremde mens", "De vo rantwo or'delijkheid van de na tuuronderzoe-
k er" en "Do wetenschappelijke voorlichting van de leek", e s d , Daarnaast
bes t.aut ev enwe I behoefte aan bestudering van vragen die in het bijzonder
het sociaal-paedagogischc terrein in de ruimste zin raken (dus met inbe-
grip van het sociaal-culturele terrein).

Twee groepen van vragen doen zich daarbij allereerst voor, t,w.
a. ,Velke betekenis heeft de levensovertuiging voor de sociaal-p~edago-

gische arbeid en wat zijn de consequenties daarvan voor de vormgeving
van sociaal-paedagogisch werk;

b. Welke problematiek van het sociaal-paedagogische terrein hoeft bij-
zondere betekenis voor de humanistische beweging en welke taken
vloeien daaruit voort vpor die beweging.
In het bijzonder mag de aandacht gevraagd worden voor verschijnselen

als massacultuur en vrijetijdsbesteding, en voor arbeidsterreinen als maat-
schappelijk werk en vormlngswérk, waarbij speciaal de jeugdproblemen aan-
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dacht vragen. Daarllijzullen de inzichten aan de orde komen van ~sychologie,
psycho-therapie, paedagogie en zielszorg (geestelijke verzorging). aoe ver-
houden zij zich tot elkaar en tot ma at.schappc lijk en soci a.aLvcu Ituree I werk.
Wat kan en mag men in dit opzicht vaq de kunst verwachten? -

Het zal zeker op prijs gesteld ~orden als de sectie suggesties aan de
hand zou doen, niet alleen voor probleemstellingen en medewerkers op de
bovengenoemde gebieden, zowel v oo.r'publicaties als voor de pruk tijk, maar
ook voor conferenties overd~rgelijJ\:eionderwerpen, waarbij ook aan conferen-
ties voor vakgenoten geda~ht~~n worderi. Daarb~ ware ook aandacht te be-
steden aan scholingscursuB~en voor functjonarissen en overleg omtrent do
uitvoering.

Tenslotte wordt de hoop uitgesproken, dat de sectie bereid zal zijn
om bv. 'tweemaal per jaar te beraadslagen over de hier aangegeven proble-
men. Veel, zo niet alles, zal daarbij afhangen va.n de zorgvuldige voorbe-
reiding van de bijeenkomsten door voorzitter en secretaris. Daarop wordt
gaarne vertrouwd. Moge deze ambitieuze doelstelling intussen niemand af-
schrikken, doch veeleer alle betrokkenen doordringen van het besef, dat
gees te lijke gezondheid in de bui t.e nke'rke Lijk o were ld aller go zame nLijke in- 1'-
spanning vereist." '_>,

Tot zover Dr. van,Praag.
Wij geven vervolgens nog de samenstelling van deze sectie ,t.w.

Dr~. Ph. ll~ van Praag(voorz~) 'I~enrodestraat 15 Haarlcm

C. Uitenbogaard (secretaris) Jan Springerhof 12 Amsterdam-W.

D •Th .F. d' 1,ngremond, Graaf Aelbreçhtlaari
149

Ams teLve e n

J. Bijleveid Rijksstraatweg 46 Éennebroek

Dr. L. van Gelder Dr. PIesmanlaan 101 Badhoevedorp

Drs. E. Lopes Cardozo
Is , Mei link

Breitnerstraat 73-a Rotterdam-I I
Borgesius.1aan 43 Amersfoort

P •.Jî.. Pols Curaçao laan 16-c Amersfoort

Dr. D.H. Prins Kiplaan 23 1s-Gravenhage

P. I'h o e ne s Morsweg 90 Leiden

1î.. Treurniet De Sav.Lohmanlaan 's-Gravenhage
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Drs. H. van Wieringen i;.! " 'AJm~:traat 77 Amsterdam
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HU11ANISTISC'HESTICHTING VOOR HUISVESTING VAN BEJÁAtmEN
, .

D~ A.H. Gerhard-Stichting wordt Humanistische Stichting voor Huisvesting
van Bejaarden.

.~
7

Sinds de Vereniging voor Ma.at scha.ppeLijk Werk Humani tas op het con-
gres te Rotterdam het hoofdbestuur machtigde om besprekingen over samen-
werking in de A.H. Gerhard-Stichting te voeren isintensief tus sen de
hoofdbesturen van De Vrije Gedachte, het Human i std soh-Ve rhond en Humani tas
overleg gep Le egd ; Hetresul taa t van dit overleg is gewee st , dat Humanitas
als mede-ini~iatiefneemster tot de A.H. Gerhard-Stichting is toegetreden;
Als bestuursleden, aangewezen door Humanit~s, zijnbenoemd de heren J.v.d.
Berg Jeths te Hengelo, Ir. A. Coster te Heemstede, Mr .•C.M. van 'tHof te
Rotterdam en lvIr.Dr.J. In 't Veld te 's-Gravenhage. De heer van 't Hof is,
als penningmeester, in het Dagelijks Bestuur opgenomen. Het bestuur bestaat
thans uit 1~ leden, n.L 4 van elke constituerende orgun.ieat i e plus een
door de urie organisaties gezam~nlijk benoem~0 voorzitteT.

De statuteri van de A.H. Gerhard-8tichtinG ztn in varband met ~etoe-
·t:reuingvan Human i tas opn ieuw va st.g est.eLd , Ylaatbijde naam van <le8tichtine;
gcwijzi.gd werd' in Humanistische Stichting voor Huisvesting van Bo ja.aa-do n ,

lIet doel van de Stichting is als volgt omschreven: "Het bevorderen
van de totstandkoming van bejaardentehuizen op humanistische grondsiag,
in het bijzonder ten behoeve van bejaa.rden die geacht wi Hen worden niet
tot enig kerkgenootschap te behoren ~n voorts van al hetgeen met dit doel
verband houdt in de ruimste zin des woords". Volgens art. 12 van do ge-
wijzigd~ statuten kunnen behalve plaatselijke stichtingen die gevormd wor-
den door afdelingen (gemeenschappen) van de drie constituerende ol'~anisa-
ties, ook rechtspersoonlijkheid bezittende Lnst'eLl ingen waarvan het be-
stu'\l,r(Ihede) gevormd wordt door andere organisaties en/of personen - en
die eveneens het. stichten en/of exploiteren van tehuizen en/of woningen
voor bejaarden ten doel hebben -, zich als "aangesloten instelling" bij de
landelijke stichting aanslui ten. De nieuwe statuten zijn op 23 ,september
ten overstaan van notaris E. Bennink Bolt te Amsterdam verleden. De af-
delingen (gemeenSChappen) van de drie consti tuerende organisaties 'krijgen,
binnenkort afzonderlijk bericht over de werkvrijzevan de Humanistische
Stichting voor Huisvesting van Bejaarden. Het is bijzonder verheugend dat
deze Stichting, die reeds veel kennis en ervaring heeft verza~eld en die
over de middeien beschikt om een (bescheiden) bureau in te richten, dat
ten behoeve van plaatselijke initiatiefnemers werkzaam zal zijn, door de
toetreding van Humanitas met meer ·Kracht hûar doel zal kunnen nastreven
tot heil van de talrijke bejaarden die verlangend naar behoorlijke huis-
vesting in pon "eigen" tehuis uitzien.

Jaar~erslai 1959 A.H. qerhard-Stichting.

De A.H. Gc rhard.•.Stich t.ing, die mi dus is opgegaan in een groter
verband,. heeft over het jaar 1959 haar jaarverslag gepubliceerd. Hier-
in wordt over het A.H. Gerhardhuis o.m. het volgende medegedeeld:

"Nadat reeds sinds juli 1958 de zelfstandige woningen in gebruik wa-
ren genomen, die op 1 januari geheel bezet waren, werd na de oplevering
van het complex dd -.9 januari 1959, op 16 februari de eerste bewoner van
het huis verwelkomd. Hierna betrokken per weok ca. 30 nieuwe bewoners hun
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kàmers. Op 15 juni werd de laatste kamer bezet. Gedurende het verslagjaar
kwamen van het huis elf bewpner, te overlijden,t~rwijl zes bewoners naar
elders vertrokken. Eind'195~'~elde het huis 226 bewoners. Iride wonin~en
overleden vier personen, de overblijvende ech t.genot.on ve rkr-egen een kamer
in he thu i e,.Eind 1959 waren er 47 bew0r!e~.s__van dc_h-qisjes .'c....

.Öüi'-en-'bij·de.30% van de inwonenden werd door de Dd enst.i.voorSociale
Zaken gesteund.

-0-

'NEDERL.ANDSEVERENIGING VOOR MAATSCHiPPELI.1KWERK

uH U MAN I TAS"

.De Stichting !(inderhuizen van Humani tas.

De Stichting Kinderhuizen van Humanitas is thans ui~gebreid met een
directeurswoning, Zutphensestraat 36, waarin tevens de administratie ~e-

/'vestigd zal worden en het pand Binnenweg nr. 69, dat als kinderhuis zal
worden ingericht. Zowel Ellinchem als dit nieuwe kinderhuis zullen belang- '--'
rijke verbouwingen ondergaan. Beidekinderhuizen komen onder leiding te
staan van de Heer Beuke.

Een nieuw ku.nto:orgebouwvoor de afdeling Amsterdam.

Het bestuur van de afdelirig Amsterdam heeft nn. lang zoeken beslag
weten te leggen op een gebouw, dat apoedig in gebruik ~criomeniàl w~rden
als afdelingskantoor • In september heeft de afdeling Amsterdam van Huma-
nitas het pand Den Texstran.t 1 gekocht, een huis met drie verdiepingen,
waarin het snel ~egroeide \1pparaat van de afdeling Amsterdani op behoor-

. Lijke wijze kan worden onde rgebra.cht , Enige jaren heeft de afdeling Anistcr-
dam:genoegen moeten nemen met de tweede verdieping van het gebouw n.an de
Vondelstraat 61, waa.r het ruimtegebrek zo groot was, dat ma at.schappe'Lfjke
werksters soms thuis moesten werken,en"~nafdeling moest worden onder-
gebracht bij het Centraal Bureau • Dit Le ad is nur geLeden en binnenkort
zal het bestuur en zijndirectrice, Mejuffrouw L.E. Lopes Di~s, de gehele
staf in één gebouw o'l1àerhun hoede hebben, hetgeen de efficiency van het
werk zeker ten goede zal komen, maar ook de vele clitinten van Humanitas,
die nu niet meer op de -gang behoeven' te wachten, zoals vroeger, wanne or
de spreekkamers bezet waren.

Verzorgingshuis Humanitas -teHengelo •

.•Het ve raorgingshud s Humani tas werd ,in september 'betrokken. Het ver-
zorgingshuis, dat de stichting Humanitas nan de Johannaweg heeft'ln.ten
bouwen, kreeg begin september de eerste bewoner, waarna spoedig alle ne-
gen eenpersoons- en de ene tweepersoo'nskamer van he_t ni euwe .centrum,be-
trokken zullen worden door bej aarden. Na.ar wij vernemen zal het nieuwe
gebouw nog niet officieel geopend worden, .omdat erpln.nrien bestaan om
reeds .vo,lGcnd·jaar er .een verdie:ping op te laten bouwen.

Aanstellinnen •
Den.fdeling Zwolle heeft tot maatschappelijk 'we:rkst6r'voor het alge-

meen maa't.schappe Ijjkwerk Mevrouw A.v.d. Wecs:":déJol,igebeno'emd.
,. .;"1:'
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In de afdDlingAmster~am,is Mejuffrouw T. van Houwelingen in het kader
,yan qe gezinsv.erzorging belast met de leiding van de verzorging van bejaar-
. de n , " , I

. : .
; De afdeling Hollandse Veld heeft een gezinshelpster aangesteld, die

op 1 oktober in het kader van de nieuwe plaatselijke sectie gezinsverzorging
van Hollandse Veld haar werkzaamheden is begonnen.

De afdeling Assen ging eveneens op 1 oktober starten met gezinsver-
zorging.

Bejaardensociëteit in Leiden.

De~eidse afdeling van Humanitas heeft op 22 september een ;bej;>.,aru.on-
s'ociëteLtgeo,p'end'in de Anjelierstraat in Tuin-Stadswijk. De reeds bestaande
socLêt.ei.t-en in 'het Haagwegkwartier en de Kooi zijn die dag eveneens weer ge-
-ope nd ,

Jaarverslag 1959.

In het Ledenorgaan van Humani tas, "Van Mens tot Mens" van september
1960, is het j au.r've r-s La.g1959 opgenomen. Uit dit -v orsLa.gblijkt, dat het
ledental op 31 december 1959 19.564 bedroeg, als volgt onderverdeeld:
13.368 afdelingsleden,

432 gewestelijke en andere verspreide leden,
5.764 leden van gezinsverzorgingsdiensten.
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'HUMANISTISCHE JONGEREN GEMEENSCHAP,

DemaSqué der H.J.G.

Verschenen. is een nieuwe propagandabrochure: "Demasqu~ der'H.J.~.".
In het bestek van 8 bladzijden .worden het doel en de zin van de ~~J~G.
uiteengezet,de activiteiten genoemd en enige kernpunten met betrekking
tot het humanisme uiteengezet.

De broch'ure is verkrijgbaar door overschrijving van 25 ct op postreke-
ning 58.48.02 t.n.v. penningmeester H.J.G. te Ansterdam.

"Mededelingen H.J.G."september 1960.

Het septembernummer van "Mededelingen-H.J.G~II bevat o.m. kritische
kanttekeningen t~n aatizien van de kinderbijslag regeiing en de uitsprmken
van de R.IL-kerk ten aanzien van het bewind van Fidel' Cu.s tro op Cuba.

Weekend "Verdraagzaamheid".

Op 17 en 18 september heeft de H.J.G. in Amsterdam een landelijk we0k-
end gewijd aan het onderwerp ·"Verdraagzaamheid". De ca'. 80 deelnemers (een
sinds jaren niet voorgekomen groot aantal) uit het gehele land hebben za-
terd~gavond de toelichting van Reuk Bosselaar (een van de samenstollersvan
de syllabus "Vorclra.n.gzaamheid")op enkele kernpuhten'vn.n het probleem met
grote bcla.n~stelling gevolgd.
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Het op zondagmorgen door Rein Spaan en René Uuys ingeleide problèem:
"Hoe moet onze houding ten opzichte van de Duitsers zijn om een he rha ling
van de gebeu.rtenissen uit 1933 - 1945 te voorkomen?" was 's-middags stof
voor diepgaande groepsdiscussies en een einddiscussie, ,va~raan zeer velen
van de aanwezigen deelnamen. Uit het debat resulteerden ideëen voor de, taak
van de H.J.G. in dit opzicht; in de toekomst zal aan de uitvoering van
deze op dit weekend geformuleerde taak zeker grote aand~cht worden besteed.

-0-

HUMANISTISCHE JEUGDBEWEGING

Zomerkampen.

Beide kampen (Sluis, 20 .,..30 juli en Texel, 20 - 27 augustus) zijn
een groot succes geworden. Er waren resp. 11 en 25 deelnemers. De sfeer
was prima. In Sluis omvatte het programma o.a. een tocht naar Brugge, ont-
vangst door de burgemeester, bezoek aan een fabriek. Op Texel is er veel
gewandeld en gefietst over strand en door ft bos. En tussen dit alles
door werden de nodige contacten gelegd; de gesprekstof varieerde van het
weer tot de zin des levens.

Een feit, waarui t 'het slagen van de kampen o ok nog mag blijken: alle
niet-H.J.B.-ers die een van de beide kampen meemaakten, negen in totaal,
zijn lid geworden.

Mentor was de Heer J. Onderstal; de leiding was - zoals altijd - in
handen van H.J.B.-Ieden.

Propaganda.

Ongetwijfeld is ft het slagen van de zomerkampen geweest, d.:.Thet
nodige enthousiasme voor het oprichten va~ een nieuwe afdeling heeft op-
gewekt. Na alle mislukkingen is op het moment, dat deze woorden geschreven
worden eindelijk in een geheel andere plaats, nl. Zwolle een afdeling in
oprichting.

Demoeste bestaande afdelingen zijnweer met hun programma begonnen.
In Den Hahg zijn de beide afdelingen weer bij elkaar gevoegd.

Congres.
Als eerste en belangrijkste landelijke activiteit van de U.J.D. staat

4et jaarlijkse congres op het' programma; 29 en 30' oktober, naa.r:alle ,~aar-
schijnlijkheidin de jeugdherberg te Amersfoort ••

Op de agenda staat o.m. de bespreking van ~en voorstel van bet 'ho~fd-
bestuur om het innen van de contributie te centraliseren.

Buiten de normale vcrgaderingsaGend~ zal er misschien nog een toneel-
èt~( door de ll.J.B.-ers worden opgevoerd.

-0-

STUDENTEN VERENIGING OP HUMANISTISCHE GRONDSLAG "SOCfu\TES'!

Najaarsconferentie.

Op 5 en G november wordt in "Land en Boseh", Leeuwenlaan 297 te
's-Graveln,nd de S.V.H.G.-"Socrn,tcs" nn,jn,n,rsconferentieGehouden, wa<1r



149

's zaterdags Mr. A. Stempels en 's zondag~ Dr. W. Drees zullen spreken
over het onderwerp: "Politiek -en,;,leyensbeschOllwing" .

Afdeling Rotterdam.

De afdeling van de S, V .H.G. "S'o cr at es " in Rotterdam is heropgericht •
Het be8tuu~heeft zich als volgt samengesteld: '.-

w. van:'Sth~lveil
\'I.J. van Beelen
L. van Léerlwén '..,

praeses,
ab-actis,
quaestor.

Het ab-actiaat is g~vestigd te Maassluis, Prinses Julianalaan 13.
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HUMANISTISCHE \VEPJ\.GE1tIE:2NSCHAP IN DE PARTIJ VAN DE ARBEID-_._--

Jaarvergadering-..:.

De H~W.G. zal haár
Erasmushuis te Utrecht.

jaarvergadering houden op 19 november 1960 in het
)

"Vernieuwingi! •

Het septembernummer van "Vernieuwing" bevat 0 .m , een artikel van
Henri Sandberg over de NaMonal IIeal th Service in Enge land (enke le per-
soonlijke erv~ringen), M.G. Warffumius bespreekt het rapport van de A.R.
Partij over Humanistische geestelijke verzorging, Meyer de Vries toont aan
dat de sociale zekerheid nog helemaal zo zeker niet is, en pleit in een
and er __artikel erv oor dat de bejaarden eindelijk eens bui ten de Arttiènwet
zu Llen kunnen. Fri ts Koo1 schrijft over d'e w'oningnood ,e en nationale:' schan-
de. Het hoofdar'tikel is van de redacteur IC Timmermans' en is getiteld:
"Verburgerlijking op de Coolsingel" . ,-

-r
RADIO-LEZINGEN

Lezing~~in de llin,n,nden oktober en november voor de VARA.

23 oktober P.A. Pols

30 oktober H.G. Cannegieter

6 noVeiillJcr:· - Pz o f , Dl' • L.G.van
. '. der Wn,l

13 november; Dr. E. No r d Loh.ne

"In gesprek met andersdenkenden".,
"Een ieder heeft zijn eigen taal".

~En wat zegt de humanist daarvanh•

"Op Je Mant Blane".

Lezing in de mn.!±ndnovembe..r voor de AVRO.

1 november: Prof. Dr. A.
Kruidhof

'De ander zijt gijze Lf " •

-0-
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Wernor Heisenberg
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, .
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iN'rERHATIONAAL NIEUV1S

International Humanist and Ethical Union (IrrEU).

Het onderwerp voor het derde congres van de I.H.E.U., dat zal
worden gehouden van 2 tot 7 augustus te Oslo, is vastgesteld. HeL is
"Long range goals of Ethical Huma n.ism" (Doelstellingen op lange termijn van
het humanisme). .

Er zijn twee onderwerpen voor algemene, discussie t,w . ."Towards a mature
peraonaLit.y ": (Naar een rijpe persoonlijkheid) en "Towards freedom in an
organised wo rLd" (Naar vrijheid in een georganiseerde wereld).

Verder zijn er vier onderwerpen, speciaal vo oir me nsenme t een bepaalde
ervaring of belangstelling ~.w~ a. Groupwork (groepswerk), b. Publicity
and public relation (publiciteit en public relations),c. counsel:ing (gees-

,telijke ve r-z or-g i ng ) d , Moral education (geestelijk vorming).
De lHEU heeft een Ontwikkelingscommissie in het leven geroepen, waar-

van de Nederlandse Mevrouw A.C. Terpstra-Heinrich voorzitster is. Er zullen~
.nog twee leden worden aangetrokken, spec Iaa.Ivoor het werk in Azië én Aus tra-

lië. De taak van de Ontwikkelingscommissie is.het humanisme op gang te bren-
gen in die delen van de 'wereld waarin nog geen Humanistische organisatie
werkzaam is.

Verenigd Koninkrijk.

The Rational Pre ss Assoc iation hie ld haar jaarlijkse conferentie dit
jaar in Oxford. Onderwerp was; ~Mo~aal zonder· godsdie~si". Er w~ren 12Ö
deelnemers.

In The llumanist van september jl. schreef de redacteur He~tor Hawton
over zijn.ervaringen die hij had met het bijwonen~an eén serie le~ingen over
godsdienst aan de universiteiten in Engeland. Van christelijke zijde wordt'
wel gesteld,zegt H. Hawton, dat er aan de universiteiten een sterke herle-
ving is van ~e belangstelling voor de godsdienst. Hawton meent dat dit wel
juist is, maar, voegt hij er aan toe, belangstelling .is nog iets ,anders dan
werkelijke bekering tot de godsdienst. Er is ookvcei belan:gsteÜing voor
humanisme en de inleidingen welke over de godsdienst werden gehouden waren
tegenover het humanisme niet unfair, zegt Hawton.

In het oktobernummer gaat Hawton op dit thema door. Hij is namelijk van
zeer.onverwachte! zijde bijgevallen. Crookford IS Clerical Directory 1960 stelt
n.l. dat weliswaar de bijeenkomsten op godsdienstig gebied zeer veel bclo,ng-
stellendentrekken, maar dat dit een gevolg is van ~~t veel grotere aantal
studerenden, vergeleken bijvoor de oorlog. Alle andere bijeenkomsten trekken
ook veelmeer deelnemers dan vroeger. Aan ~e meeste universiteiten bestaat
een sterk anti-godsdienstige stroming. Het "intellectuelen-probleem" is voor
de Ke rk en nooit zo ernstig geweest als nu, aldus de virectory.

-0-
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VAN ALLE KANTEN

Humanistis,che rubrieken.

Humanistische rubriek in Het Parool.

In Het Parool van 27 augustus 196.0 verscheen weer de rubriek Nieuws
uit de Humanistische Wereld. De rubriek geeft een overzicht van de inhoud
van de brochure van Dr. J.P. van Praag: "Praktische arbeid en humanistische
overtuiging" en van de brochure van Humani tas: "Het strad:'J)robléem".

yerdcr geeft de rubriek enig kort humanistisch nieuws betreffende de
torenflat Ln, aanbouw voor bejaarden te Beverwijk, het project van het be-
jaardencentrum van Humanjtas te Beverwijk, de oprichting:van een Humanis-
tisch Verbond in Denemarken en de aanslui ting van de Bund freireligiöser
Gemeinde bij de lHEU.

-0-

-e Mr. Mulderije over de nieuwe omroepwet •. (Het Parool)

In de rubriek Humanistisch Nieuws verwezen wij reeds naar de rede van
Mr. Mu Id e r-ije , voorzitter van het I.K •.O.R. over het ontwerp-omroepwet. Het
verslag dat Ret Parool'van 5 september 196.0 van deze rede gaf, geven wij
hi~rrindei in zijn geheel weer:

11 Na de eerste wereldoorlog hebben de kerken de grote mogelijk-
"heden, welke de radio hen bood, niet gezien. Individuele chris-
"tenen deden dit wel en zij organiseerden zich in N.C.R~V. en
"V.P.R •.O.
" Na de tweede wereldoorlog hèbben de ke.rken een duidelijker
"visie op hun taak gekregen, ook op hun radiotaak. Terecht wilden
"zij niet langer afhankelijk zijn van de uitnodigingen, welke par-
"ticuliere omroepbesturen al of niet aan bepaalde predikanten
"richtten. ...,
" Aldus Mr. H. Mulderije, voorzi tter van het I .K.O.R. .en: Qud-
"minister van justitie, in een rede, door hein op de .Oecll!1lenische
"Dag van de .Oecumenische Raad van Kerken in Nede rLand vt.e Amers-
"foort gehouden over: de omroep in dienst cier kerk.

" Het I.K •.O.R.! het Interkerkelijk .Ovorleg in Radio-aang~16gen-
"heden, waaraan door de Ned. Hervormde Kerk, de, Duops ge zi nden ,
"de Remonstranten, de Lutheranen, de Oud-Katholieken ende Broeder-
"gemeente wordt deelgenomen, heeft, aldu~ de oud-minister, een
"lIvergi ss ing" begaan, toen het zich a anvanke lijk liet terugdringen
"tot alleen maar het uitzenden van k orkd i eris t.cn • Onder het begrip
"lIkcrke Lijk e ui tzendingen" valt echter veel meer. Geleide lijk aan'
"heeft het I.K.O.R. zijn beperkte ze~dtijd dan ook aan uitzendingen
"als vu.n de "Open Deur" en het "GeLa.dan -Schip" gewijd - hoezeer de
"l1nderen duartegen ook pruttelderi en sputterden.

"N iet g e rus tI!

11 11r. Mulderije herinnerde eraan, dat nu reeds dertien juar op
"een Omroepwet wordt gewuch't .!lij, betreurde het, dat in 1955d,oor
'lide Eerste Kamer de motie-Verwey .Ionkc r werd verworpen, die uit-
"sprak dat de kerken vrij dienen te zijn om zelf tebepalcn wat zij
IIzullen uitz~nden. Tegen deze motie, die geheel in de geest van het
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"I.K.O.R. was, hebben toen de rechtse Kamerleuen hun stem uitge-
"bracht. "Vvat zullen die geheide vr i end en van deN.C.R.V.straks
"bij de stemming over de Omroepwet doen?", vroeg Mr. Mulderije. "Ik
"ben daar niet gerust op", zeide hij. _
" Het ontwerp-omroepwet van 1958 gunt de kerken uitsluitend
"zendtijd voor het uitzenden van kerkdiensten. Die zijr, bela'ngrijk,
"maar belangrijk is ook de verdere evangeliserende, voorlichtende,
"catechiserende taak. De veel verder at r eklcend e "kerkelijke ui t-
"zendingen" dreigen ons te wOJ;'den ontnomen; uitzendingen als die
" van de "Open Deurll komen daardoor in gevaar. Onaanvaardbaar is
"het voor ons om dit soort uitzendingen hoogstens als een soort
"omlijsting van de k erkd i ens te.n "g egund " te krijgen •.

. tI Daarom: het ontwerp-omroepwet van 1958 is voor de kerken niet
~te accepteren, aangezién dit ontwerp de kerkelijke radio-werkzaak-

~"heden tarugschroeft t9t'h~t uitzendpn van alleen maar kerkdiensten
'. u , en omdat ons ook straks .weer hoogstens bij de' gratie van ande r on
"wat meer armslag .ook bui ten die ke r'kd i ens t.en zou worden gelaten ..
" Wij erkennen de grote hi stori sche verdiensten van de zgn. vrije
"omr oopor ge.ni sa t.Le s maar tegelijk .zuch t en wij, nu en straks, onder
11 hun, bevoorrechte machtspositie, w.elke door het ontwerp-omroepwet
"Qog eens extra gedonsolideerd wordt.
" Mr. Mulderije zei in dit verband, dat 'het ook met de V.P.R.O.
""eigenlijk een beetje dwaas gesteld" was. Zièhier een speciale
"omroep voor een speciale pro.testantse v i s i e , Ziehier een, omroep
"die bovendien de. b~iluiten der Hervormde synode corrige~rt; - '
"vo e r di t syst eem consequent door en ge krijgt straks ook een Gere-
"formeerde Bonds-omroep!
"Is er d~n geen andere oplossing mOGelijk dan die, welke het
"ontwerp-omroepwet van ininister Cals in-uitzicht stelt?Mr. Mulde-
"ijobeantwoordde dezo vraag bevestigend • Men kan zich z , i. een
"meer nationale omroep denken en hij bracht in di t verband hulde
ti aan de nota van de V.P.R.O. over het omroepvraagstuk • Zendtijd - is
"nationale zcrrd tijd , is zendtijd van he t igehe Le Nederlandse volk.
"V66r het ontwerp in de Kamers komt - het hoeft nu .t.och al. lang
"genoeg geduurd - zou een ~re~d gesprek ~ver het zendtijdprobieem
"gevoerd moeten worden, 6ók met'de humanisten. .
" . Mr. MuLder.ije ontvouwde in enkele trekken een omroe pmode L, wäar-
"bij deza}.en geregeld en ge Ie i.d vz oude n word e.nrdo or een Generale
"Raad-voor de Omroep, waarin ook de kerken zoude~. zijn vertegenwoor-
ifdigd. Deze Generale Raad zou dan de gefedereerde programmaraden
"moeten overkoepelen, di e ten behoeve van de be staande vrije omroep-
'''organisaties gevormd konden worden. Di t ware een samenwerking 'Van

. I I

"een meer verantwoorde ;nationale gezindheid dan die welke ,thans'in
"de Radio-Uriie slechts technisch gerealiseerd, is ~n,waar verder
"weinig of niets van terecht is gekomen.
" Het plan van de V.P.R.O., door Mr. MuLder ije nogmaals aangehaald,
"legde z , i. nog te' sterk de nadruk op de vrije omroeporganisaties.
"Toch is het althans in wezen verwantaun de nationaal gerichte
"radio-uitspraak door de Hervormde synode in 1945 gedaan.,
" Wij mogen, besloot da oud-minister,' van de overheid eisen, dat
"'zij,· v66rda t· zij het ontwerp-omroepwet Ln de Kamer brengt, eerst 'nog
"eens terdege ovenveegt of er geen and er è , nationaler regeling dan
"d o voorgestelde mogelijk is."

-0-
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lIr. Beernink over subsidie voor Humanistische gebouwen. (Het Vaderland)

De C.H.U.-voorzitter, Mr. H.J.~. Beernink, heeft zich in een rede
over de troonrede, in de kamerkring I s-Gravenhage van zijn partij ;'ook ui t-
gelaten over subsidie aan Humanistische gebouwen. Het Vaderland gaf in
zijn verslag d vd , 29 september jl. de passage, welke hierop, botrekking had,
als volgt weer:

. r--
1

Ondermijnend humani sme

" Met vreugde had de heer Beernink in de troonrede gelezen,
"dat binnenkort een wetsontwerp op d~ subsidi6ring van kórke-
"bouw I zal worden ingediend. Het wordt tijd dat aan de huidige
IIchaotische toestand, waarin Ce gemeenten in afwachting van de
"wet op zeer uiteenlopende manieren voorlopige subsidies ver-
"lenen, een eind komt.
" Subsidiëring van kerkebouw door de overheid kon de heer
"Beer-n ink niet zien als in strijd met het heginsel van de schei-
"ding tussen kerk en staat. "We moeten niet vergeten, dat een
"krachtig kerkelijk leven een openbaar belang te noemen is".
" Bijzonder onverzoenlijk toonde de CHU-voorzi tter zich jegens het
"het Humanistisch Verbond. "Als van humanistische zijde wor dt ver-
Ilzocht om een ov~rheidssubsidic vooi de bouw van een bezinnings-
"centrum of iets dergelijks, dan meen ik dat wij aan zo lp. verzoek
"niet moeten vo ldoen", merkte hij op.' 'Zijn argumentering luidde:
1I"Vlij chri s te lijk-hi s tor i s che n st e 11en ons op he t standpunt , dat
"ons land moet worden geregeerd als een christelijke na t i e in
"protestantse zin. Het Humanistisch Verbond nu ondermijnt één van
"de grondslagen van de West-Europese beschaving, nameLijk het
"chris~endo~. Aan deze ondermijniri~ mogen wij niet meewerken door
"het beschikbaar stellen va.n gel<l uit de staatskas"."
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Subsidies Humanistisch Thuisfront. (De Provo Zeeuwse Courant)en De Rotter-
" dammer)
Volgens de Provo Zeeuwse Courant van 27 september hebben B. fr W.

van Vlissingen de Raad voorgesteld het Humanistisch Thuisfront een sub-
sidie .an '.100.-- te verlenen.

<Blijkens een verslag in De Rotterdammer van 31 augustus jl. heeft
èl.e GemeeIiteraad van Dirksland uitvoerig gediscussieerd overeen subsidie
aan het Thuisfront', waarna besloten werd het subsidie te' verlenen. Hier
volgt het verslag:

" De telkenjar~ herhaalde verzoeken van het Huma.nistisch
,"Thuisfront. ten behoeve van de militaire tehuizen zijn in vele
"lIgemeenteraden steeds weer onderwerp geworden van uitvoerige
"d I s cu s s i e s , zeker in die raden, welke een christe Lijlee meerder-
"heid aan leden bezi t.t eri of waarin de christelijke partijen sterk
"vertegenwoordigd zijn: Op Goeree-Overflakkee geldt dit praktisch
"voor:alle radén 'eti die van Dirksland maakte daarop geen uitzon-

'''dering ~,In de 'maandagavond gehou<len openbare vergadering - ge leid
lIdoor burgemeester H. Bos - sprak men zich'nog'eens en nu zeer
"gedecideerd uit over het verzoek, over het wezeri van het humanisme
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"en over het standpunt in chri sbe Lijke en socialistische-kring
"uit, thans naar aanleiding van het voorstel van de P.v.d.A.-
"fractie om tenminste j.10.-- subsidie per jaar toe te kennen.
"Dit voorstel werd gedaan, nadat in een vorige bijeenkomst van
"de raad, door afwezigheid van raaJsleden, de stemmen hadden
lIc;ostaakt.' .
~ Burc;emeester Bos achtte het, na hetc;een hij in de vorige
"vergadering over deze aangE.'II':Z"f:nheidhad gezegd - do meerder-
"heid van B.& W. stelde voor het subsidieverzoek geheel af te
"TIijzen- niet meer nodig het standpunt van de meerderheid van
"het college nog eens te verduidelijken. .
" De h.eer van Es (s.g.p.) deelde mede een ernstige studie
"van het humanisme gemaakt te hebben en z~n conclusies w~lde hij
"gaarne nu in raad en gemeente no erLcggon , Hij betoogde, dat het
"human i sme het chri stelijk ge loof onhoudbaar noemt en de bijbeLso
"openbaring ongeloofwaardig. De zed eLijkhei d moet, volgens het
"humanisme, het geloof in God vervangen. De heer·van Es noemde
"dit een terugval en haalde diverse passages aan uit het huma-
"nistisch tijdschrift "Mens en Wereld", waarna hijvaststelde, dat
"volgens deze overtuiging de mens zelfs anti-christ behoort te
"zijn. Alle eerbied van de humanisten geldt de mens en hij betreur-
"de het zeer, dat niet de gehele christenheid hiertegen sterk ap-
"pelleert en ook, dat het voorstel van <Ie socialistische fractie
"instemming vindt bij rechtse r-aud sleden.
!f De heer T. van Prooyen (soc) verklaarde de bespreking zake Lijk
"te willen houden en wees er op, dat de Centrale Overheid steun
"verleent aan de militaire tehuizen van de humanisten. De Overheid
"is verantwoordelijk voor het gehele volk en de democratie sproelrt
"juist het meest in de kleine gemeenschappen, reden waarom hij oor-
"deelde, dat de raad zich ook in dit geval democratisch moest
"tonen.
" 1'lethouderG. van 't Geloof (s.g.p.) haalde enige artikelen
"aan, alsmede Kamerverslagen, waaruit hij concludeerde, dat de cen-
"trale overheid de geestelijke verzorging door het Humanistisch
"Thuisfront niet wenst en deze ook niet steunt. Hij ve rkLa.arde zijn
"stem niet aan het voorstel te kunnen geven.i'Dced ik dat, dan
"zouden onze jongens zich op mij kunnen beroepen en de militaire
"tehuizen der humanisten gaan bezoeken!", aldus de wethouder.
" De heer Bestman (anti-rev.) deelde mede, dat hij zich princi-
"pieol niet met de overtuiging en de doelstelling van het Humanis-
"me kan verenigen, maar, mede omdat de overheid in dit geval steun
"verleent, wel met het voorstel kon instemmen •..
" De heer 11. de Bonte (soc.) verweet de s.g.p. een star vasthou-
"den aan wat zijdenkt dat goed is. "Democratie is bij de s s g s p ,
"niet waar te nemen", aldus spreker. Men wilde Lnde rt.ijdzelfs de
"tram op zondag niet laten rijden en dacht daarbij niet aan het zie-
"konhu i sbezoek enz. Hij memoreerde ook, dat de heer van Es zich
"enige jaren geleden tegen het werk van Tuberova verklau.rde. "Zo
"komt niets tot stand!" betoogde de heer cleBo nt.e,
" Nad at in gelijke zin .in tweede roncle verder was gediscussieerd,
"bracht de burgemeester het voorstel in stemming en dat werd al1n-
"genomen. Tegen stemden de heren Van Es en Vl1n 't Geloof, alle
"anderen waren voor, (de heer Roon (lib.) wa s af'wezig }, z.odat het
"werd aangenomen."

-0-
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Inleidingen over .Humanisme.

De Linie van 1 oktober' vermeldt dat het Apostolisc~ I~st~~u~t te"
Utrecht en Amsterdam een seri~ inleidingen org~nise9rt,'die twee jG~r ZGl
duren, t.e Ikcn s van oktober tot: Pasen. De inleiçlingen zijn gericht op ecn
authentielcchristelijk getuigenis. Naast in Ici.d i.ago n over de Bijbel, de kerk-
geschiedenis en het lit~rgi~ch leven, zullen ook besprekingen worden gewijd
aan het Protestantisme, Existentialisme; Humanisme en Communisme.

-0-

Woodbrokersover g~loof en 'ongeloof in de huidige samenleving.

De Arbeidersg~meen~cha~ De Woodbrokers te nentvel~ zal op 10 en 11
december een weekend wijden aan de verhouding van geloof en ongeloof in de
huidige samenleving. Er zullen inleidingen yorden gehouden over ~ Ongeloof
als levenshouding, ~ dooreen gelovige, ~door een ongelovige.

Verd er zal de humanist Dr.Á .L. Cons tand s e spreken over; "De Praktijk
der verdraagzaamheid".

-0-

Het Limburgs Dagblad (Dr.J. Gie len) over Praktische arbe id en humani sti sche
overtuiging.

In Het Li~burgi Dagblad van 7 scptember jl. wijdde Dr. Jos. J: Gielen
een besprc~ing aa~ de brochure van Dr~ ~.P~va~ Praag. Wij latend~ze be-
sprekingin h~ar ge~ee~ hier ~olgen;

11 De voo.r zi tter vu.n h~t Humuni s t i sch 'ye rbond, Dr. van Praag,
"heeft een brochure geschreven over "Prc.ktische.tl.rbeid. on.
"humàn i s t.I s cha overtuiging", waarin de verhouding van geesteliJ1co
"overtuiging en ma.at s chappe Lijk werk bcha ndo ld wordt. Het i s een
"work s t.uk, dat aandacht vraagt en verdient. Onzerzijds kan gezegd
uworden,datwij het er mee eens en oneens zijn. Waar Dr. van Praag
"duidelijk maakt ,da t levensovertuiging bij maat s cha.ppe Lijk werk niet

• "gemist kan wor'den , doet hij dat met een zo pakkend voorbeeld, dat
"h of zijn uitwerking niet mis sen kan: wie met huwe lijksmoei lijkheden
"s t-eun zoekt bij een maatschappelijk werkster, die zal met deskundig-
"heid alleen niet gebaat ~ijn. Wat de mens-in~nood verwacht is niet
"ui ts lui tend een <luide lijk inzi cht 'iIl zijn moei lijkheden , en e cn
"technisch-knappe behandeling van zijn "geval", ma.e.r juist dat hij of
"zij NIET als een "gevallIgenomen wordt. De mens-in-nood is strikt
"persoonlijk in last; hij heeft een levensovertuiging en meestentijds
"hangen zijn moei lijkheden é f daarmede innig samen ó f zij is ·èen. der
"geëigende middelen om die moeilijkheden ;te overwinnen. Wie kanvnu
"beter' he lpen dan wi e hem juist ten aanz i cn .vo.n zijn moej; Lijkh odon
"verstaat?, En die vervolgens vanuit die levensovertuiging de moge-
"lijkheden tracht te scheppen om ze te overwinnen? 'I'e rcch t noomt
"de schrijver deskundigheid zonder levensovertuiging een gevaarlijke
"z aak , uiterst gevaarlijk ze lfs. Hetgeen natuurlijk niet zeggen. wi 1,
"dat deskundigheid gemi st ka n worden! Al thans, zo zouden wij wi Llen
11 zeggo~, ALTIJDgemi st kan worden. Want er zijn niet wç i ni g mons e à-

.lIin-nood, die ui 't.st.ek end- geholpen kunnen worden door hen die "uL»
"leen maar" liefde ent<1kt bezitten! Dat neemt niet weg, dat, {n
"het algemeen, de deskundigheid onmisbaar is. .

o 'n een s·
11 Kunnen wij het tot dusver' geheel met de schrijver eens zijn, dat
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"wordt anders als hij daarna stelt, dat een op lev~nsovertuigini
"gegrondveste orgnni sa'ti e niet wenselijk is. Die st.a p komt ons
"onbegrijpelijkvoor ,na. deged:1chtenontwikkoling van het "innig
~Yerband" tusgenwerk ~n levensbeginsel. Indien Dr. van Pr~~~
"daarna had laten volgen dat een innige samenwerking tussen de
"resp. organisaties wenselijk is, dan. zouden wij zijngevolgtrek-
"king :gaarne hebben ·onderschreven. Maar nu hij, na zelf duidelijk
"het noo~z~kelijk verband met de levensovertuiging te hebben aan-
"getoond, "een echt algemene organisatie" bepleit, kunnen wijhem
"niet volgen. Waartoe dient van Praag1s "algemene organisatie"?
"Zij zou het punt moeten.zijn waar men het eens zou dienen te.worden
"over de/beginselen naar welke men de cliänten~ver de vei~6hil-
"lende mèdewerkers'zou moeten verdelen. Als dát het doel is,' dan
"zien wij niet in waarom' men niet Dlet samenwerkende verenigingen
"ili fedéraiieve 'Vorm kan' volstaan. Wij zouden dan zelfs graag vel·..•
"d'er w:illen gaan dan Dr. van Praag: gezamenlijke stu.die,ui twisse-
rilitig~an ervaringen, gézamenlijk overleg over opleiding en tech-
"niek van het werk en voorwaarden, zou eveneens. binnen het kader
"van die samenwerking kunnen vallen. Een "echte algemene" organi-
IIsatie is daarvoor in het geheel niet nodig en zelfs gevaarlijk•

.'.IIBiDIü~n'zo'n verband zal men immers elkaar te lkens moeten ont-
t'zien; men zal een soort vetorecht moeten scheppen zodra:het zaken'
"van zuiver-l~vensbeschouwelijke aard betreft! En bovendien: een
"dergelijke "ech t-ea Igemeue " organisatie kan niet eens bestaan.
"~'lantDr. van Praag wil daarin we I r ~k., protes tanten van aller-
"lei .schakering, overtuigde joden en humanisten verenigen, maar
"waar blOft.het recht van diegenen 'die zich tot ge~n dezer groepen

."wensen'iïerekenen? En wie zal uitmaken wie "overtuigde" joden
"zijn en wie ni~t? . .
I1 Ondertussen is in Beverwijk door de Stichting Humani tas een
"bejaardenhuis geopend. In 1961 zal er een in Deventer volgen •

."Zou Dr; van Praag dit bij een "echt algemene" organisatie willen'
"na Laten en hoe denkt hij dán het innig verband met de levensover-
"tuigihg te doenl::>eleven?Zonder een afdoend antwoord op deze
"dwf.nge nda vragen blijven wijde stap van. de. aanvankelijk juiste rede-
"nering naar haar gevolgtrekking, onbe g'rijpeLijk v Lnden s "
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Bevrijdend Denken.

Nakaarten over de volkste lling.

BevrijciendDenken van 10 september "kaart na" over de volkstelling en
bespreekt de verschillende reacties op de circulaire van het Humanistisch
Verbond over dit onderwerp. Het artikel besteedt ook aandach,t aan een
stukje in Mens en Wereld over, het artikel van-Ds. Landsman over. deze cir-
culaire. Bevrijdend Denken geefteer.t een passage uit Mens en Wereld weer
en daarna zijn opvatting over de juistheid van deze passage. Wij laten hier
de door Bevrijdend Denken aangehaalde passage vo Lgen me t het· commerrtau.r r

" HEn_als het Verbond, tot·stêtln aan al dicgen~n die door,
"pastoor of dominee met hel en verdoemenis worden bedreigd
"als ze "geen" zouden durven invullen, vaststelt, dat dat anno
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"1960 volkomen normaal is (het had daar nog aan kunnen toevoe-
"gen dat' in 'fe'i te meer dan de helft 'vàn, hot Nederlandse volkon-
"kerkelijk is),. dan. sproekt, "he rv ormd Nederland" daar s chandevvan ,
"en vraagt het zich af, wat de' positieve zin is van dtt nega-tieve
,,,,ge,enll• De posi tieve zin zou kunnen zijn, dat de grote kerkgenoot-
"schappen zich niet meer op hun volkomen, irreëel, aantal aanhangers
"ko nde n ber oepen en wat meer rekening :zouden 'm.oç't:en ,gaan houden
"met het veel groter aantal mensen dat ~an vertekenin~ van de fei-
"teliJke situatie niet gediend is. De positieve zin van,.rl,at '~iieen"
"z ou ook kunnen zijn, dat er voor het Humanistisch Verb'ond;"naast
"de kerken (die wij nooit een strobreed in de weg leggen) een ui t-
"ge brei/d arbeidsve ld br a.ak ligt, het zou tot voorlichting 'kunne n
"d i enen voor de (vermoedelijk ook wel hervormde) mini ster Vd sá er en
"zijns gelijken, en voor al die 0 zo christelijke gemeenteraden die
"Human i tas en het Humanistisch Thui sfront de subsidies we i gere n ,
"die hun eigen zuiltje in zo overvloedige mate toebedeeld w.orden."

" Het misverstand in dit ve~weer is m.i., dat het H.V. ~c kerken
"geen strobreed in de weg legt. Alleen reeds zijn bestaan is een
"hinderpaal voor de kc rko n om hun bekeringsijver op de zich van
"hun waardi gheid bewust geworden bui t.cnke rke lijleen bot te vi eren.
"Door "nB~st" de kerken te willen staan, staa~ het er in wezen
"tegenover, zolang deze dat "naast" niet volledig willen aanvaar-
"den. ,Vu.ndaar de onthutstheid aan de kant van het H.V. over deze
"protestantse reactie. Het z a I ons nu wel verwijten als "enfant
"terrible" op te treden, maar tenslotte zingt iedei voieltje zo-
"als het gebekt is."

Radicalisering van het Humanisme.

,

In Bevrijdend Denken van 10 oktober vervolgt.JoS~heper zijn serie ar-
tikelen over radicalisering van het Humanisme.

Het eerste gedeelte van ~it artikel nemen wij hieronder vo.or U over.
De Ree~ Scheper voegt daaraan nog to~, dat hij zijn .opvattingen nog nader
hoopt uit te werl~erien dat hij zijn lezers om. commonf.aa.r. ve rzoek t .

" In mijn vorige artikelen heb ik ge~teld dat wij aan ons ratio-
"no oLe-huma.ndstd ech mensbeeld de eisen kunnen crrt I'ene'n , waaraan
"de vaamo n'l.ev i ng moet vo l.doen opda t zij, maximaal bijdraagt tot het
"menselijk geluk. De visie op de meest w~nse1ijko' maats cha ppijvorm ,
"di e ui t deze ei sen te voorschijn komt, kan een nieuw bezie lend
"pe r spe e td ef r scheppen. ' . '"
"\ Als mc n-nu vraagt of onze organisatie "De Vrije Gedn.chte ". daar-
"bij een specifieke taak heeft, dan antwoord ik zeer' nadrukkelijk
"ja!
" Bij de uitwerking van bovenbedoelde maatschappij-visie zal namc-
"lijk vanzelf aan de dag treden hoezeer onze beweging ten opzichte
"van de andere "progressieve" organisaties een unieke plaats in-
"neemt.
" Zowel HumanistiscH Verbond, N.V.S.H., P.v.d.A. als P.S.P. zijn
"gen.oodzaakt de confessionele opvattingen doorlopend te ontzien
"wat tot allerlei concessies en compr onri s s en leidt), hetzij omdat
"ze - zoals H.V. en N.V.S.lI. - bij de burgerlijke overheid een ge-
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"lijkgerechtigde pos i tie bepleiten naast andere- organi sa t i es , ,
"hetzij doordat ze - zoals met N.V.S.H., P.v.d.A. en P.S.P.
"het geval is - zelf vele confessionele leden in hun rijen tel-
"Len , Dit betekent veelal dat geen strijd geleverd wordt op pun-
"ten waar dit in fei te wel noodzakelijk zou zijn (bijv. in vele'
"gevallen van door de kerken ui tgeoefen<le' geestelijke dwang; zie
"overigens het slot van artikel 11 in B.D. van 10/9.
" Over de gebonderiheid van de C.P.N. aan bepaalde opvattingen
"zullen we het maar niet eens hebben.
" Wat de confessionele opvattingen aangaat: het is onvermijde-
"liJk dat het ontzien daarvan een grens behoort te vinden • Wat wij
"wèI wi llen ontzien dat is: de Mens en de .m e n s e 1 ij k e waar-

, "den, maar niet allerlei b u i ten men s e 1 ij k e "heilig-
"heden" en hinderlijke 'taboes. Hoe ver onze verdraagzaamheid ook !'

"mag gaan' tegenover de dra g e r s van de confessionele opvat-
"tingen als men s, hun godsdienstige visie staat de groei
"naar individuele geestelijke zelfstandigheid in de weg - in 't "'"
"bijzonder van de opgroeiende jonge mens - en daarom mag een open-
"lijke botsing niet ontlopen worden.
" In tegenstelling tot de andere "progressieve" organisaties
"verkeert onze bewegi ng voor het: ve rko nd i gen van radicaal, gefor-
'''muleerde 'eisen .inzuk e maatschappelijlccsanering op basis van het
"moderne mensbeeld in een positie die niet alleen haar naam "De
"Vrije Gedachte" alle eer aandoet, maar die ons ook uitstekend te
"pas komt - ja infei te zelfs onmi sbaar is - bij het principieel-
"stellen van deze zaak.

" Ongetwijfeld zal er veel afhangen van de wijze waarop wij onze
"visie op mens en maatschappij zullen weten uitte werken', en uit'
"te dragen.
" Over de details van deze uitwerking mogen wij van mening ver-
"schillen 7" en blijven verschillen -, over de hoofdlijnen zullen we
"het eens moeten zijn, Va.nui t onze' subjectivistische visie op de
"mens kun n ene nm 0 e ten wij,komen tot een uitwerking,
"die alle hoofdzaken van het menselijk bestaan raakt: met name de
"individue le mens (persoonlijke v r-ijhc i d , ze lfve rwerke lijking), de
"tussenmenselijke verhoudingen (solidariteit! warmte, geborgenheid)
"en de maatschappijstructuur (ruimte ,scheppend voor dit alles op
"basis van een,ha~monische synthese'va~ het individuele en het
"tussenmenselijke a.spec t.Lv

" Dit v r a a g t van onze beweging een be langrijk stuk bewust-
"wording - zowel individueel als collectief - ; omgekeerd zal het
"ook tot bewustzijn 1 e 'i d e n i "
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