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HUMANIST ISC!! VERBOND

Congres 1961.

Het çongres va~ het Verbond zal in 1961 in Zwolle gehouden worden en
wel op i5en 16 april. Besprekingen zijn aan de gang om hiervoor de Stads-
schouwburg te huren, die vorig jaar geheel gemoderniseerd en vergroot we rd ,

"De Ark" •.
/

Het ligt in de bedoeling het vacantie- en conferen~ie-oord "De Ark" te
Nunspeet meer dan tot nu toe het geval was in de herfst en de winter te ge-
bruiken voor het houden van een serie conferenties. Plannen hiervoor worden
uitgewerkt.

Steunfonds Praktisch Humanisme.

De Stichting Steunfonds Praktisch Humanisme, welke werd opgericht om
het Verbond aan de noodzakelijke middelen tot uitbreiding van het werk van
de geestelijke verzorging ·te helpen, heeft in 1960 reeds belangrijke resultaten
geboekt. Op 1 juni was een bedrag van ruim f.20.000.-- ontvangen, ruim1.6•000.-- meer dan in dezelfde periode van 1~59. Voor wie het nog niet weet,
het' gironummer is 6168, Stichting Steunfonds Pz-ak t.Isch Humanä sme te Amersfoort.

Excursie Kamerleden.

Aan de fracties der verschillende politieke partijen in de 2e Kamer zijn
uitnodigingen verzonden voor een te houden excursie, eind september; teneinde
kennis te nemen van diewerkzaamheden der humanistische organisaties.

"Het Woord van de Week".

Het orgaan van de Humanistische Luisterkring, waarin de radiotoespraken
afgedrukt worden, heeft thans meer dan 4200 abonné's. September 1958 bedroeg
dit aantal 1200.

Buitenlandse contacten.

Ter gelegenheid van de jaarlijkse vergadering van het Dagelijks Bestuur
van de Humanistische Internationale waren een aantal buitenlandse gasten,
waaronder Amerikanen, Engelsen, Noren en,een lid uit Nigeria. de gasten van
het Verbond. Zijmaakten van de gelegenheidgehruik enkele humanistische in-
stellingen te bezoeken, waaronder het A.H.Gerhard-huis te Amsterdam, het te-
huis voor bejaarden en het nieuwe tehuis voor militairen in 't Harde.

Eind juli komen enkele Duitse humanisten naar Nederland om Icenru a te
nemen van de werkzaamheden van de humanistische beweging hier en tevens het
bezoek van een grotere groep in november voor te bereiden.

In september wo rden op een conferentie van het gewest Zeeland in Hedenes-
se (Z.VI.) een aantal Belgen verwacht.

-0-
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NEDERLANDSE VERENIGING VOOR 1-lAATS~ilAPPELIJKWERK
"H U MAN I TAS"

Rolot.

De Ro Lo t Lo t.erij , die men ten behoeve van het we rk van Humani tas heeft
georganiseerd, mag zich in een alleszins bevredigende belangstelling ver-
heugen. De baten, die de eerste vier weken hebben opgeleverd, hebben reeds
de opbrengst van de twee laatste jaarlijkse rebus-acties ver overtroffen.

,Uiter~ará kan pas aan het eindVati ~e periode van 20 weken met zekerheid
worden, gezegd hoe groot het succes zal zijn, maar op het ogenblik kan Huma-
nitas zee~ zeker tevreden zijn.

Benoemingen.

Tot maatschappelijk werkster, belast met bijzonder gezinswerk bij de
afdeling Rotterdam Is benoemd Mevrouw H.A .M. Reinacher-Welgraven, als op-

.volgster van Me j. I. Beuker. Me j uf f rouw T. van Houwelingen werd in de af-
de ling Amsterdam b elast met de leiding van de bej a.ardenve rzorging.

Regionale bijeenkomstenserie ~oor reclasserings-medewerkers.

Een verslag van de belangrijkste besprelcingsresul taten van de in deze
bladen re eds vroege r aangekondi gde bijeenkomst.enroeks voor vrijwillige mede-
werkers der ree lass ering zal in het augustusnummer van Humani tas worden
opgenomen.

Led~niilder vereniging.

Het ledental van Humanitas was in het begin van 1960 gestegen tot
13.800, zodat men hoopt in 1961 de 14.000 grens te overschrijden.

Collecte ~

De ~ollecte van de afdeling Amsterdam op 18 juni jl. heeft ongeveer
j.3.000.-- opgebracht.

Bejaardenzorg.

De afdeling Amstertlam van Humanitas heeft aan ,haar afdeling gezins-
verzorging een nieuw onderdeel met ,een nieuwe taak toegevoegd: een dienst
voor bejaardenverzorgsters onde r leiding van de ma at.scha.ppe Lijk werkster,
Mej. I. van Houwe lingen. Ongeveer elf dame s zijnvoor dit werk .ingesc'halceld
en men verwacht, dat dit werk zich uit zal breiden.

Pensioenregeling voor gezinsverzorgsters.

Na een lange tijd van voorbereiding is bij ~e vereniging Humanitas een
pensioenregeling voor gezinsverzorgsters en gezinshelpsters tot stand ge-
komen, zodat nu voor alle categorieën werknemers bij de vereniging een oude-
dagvoorziening is getroffen.
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Najaarsconferentie.

De datum voor de najaarsconferentie voor bestuursleden van geweste ...
lijke centra bijHumani tas (zie de aankondiging in het juninummer) is vast-
gesteld op 19 november 1960.

Nieuwe afde ling.

In Zwijndrecht is een afdeling van Humani tas opgericht. Van de aan-
vang af wordt in deze afdeling een hulpverleningsspreekuur gehouden door
een maatschappelijk werkster (Mevrouw E. Otten-Oord, en wel op donderdag-

~ avond van 8'- 9 uur. De afdeling hoopt spoedig een sectie gezinsverzorging
te ~unnen installeren. Tot zolang geeft de afdeling Dordrecht daadwerkelijke
steun.

De Statuten van Humanitas.

De Statuten van Humani tas zijnnu in druk verschenen. Een boekje, in-
houdende volledige statuten is voor 20 cent op het Centraal Bureau, J.U.
Brouwersstraat 16 te Amsterdam verkrijgbaar.

Uitbreiding Kinderhuis·Ellinchem.

Ellinchem gaat zich uitbreiden. Het Vrije Volk (Arnhem) van 25 juni
schreef daarover het volgende:

" Het kinderhuis Ellinchem te Ellecom g~at ~ich uitbreiden.
"De opnarnecapaciteit is al geruime tijd te k Le i n ; in verband
"daarmede heeft de Stichting Kindertehuizen van Humanitas, die
"het huis beheert, het pand Binnenweg 69 aangekocht en ook al
"een voorlopig koopcontract gesloten voor de aankoop van het
"pand Zutphensestraatweg 36. Het is de bedoeling, dat het pand
liaande Binnenweg als dependance zal worden ingericht en geschikt
"gemaak t voor opname van 13 kinderen. Het andere pand zal ge-
"schikt gemaakt worden voor dienstwoning •

.~ De kosten van een en ander zijnals volgt
"restauratie en verbouwing Ellincham
"aankoop, verbouwing en inrichting Binnenweg
"aankoop en bijkomende kosten Zutphense st re.atweg

begroot:
r- 70.000.--
" 60.000.-;..
" 36 '~288.50
f·166•288.50

" liet bestuur za],van het Rijk een bouwsubsidie krijgen van
"f .110.000. --. Het resterende bedrag ad f. 56.000. -- kan het lenen
"als een derde de aflossing en de rentebetaling va.n die lening wil
"garander'en. Het bestuur heeft de gemeente Rh~n verzocht die ga ru.n-
"tie te ~erstrekken en B. en W. hebben een desbetreffend voorstel
"gedaan aan de Raad."

-0-

HUMANISTISCHE JONGEREN GEMEENSCHAP

Pinksterkamp.

Op 4, 5 en 6 juni heeft de HJGop kasteel Loevestein nabij Gorinchem
haar jaar lijksPinksterkamp gehouden. Het aantal dee lnemers bedroeg ongeveer
60.
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Lande lijkweekend "Verdraagzaamheid".

In aanslui ting bij het verschijnen van de syllabus "Verdraagzaamheid"
en de daarop gevolgde discussies in de gemeenschappen zal op 17 en 18
sept.ember a s s ,, vermoedelijk te Rotterdam, een landelijk weekend worden ge-
houden, waarop zo~el 'de syllabus als de t~epassing van de daarin neerge-
legde ideeën op een praktisch probleem (i.c. onze houding ten opzichte
van de Duitsers) aan de orde zullen komen.

Werkgroep Leeuwarden.

In Lc cuwa.r-d en is begin juli een werkgroep tot stand gekomen die de
oprichting van een geme~nscha~ van de HJG ter plaatse zal voorbereiden.

-0-

HUMANISTISCHE JEUGDBEVIEGING

Kampen.

De HJB houdt van 20 tot 30 juli to Sluis een zomerkamp . De deelnemers
zullen in Rotterdam bij pikaar komen en in groepjes naar Zierikzee fietsen.
Daar wordt overnacht en de volgende dag gaat de tocht per pont en fiets
verder. Vanuit Sluis zullen uitstapjes'worden gemaakt naar Gent en Brugge.

Van 2,tot 27 augustus ~s er nog een kamp op Texel. De leden (van 15
tot 20 jaar) leiden de kampen zelf. Er ~s een oudere "mentor", die een
oogje in het zeil houdt.

-0-

STUDENTEN VERENIGING OP HUMANISTISCHE GRONDSLAG

Naamsverandering.

In de rustperiode die de SVHG-activiteiten tot september hebben zal
een ontwerp ~oorvernieuwing van de statuten worden opgemaakt. De naam
van de vereniging zal daarna gewijzigd worden in: Studenten Vereni~in~ op
Humanistische Grondsla.g "Socr-at.es!' ,

. .

Eer'ste.raars1ezingen.
"

, De afdelingen openen het jaar weer met hun eerstejaarslezingen in
o~tober; in' Leiden nog gevolgd door twee weken waarin aanstaande leden
iedere avond met een vorm van SVHG-bezigheid kunnen kenn ismake n , Op de
lezing in Delfi, 4 oktober, zal Prof'. br.T.T. ten Have de vraag: "Is het

'Humanisme een minderwaardige levensbeschouwing?" beantwoorden. Ook in Rot-
terdam wordt half ok t.obor met een lezing door Dr. V. W.D. Schenk de kenni s-
making met de SVHG opengesteld. .

-0-

HU1UNISTISCH THUISFRONT

Opening nieuw Vormingscentrum te Driebergen.

In het vorige nummer hebben we al vermeld dat het nieuwe Vormings-
centrum te Driebergeri'op 13 juni werd geopend. Thans kunnen we daarover

,"
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no~ enige bijzonderheden vermelden.
D~ openingsrede werd uitgesproken door de waarnemend voorzitter, Dr.

C. van der Waerden. Spreker hordacht de overleden voorzitter, EvertVer-
meer en sprak een bijzonder woord van wolkom tot diens weduwe, Mevrouw J.
Vermeer-van Doesburg , die de opening bijwoonde.

Vervolgens hield Dr. H. Bonger een rode over Coornhert, naar wie
het nieuwe centrum is ~enoemd~

De Directeur van het vormingscentrum, de Heer Lips hield tenslotte
een inleiding, waarin hij zijnerkentelijkheid ervoor uit.aprak , dat het Huma-
nistisch Verbond zolang zijn conferentie-oord aan het Vormin~scentrum ter
beschikking heeft gest.eLd voor het houden van vormingsbijeenkomsten. Do Heer
Lipa deelde mee, dat in 1960 onge~eer 2000 cursisten worden verwacht. De
Heer Lips maakte van deze ge legenheid gebruik, er nog even op te ,wijzen,
dat men de behoefte aari-geestelijkeverzorging niet kan bepalen door na te
gaan of erom gevraagd wordt. De behoefte blijktpas, warineer in de praktijk
mo golijkheden geboden worden ,

Onder'het bevestigend geknik van de legerpredikant en de aalmoezenier
die bij de opening aanwezig waren, zei de Heer Lips, dat drie dagen voor
een vormingsbijeenkomst veel te kort is en dat zo "n bijeenkomst ei~onliJ'koen
woek zou.moeten duren •

.Jaarverslag Thuisfront.

Voor de Sti.chting'Humanisti sch Thuisfront en de Stichting Mi 1itaire
Tehuizen was 1959 in velerlei opzicht een jaar van groei, zo lezen wij in
het jaarverslag. Aan de drie tehuizen kon een vierde worden toec;evoegd, het
aantal bezoekers nam toe en de vormingsbijeenkomsten in "De Ark" werden
door meer militairen bezocht dan in enig voorafgaand jaar. De kosten stegen,
maar daar eerder genomen initiatieven vruchten begonnen af te werpen, namen
ook de inkomsten toe.

In het slotwoord wordthe~in:herd aan de verschijning van het anti-
revolutionaire ru.ppo rt "Humaufs t.Lsche geestelijke verzorging", dat op dis-
criminatie aandrong; daartegenover wordt met genoegen geconstatecrddat
talloze vertegenwoordigers van velerlei politieke schakering ertoe bijdroe-
gen dat de beide stichtingen bij 40 verdelende rechtvaardigheid niet over
het hoofd werden gezien. .

-0-

HUMANISTISCHE WERKGEMEENSCHAP IN DE PARTIJ VAN DE ARBEID

"Vernieuwing" •

In het juni/ julin~mmer van "Vernieuwing", het orguan van de H .YI.G.,
wijdtK. Timmerman een gevoe Ivo 1 a.r-tike1 an.nEvert Vermeer , oud ILB. -lid
va.n de H.U.G.

George Lagra.nge schreef voor dit nummer een artikel da.t een inzicht
geeft van de krachten, die de Vijfde Republiek van De Gau ILe aan de rand
van de afgrond brachten.

Henri Sa.ndberg verklaarde in een uitvoerig artikel de moeilijkheden
die in de Labour Party heersen.

Voorts bevat "Verni euwi ng " de rijk gedocumenteerde ra.diorede van Drs.
Anno Vermeer "Tekorten ondank s overvloed".
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Mayer de Vries gaf een boekbespreking van het werk van Dr. S.V.
Couwenberg "De strijd tussen progressivi teit en conservatisme" en zijn
v eoI go lozen r'ub ri elr "Dingen van de dag" bevat weer tal van wetenswaar-
digheden.

Lè(~ental.

Sinds hei begin van de abonn6-actie werden 270 nieuwe lezers inge-
schreven, terwijl het ledental van de H.W.G. stevig in opmars is naar de
6.000.

-0-

RADIO-LEZINGEN

Lezin~en in de maanden juli en augustus voor de VARA.

24 juli C. van Rijsiilge
31 jU:li H.G. Cdnnegieter

7 aug. .D'r, H. Jansen
14 aug. Chr. Hennekes

"Eerbied voor de mens".
"Humanistische lectuur".
"Verloren kansen".
"Zo varen de scheepjes voorbij".

Lezing voor de AVRO.

2 aug. Ir. Ernst Hijmans "Mensa Lijke verbruiksverantwoo rde lijkheid
in de welvaartsstaat".

-0-

HUMANISTISCHE LITERATUUR

Verschenen is het tweede nummer van dit jaar van "Rekenschap", drie-
maandelijks tijd~chrift voor wetenschap en cultu~r, een uitgave van de Huma-
nistische Stichting Socrates.
Inhoud: .
Pierre H. Dubois
Kwee Swan Li at
V.ll.D. Schenk
H.J. Blackham
Bo e kbe sp r ek i ng ,
Uit de tijdschriften.
Internationale kroniek.

"De c.c tua H tei t v a.nde ltI4-X Ilo.vo Lc.o.r-v .
"De gewone mens".
"Als niet-jurist over straf en vergelding". -,
"Rassenverdrn.agzaamheid in Engeland".

-0-

INTERNATIONALE LITERATUURLIJST

TUE HUMANIST (USA) May-June 1960
No. 3

Humanist of the year .
Reiracing the liberal tradition
The rediscovery of mind
An objective basis for ethi os
Existentialism and the
Humanist's choica

Leo Szilard
Edwin T. Buchror
Josoph H. RUfJh
Alfred E. Kuenzli
John King-Farlow
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TEE HUMANIST (ENGLAND)
Thcroligion of Thomas Paine
The stratigc lore of angels
Babouc in wonderland
Thc fut ure of man
A Scottish humanist
Expc!imcnts in brain washing
Ne~ light on reformation
Did Tcil4ard forget satan?

TEE RADICAL HUMANIST (INDIA)

Asia's agrarian problem

The crisis of democracy I
The educative aspect of child
welfare
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July 1960

Vol.XXIV No .18
May lst 1960

Vol.XXIV No .19
May 8th 1960

Vol.XXIV No .20
May 15th 1960

Afro-Asian Convention in NewDelhi
Thc crisis of democracy 11
The life of Negroes in their own
continent

VoLXXIV No .21
May. 22nd 1960

Thc crlS1S of democracy 111
Albcrt·Camus
The miied potion of Swatantra
Humanis~ aspect of basic democracies
Lost i llusions

THE ETHICAL OUTLOOK (USA)

Faith for tomorrow
Public consensus

.Cariccr and Conscience
. Bo rtrund Russe 11' s view of re ligion

Whcn t.hcAliens left
The Maryland pacifist ~igil
Minori ty repor-t on Whi te House
conÎcrences
A possiblc mathematical concept
of God
THE MONTHLY RECORD (ENGLAND )

The establishment
The phenomenon of·man
George Gissin~
The cthic8 of urban devclopment

July-August
1960

Vol. 65 No.6
Junc 1960

Ronal Fletcher
Gu stav Dnv i ds on
Charles S. Blincrman
A.D. Cohen
E. Rob
F.H. George
John Lewis
John R., Nicholson

W. Klatt

R.S. Yadavn.

R.B. Sen

G.L. Ja.in
R.S. Yadava

KobiBL<.ako

R.S. Yadavn.
Sibnarayn.il Ray
Suyash Cha.ndra Malik
Syed Amir Nawa.b
Raymond .Aron

M. les Spetter
A.A. BerLo , Jr.
Elise Jerard
Narsingh Narain
Ez-ne st L. Meyer
Ritn. Solow

James F. Hornback
Don W. Pittman

,Archibald Robortson
Dr. W.E. Swinton
Richard Clements
F.H.A. Micklewright
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DIE FREIGEISTIGE AKTION(DEUTSCHLAND) J~hrgang 4 No.6
Juni 1960

Johann Gottfri~d Seume
Der Zuf'a Ll
Helfer ci~r Menochhcit,M~gnus
Christlicher Antisemi tismus
Theorieund,Praxis

':_i

Hirschfeld

Walter Uh Le '
Dr. George Piek
Vil. Bo.r anowsky
Heinz Wewer
Dr. Karl Beeker

Jahrgang 4 No.7·
Juli 1960

T~H. Huxley
Universität und Christ
Johann Gottfried Seume.und die unbe-
wältigte Vergangenheit
Darwin oderNachtwey?
Zum Kampf urn die Schule in Frankreich

Elisabeth I llig
Ernst Haenssler

Walter Uh Lo
E. Jacob
Dr. H. Stiefel
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INTERNATIONAAL NIEUWS

A mer i k a.

De zaak.Caryll Chessman heeft ook in Amerika onder de humanisten
veel beroering gewekt. In Los Angelos werd op 18 maart een protestverga-
dering gehouden, georganiseerd door verschillende organisaties, waaronder
ook de American Humanist Asso~jation. Een van de leidende figuren van de
A.H.A., Mr Herbert T. Ro~~nfeld, was voorzitter.

Een andere vooraanstaande humanist, Dr. Harry Ilmer Barnes, uit Cali-
forniä, een socioloog, heeft in een brief aan de hoofdredacteur van het
blad Sari Francisco News-Call Bulletin uiteengezet waarom hij zulke grote
be~waren had tegen de executie van Chessman.

I rid i a.

De humanisten in Lnd i a hebben de laatste tijd nogal wat bezoek gcho.d
van Amerilu:.ansehumanisten, met aLs gevolg dat de Ame ri kaan se humanisten
de Indiase Humanistische Beweging meer clan vroeger financieel g~an steunen.
Men is in Indi~ nu eenma~l arm. De abonnementsgelden van hetbl~d The
R~d{cal Humanist zijn vrijwel de enige inkomsten. Dit blad verschijnt in het
Engels ,maar wordt in verschillende talen vert~ald en werkt ~ls een .bneeuu-
bal systeem. Met al hun armoede hebben de Indiase humanisten een groot
voordeel; ze genieten de medewerking en het begrip van hun regering.

Ver e n i g d Kon i n k rijk.

In het vorige nummer vertelden wij D, dat de Engelse humanisten zelf
een radioraad hebben gevormd, waarin vele vooraanstaande personen uit de
radio- en televisiewereld zitting hebben. Deze Raad dient de B.B.C. van
advies. Het gevolg is geweest, dat het aantal hûmanistische uitzendingen
is toegenomen. Zo sprak op. 15 mo.a.r t j 1. Sir Julian Huxley voor het vrouwen-
uurtje van de B.B.C. De tekst van deze lezing is te vinden in The :a:um~nist
van mei 1960.

N~tuurlijk hebben velen zich tegen dit toenemen van het humanistische
geluid verzet. In The Humanist van juli 1960 haalt Hector Hawton een toe-.
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spraak aan van Dr. J. Trevor Davis, voorzitter van de Congregational Union,
die op een vergadering gesproken heeft van "intellectuele dieven, mo reLe
bandieten en geestelijke rovcrsH,die met een onverdregel~ke arrogantie ons
misleide,yolk komen vertellen, dat zijweten hoe alles isbegonnen'en hoe
alles zal~eindigen, dat zijGod niet nodig hebben en dat godsdienst pure
fantasie iso

-0-

VAN ALLE KANTEN

Verslageni reportages enz.

Verslagen opening Vormingscentrum Thuisfront.

r:
Voorzover ons bekend, hebben 10 dagbladen een verslag gegeven van de

opening ~~nhet nieuwe Vormingscentrum van het Humanistisch Thuisfront.

Ar~ikel~~ ove~ het Humanisme. (Het Hollands Weekbl~d)

Het kóllands Weekblad van 25 mei 1960 be~at een artikel van de hand
van R.A.V. van Haersolte, dat de titel draagt: "Hunanist tegen wil en dank".

De schrijver begint met te betogen, dat de bo gi ns e Lvc rk La.r.ing va n het
Verbond. een sterk negatief karakter heeft. "Zo nd e r uitte gn.an .van open-
baring".is ongetwijfeld negatief, maar,bjj nader inzien is volgens de schrij-
ver óo Ic d c zinsnede "met een beroep op menselijke'vo rmo g ens I ne gu ti c f be-
paald. De ~chrijver kan dit heel goed begrijpen. In een land en centijd,
waarin het' Christendom een "heersend" ka rukt c r heeft, laat het dan een

dub i e uz o heerschappij zijn, zet iedere andc r s gerichte denkwereld zich tegen
dat Ch~i~tendom af. Men verzet zich te~e~ het oude in oude termeq.

De schrijver ontwikkelt verder de stelling, dat het met de "vanzelf-
'sprekendheid" van het Christendoo ook in ons land gedaan is. Het "heersend"
ku rak t o r van de Christelijke kerk is een dubieuze z a ak geworden, hoewel die
ko rk zichzelf nog wel als "he e r s e nd " - beschouwt.

De Humanisten kunnen niet ontkomen aan organisatie waar het er ,om gaat
in do Nederlandse maatschappij een eerlijk,teeonwicht te vormen tegeilchris-
telijke invloeden. Maar het is goed te beseffen, dat eGnde:r;g'elijl{eor,ganisa-
tievorn (speciaal in de ZUilen) au.n de Humanisten door de tegenpartij,is op-
gedrongen, aldus de schrijyer.

, Opzuiver geestel~K gebied gaat het echter heel anders. De Christenen
zullen niet mo gc n eisen, dat de Humanist zich in zuiver ch r i s t e Lijlce ternen
definieert. Hier geldt, dat de ongelovige zal nOGen zingen zoals hij gebekt is.

"Men nag, wil men de nedemens verstaan, hem de eigen probleeostelling
niet als een te beantwoorden, voor geen misverst[!,ndv~tbare vraag opdrin-
gen, en.minder nog hem beoordelen uit hetgeen niéschicin slecht~ een gelegcn-
heidlJ- of vo r Leg e nh e i d s an't.wo o r d is. \'liedit <loet; proj ecteert in de' evenmens
h?t negatief van het eigen geloof. Zoals de eorste christenen hun duivelen
pr oj ec bè orden ' in' dê:.hcicl'ense .c.fgodabe e Lderr'";"aldus de s chr ijver, ;'

Ds. Land.sman stelt vraag-aan Huma.nistisch Vcrbond.(DeH(1(1gseCoU.~ant)
De Haagse Courant van 14 juni ,bevat het volgende artikel, dat wij in

zijngeheel overnenen:
" Scherpe vraag van,doninec LandsLlan
"1'iil Humanistisch Verbond betogen: niet bij de kerk horen is no rmaa I?
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" Synode-secretu.ris en hoofdredi1cteur vo.n "Hervormd Nederlu.nd",
"ds. FiH.Lu.ndsmu.n,stel~ in een h09fdred~6tion~el ~ommentu.ar het
"Humu.ni'stischVerbond "n scherpe. vr.aag, - zijnantwoord op het u.d-
"vies va'n die zijde aan bepao.lde kerkleclen om "geen" te antwoorden
"op de bek~nde "kerkvro.o.~"bij de volkstelling. Ds. Lo.ndsmu.nschrijft:
""OnGer het opschrift "geen telt ook mee" heeft het Huoanistisch
"Verbond enige do.gen voor de volkstelling in sommige delen van ons
"lu.nd huis ao.nhuis een circulu.ire verspreid.
" Het Humanistisch Verbond wi lde met deze circulu.ire voor-Li cht i ng !

"geven over de invulline vo.n de vrao.g over kerkgenootschap of gods-
"di onst i go gemeenschap. De bedoeling van het Humanistisch Verbond
"is duidelijk. Men wilde het percentage onkerkelijken zo hoog mogelijtc
"opvoeren door mensen, die nog u.arzelden of ze wel het woordje "geen"
"zouden invullen, een hart onder de riem te steken.
" U hebt belijdenis gedaan? U bent gedoopt? Dn.cht U, dat U, omdat
i'dekerk U duarmede als tot haar behorend beschouw't , dn.a.r-aun ver-
"bonden was? Het is helemaal niet beslissend! Als U, naar Uw huidige
"overtuiging beslist niet tot enig kerkgenootschu.p wilt behoren, vul
"dan rustig "geen" in. Dat is in 1960 volkomen normaall We moeten,
"vervolgt ds. Landsmu.n, nau.r u.anleidin/jvu.n deze circulu.ire enige
"opmerkineen maken.
" In de eerste plau.ts: wu.t het Humanistisch Verbond beweert is
"zuiver zakelijk gezien reeds onjuist. Wie lidmaat bijvoorbeeld van de
"Hervormde Kerk is, behóórt ook tot die Kerk, tenzij hij schrifte lijk
"aan de Kerkeraad van de Hervormde gemeente, waartoe hij behoort, te
"kennen heeft gegeven ui t de kerkelijke gemeenschap te willen treden.
"Wie deze beslissing nog niet heeft genomen, doet er onjuist aan bij
"gelegenheid van een volkstelling "geen" in te vullen.
" Ten tweede ,zo vraagt ds. Landsmu.n, u.cht het Humanistisch Verbond
"het werkelijk zijntaak met na.druk er op te wijzen, dat het in 1960
"een volkomen normu.le zu.u.kgeacht wordt niet tot een kerk te behoren?
"Wie u.chten dit een volkomen normale zu.ak? Het Humanistisch Verbond?
"~e hadden voor we deze circulaire lazen altijd van de Humanistische
"voormannen begrepen, do.t ze in het Humanistisch Verbond wilden pro-
"beren een geestelijk centrum te geven aan de humanisten, die geen
"deel hebben aan het christelijk geloof. Niet dat het eigenlijk hun
"bedoeling zou zijnde opvatting in het Nederlandse volk te verbreiden
"dat het normaal is, neen, zelfs volkomen normo.al, niet tot een kerk
"te behoren. Ook als U "geen" antwoordt.telt U mee! Wat wordt daar-
"mede bedoeld door het Humanistisch Verbond? Wat is de positieve zin
"van het negatieve "geen"?
" lioe dit ook zij,het moest ons van het hart dat ~e het betreuren,
"dat het Humanistisch Verbond meende, deze circulaire te moeten ver-
"spreiden. We kunnen ons Doeilijk voorstellen dat ze het Humanistisch
"Verbond ten goede is gekomen, zo concludeert ds. Landsman."

over houdin , ITunanistisch Verbond bi"Volkstellinr.:. (Het Vrije

In Het Vrije Volk van 11 juni jl. schrijft ds. L.H. Ruitenberg over de
volkstelling en over wat de Humanisten te zeggen hadden over de vraag nao.r
de godsdienst. IVij nemen de lahtste helft van dit artikel hier voor U over:

" Oc het heel kras te zeggen: men kan erkennen tot een kerkgenoot-
~schap te behoren, zonder deel te hebbeh aan enige n.ctiviteit. Wij zijn
"in Nederland, door al die vele kerken - enig in Europa - sterk c;e-
"1.
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"neigd op de vrijwilligheid bij de keuze de, Idemtoon te leggen. En
"wij vergeten daarbij, dat de Kerk iets ande r s {;3 dan' e è n. vereniging.
"Men behoort bij een kerk door geboorte. Zoals ne n; door geboorte
"tot een volk behoort. Men komt - ook al emigreert men ~ nooit los
"van het land van zijn geboorte. Zo komt men ook nooit 'los van de
"kerk zijner geboorte, ook al keert men deze bewustd~ rug toe. Vant
"hei "behoren tot een kerkgenootschap" is voor zeer velen een wijze
"van staan in de wereld, van kijk op de toekomst, van zede. Ik be-
"hoor b vv • tot het hervorm<le volk en i 11: merk dat dagelijks aan mijn
"gedragingen. ,
" E'I' zijn duizenden, wie de geloofsvoorstèllingen van een kerk
"w~inig meer zeggen of die zelfs centrale dogm~ls afwijzen en die
"toch typisch reageren als b.v. een rooms-katholiek, een gerefor-
"meerde of e-e n remonstrant.Men kan dat heel goed in een ontkerstend
"l~nd. als, Frankrijk merken, waar hooguit 10% van de bevolking prak-
"tiserend rooms-katholiek is. Maar toch is Frankrijk con rooD[l-}{c,tho-
" 1i ek land.
" Men zal begrijpen waarom ik di t alles nu sc hr ijf en niet veertien
"dè.go n eerder. Het zou immers net geweest ztn, alsof ik aarzelenden
,"zou hebben willen bewegen iets te doen , wat ze eigenlijk niet ver-
"antwoórd achteri. Men moest eerlijk antwoorde~. Maar wie zich bewust
"is b i v , N.H. te zijn, omdat hij door zijn ouders gedoopt is, is eerlijk
"geweest als hij dat invulde, ook al gaat hij nooi t naar de kerk.

,)1 De kerken hebben er natuurlijk niets aan, als mensen tegen hun
,"geweten i~, eenvoudig omdat oen meent dat het zo hoort, een kerkge-
"nootschap invullen, ook als men dat bewust de rug toe heeft gekeerd.
"Daarom is van de zijde der kerken ook weinig gedn.an om duide lijk te
"maken, hoe naar haar opvatting deze vraag beantwoord diende te wor-
"den.
" Het Humanistisch Verbond heeft dat wei gedaan. Dat was zijn goed
"recht. Al laadt het daa rraee de verdenldng op zich, dat de mensen, '
"die "geen" invullen, hem nader staan dan wie tot een Irerkgenoot.achup
"behoren. Zo iets lijkt mij meer in do tradi tie van de 19de-eeuwse
"vrijdenkersbeweging te liggen, die het kerkendom bestrijdt dan in die
"van het mod.erne humanisme, dat zich zorge n maakt over h,etnihilinme.
" Ziehier dus enige overwegingen achtcra,f. Het wechten is nu op de
"resultaten over twee jaar."

Het Humanisme in opmars. (De Nieuwe Drentse Coura,nt)

De Nieuwe Drentse Courant te Assen van 8 juni 1960 heeft een redactio-
neel artikel onder de kop: "Het Humanisme in-opI!1arsu~ Als aanleiding voor
dit artikei g.eLdt eveneens he t vc omment.o.a r vo.n Humanistische zij(~e op d.e
vrn,ag naar de. gousdienst bij de ~olkstelling. Vij nemen het laatste gedeelte
van dit artikel, voor U over:

" Het human'i sme is daa rd oor antichristelijk, het komt op uit de
"o er zonde van de nenselijke hoogmoed en het dient, als alle symptomen
"vn.n die oerionde, te worden bestreden wn,ar ook mn.ar mogelijk.'
11 In het 'kader van ede ze gedachtengang wordt het begrijpelijk, wanneer
"bijvoorbeeld vertegenwoördigers van ~hrist~lijke partijen in een volks-
"vertegenwoordiging ,zich schrap zetten zodra wordt gepoogd een typisch-
"humanistische eis ingewilligd te krijgen. Wanneer die vertegemroordi-
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~gcrs van christelijke partijen daartegen protesteren, naken zij geen
"inbreuk op de democratische rechten, die iedere levensbeschouuing
"in een sanenleving behoort te hebben, naar geven zij gevolg ao.n een
"roeping van hogere orde, die hun gebiedt het kwaad te bestrijden.
"Evenoin als de misdadiger op g:rond van beschouwingen over de deno-
"era tie ruinte oag wor den gegeve.n om zijn praktijken uitte oefenen,
"evo nrri n raa.g ook een vrije propaganda, V<1nanti-christelijke gedachten
"uorden getolereerd.
" Een bestrijding als boven onschreven nag echter niet de enige
"tegen-activiteit zijn. Wanneer de strijd tegen het hunanisDe opgaat
"in.het versperren van de "uitvalswegen~, wordt het zeker op clen
"duur, een kansloze strijd. j'Jan.st de s t r-a t.egi e , die beoogt de verbrei-
"ding van een n.anwezig kwaad tot het uiterste te beperken, is de aan-
"vn.l op de bron van dit kwan.d b~langrijker ~n doeltreffender. En deze
"un.nva I kan zich niet in de kring van de vo Lk sv or t.ogonwoor-di ging of
"de overheid vol trekken, doch zij boh oort overn.l-in-de-sanenleving te
"worden opgezet. Prof. Dr. G.C. Brillenburg Wurth heeft er eens op
"ge wezen , dat de opkomst van het Humanisme in zijn moderne verschij-
~ningsvormcn de kerk en de christen voor vragen stelt. Vooral deze
"vragen: "Wat dunkt U van de rie n s " " en "\lat doet gij voor de mens?".
~Dic vragen zijn v~nuit het Woord van God duidelijk beantwoord en de
"genoemde ho ogleraar zegt da.n ook , dat wij "al s chri s tenen tegenover
"het Humanisme alleen s t erk staan, a Ls wij weten waar te maken, dat
"de echte humani tei t niet bij het Huma.ni sme, maar alleen bij het Evan-
"ge Li.e veilig is". Tot dat waarmaken, dagelijks en praktisch en voort-
"durend, roept ons het verschijnsel van de verhevigde humanistische
"a.ct.i.vi tei t."

-0-

In De Nieuwe Limburger van 11 juni 1960 ka n men een stuk proza vinden
onder de kop: "Levensbe schouwi 11['; op gror:cl van gods orrt.kenn î ng!", B'uitenker-
ke Lijk Humani tas bergt in zich pr opa.ganda voo l' godloo sh e id , Van di t zeer
lange stuk nemen wij het vo 1gende voor U over: ~

" IIumani tas te 1t ruim 10.000 leden, verspreid over bijna zeventig
"afdelingen door het gehele land, wnarvan een tiental in Brabant
"en Limburg.
It Het is cluide lijk, dat het poli tieke Ilumani s t i sche Verbond, waarbij
"iedereen zich kan aansluiten, in Humani.tas een "onverdachte" wervings-
"kracht bezit,welke, zo zij niet leidt tot het insrihrijven van nieu~e
"leden, in i~der geval eon prnchtige gelegenheid biedt tot het uit-
"dragen van de humanistiscne idee, de humanistische ideologie.
'I In het btzonder de protestants-christelijke bevolkingsgroep hooft
"zich verzet tegen dat gedeelte in boven Geciteerde statuten, waarin
"ook belangstelling gevr ae.gd wordt voor de vrijzinnig-christelijke
"groepering. Het ongodsdienstige huraa.ni smo komt hier namelijk effectief
"in contact met de christelijke bevolkingsgroep vin een organisatie,
"welke door haar a.ct iv i t.e it zocr goed in s t.a.at. geacht moot worden om
"mensen, die potentieel bui tenkerkelijk genoemd kunnen worden, in de
"godloze humanistische le7er.s:::-ichting te stuwen. .
11 Dit geva.ar is een realiteit, zeLf' s a I.s dit gevaar gedeelteljjlr zou
"moeten worden toegeschreven aan een zekere angst van de zijde der gods-
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IIdienstigen, die zich vandaag aan de dag bezinnen omtrent de
"vraag, op welke manier het hellende vlak der ontkerkelijldng
"kap. worden recht getrokken.
" Humanitas gaat hier metterdaad namens het Humanistisch Ver-

,,"bondh aar "bui tenkerke lijkboek j e" te bui ten en cr zijn ons in
"Limburg gevallen bekend ,we Lk e erop duiden, dat zij cr niet voor
"terur;schr~kt ook in katholieke gezinnen gezinszorg te bedrijven.
"Als het moet zelfs kosteloos.
" Wanneer wij nu van" gevaar" spreken, dan bedoelen wij daarmede
"dat, complex van humanistische beïnvloedingen, welke de maat-
"schappelijke zorg van Humani tas doordesemen en die volkomen in
"strijd zijnmet de algemeen geldende chr i st.o Lijlce en meer in het
"bijzonder met de katholieke opvattingen omtrent leven en welzijn.
"Er heersen in het Humanistisch Verbond en dus ook in Humanitas
,llopvattingen over huwe lijk en sexuele moraal, we Lk e zeer sterk
"overeenkomen met die van de Ned.Vereniging voor Sexuele Hervor-
"ming. Tussen beide organisaties, die officieel geen enkele bin-
"ding hebben bestaat een zeer nauwe verwantschap, al was het al-
"leen maar hierom, dat bestuursleden van het Humanistisch Verbond
"terug te vinden zijn in de,N.V.S .H. De prak t.ijken van de N.V.S.TI.
"vinden derhalve gemakkelijk weerklank bij een instelling als Huma-
"ni tas, welke er zich, dan ook niet voor schaamt die weerklank in
"de te b ezoeken gezinnen een behoorlijke echo te geven.
" Juist, omdat Humanitas uit is op "gewone gezinnen" is dewer-
"king van de N.V.~.rr.-injectiesbijzonder destructief. "i

" Hier staat de gelovige wereld voor een essentieel heidense,
,"onchristelijke en zelfs on-menselijke stroming, zoals W. Engelen
"het in zijnbrochure over het Humanisti sch Verbond noemt. Deze
"stroming heeft aLle hogere beginselen van wa re zedelijkheid los'-
"gc La t.en en,heeft alleen nog maar de wi llekeurige, individualis-
"tische norm van het direct grijpbare geluksgevoel als maatstaf
"genomen voor het al of niet goed hande len van de .mens . Hier ook
"z~t de pijnvoor de gelovige mens, voor de katholiek in het bij-
Ifzonaer, als het woord H~manitas valt in verband met de aanvrage
"voor een subsidie.
" Humanitas kan en mag men eenvoudig niet los zien van al die
"andere humanistische "vangarmen" wo Lk e er toch b Lijkb aar niet al-
"leen op uit zijn om de groep van buitenkerkelijken een goost.elijk
"levensklimaat te bezorgen,. zoals het Humanistisch Verbond laat
"verstaan, maar die toch een stuk werkelijke propaganda vertegen-
"woordigen en voeren om uit de macht van het getal munt te slaan
"ten koste van de organisaties op confessionele grondslag.
" Ylijstaan voor' de wèrkelijkheid, dat het Humanistisch Verbond
"een verbond zonder Christus is, terwijl dit Humanistisch Verbond
"aunwijsbaa.r teert op de verworvenheden van het Christendom, ja,
"op de inzichteri en het wasdom van dit Christendom. Terloops hebben

."wij e'Lde rs in deze beschouwing het woord "angs t." laten vallen en
"wijkunnen niei ontkomen aan de indruk, dat h~t inderdaad de angst
"van het godgelovige vol~sdeel is, welke haar verzet doet aanteke-
IInen tegen dit verbond zonder Christus.
11 Die angst is gegroeid in de bezorgdheid om het heil van ALLE
"mensen: de eeuwige gelukzaligheid. Die bezorgdheid steeg naarmate
"de consolidatie van de ontkerstening zich aftekende in organisatic-
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"verband. En die bezorgdheid werd noc; gevoed door de wcte:lschap,
"dat het humanisme van het Christendom blijkbaar niet we rd gepre-
"dikt en geprak t.r seerd op een wijzo , waardoor een georgani seerde
"ontkerstening onmoge lijk én overbodig gemaakt zou zijn.De roaLi.>
"tei t kede-schuldig te staan aan de theorie en de praktijkvan oen
"Gods-onikennlng is hard, maar te verdragen in hei licht v~n Gods
"ba.rmha.r-t.LgheLd , waarvan wij geen vermete I gebruik dienen te maken
"door het antwoord schuldig te blijven.
" ,Wijwillen hierover een volgende lce er wat meer zeggen."

-0-

Ds. Koerselman over Humanisme. (Rijn en Gouwe)

Ds. Koerselman sprak in Koudekerk aan de Rijn over het rruman~sme.
Rijn en Gouwe van 3 juni gaf het volgende verslagje:

" Ds. Koerselman heeft in de laatste bijeenkomst van de Jonge
"Kerk gesproken over het humanisme. Naar aanleiding van Galaten 16
"belichtte hij ver~chillende facetten van deze zeer oude levens-
"overtuiging.
" Het is ontleend aan het Griekse denken. Reeds ten tijde van
"Jezus' omwandeling op aarde was een vorm van religieus hUI:lanisme
"te vinden bij de SudaceeHn. Ook in de hedendaagse kerk steekt de
"humanistische gedachte steeds weer de kop op. Binnen het humanisme
"wordt steeds gezo~ht hoe de wereld kan worden verbeterd. Wat stelt
"de kerk tegenover deze totaliteit? Openbaringen leert ons, àldus
"Ds. Koerse lman, dat de mens zondig is en verlost dient te worden ,
"Het Christendom stelt het doel buiten zichzelf, namelijk de ver-
"wachting van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Onze houding
"moet Ben afspiegeling zijnvan het humane van Christus. .
" Na deze inleiding volgde een levendige gedachtenwisseling."

-0-

Huma.nistische Rub:dek in het Rotterdamse Parool.

Het Rotterdams Parool behoort tot de bladen van De Nieuwe Pers die
een Humanistische rubriek hebben inGevoerd, onder de titel:' "De Humanist
in de Wereld".

In Bet Rotterdams Parool van 28 juni vindt men in deze rubriek een
samenvatting van de brochure van Dr. J.P. van Praag: "P'rakti sche a.rbeid
en levensovertuiging", verder mededelinGen over de torenflat voor bejaar~
den van Humani tas te Bev erwijk en over de Zomerschooi, welke door de Huma-
nistische Stichting Socrates te Amersfoort wordt gehouden. Verder nog iets
over de oprichting van een Humanistisch Verbond in Denemarken en de aan-
sluiting van de Bund FreireligiHser Gemeinden bij de I.B.E.U.
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