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Nieuwe werkgroepen.

~Op ,initiatief van de gemeenschap Gouda zijn in Doskoop de.. e e r-st.e 'con-
tacten gc~cgd om to~ stichting van een werkgroep ~c komen. Ook ln Cbevor-
den hebben hierover besprekingen plaats gevonden. Het ligt in de bedoeling
over enige tijd tot vorming van gemeenschappen te komen. '

Federatie Den Haag.

De plannen om van de gemeenschav Den 'Haag ecu federatie te maken
met vier af z.óndo r Lijke gemeenschappen, zijn gedeeltelijk reeds uitgevoerd..
Verwrucht mag ~orden, dat in begin 1961 de definitievQ, vorm een feit zal
worden.

.....

Stetinfonds Praktisch Humanisilie.

De Stichting Steunfonds Praktisch Humanisme heoft oen eigen orgaan
in een oplage'van 30.000 exemplaren uitgegeven ten dienste van haar werle.
Met medewerking van gemeens cha.ppe n i a di t or guan , onder' een gr oof aantal
bui tenkerke lijken verspreid en i s hen om f i riancLê Le steun' gevraagd.

Lezingen Dr. Szczesny.

De, ~elangstelling voor de lezingen van de aut~ur va~-"D~ 'tri~kofu~t
van liet: 'cnge Loof'': fs 'zeer groot gewe os t . Deze bijeenkomsten werden resp.
inDen 1Iai'/t, Rotrt-e rdum;' lfiJrecht 'en Amst.e r dum :gehouden.' Van protestalftJse'
en humanistische zijde werd eveneens het woord gevoerd. Dr. Sz cz eany- hc'e'f t
e en .bezoek ge br a ch t, aan ,het Er-as mushu i a en wer d id ngeLi ch t over het werk
~a:.~,,~ei;.',Humands t i s oh V~'rb,ond,..in Nede rLand • ,,'

Benoemingen. "i

Op voordracht van de Centrale Commissie Geeste lijke Verzorging ,be'-;
rroemde 'het ho of'dbo'stuu r in ,zijn vergadering .van ,2901~tober' 19'6'0 ~ot 'p Lau.t «

seliJk ge'estelijké r'o;adsli'edén de damesMe'j.Zr.D. Snelt~ Enschede, Mevr.
W.E. 'I'omc.seon-Lov i nk te Lochem, Mej. Mr. H.G. Veth te Almelo ende Heer'
J. ,:terSche,gg'et' , eveneens te Almelo.',' .

, " Herdruk: ' , ",'

Omdat de voorraad uitverkocht was, is de broohure "Beginsel en Doel
.van he'tH1l'lnanist.isèh Verbond" herdrukt. Dit is- reeds 'de 7e druk. Belang-
s be Ll'endoh vlrunne'n' een .exempIua.r bestellen bij het Centraal' Bur eau , Oude-
gracht 152 te Ut-r ech t,'. '

Het Woord van de Week.

Abonné I s op dit blad en ,leden, .van de Humani s td scheLuisterlrring j die
geen lid van' het Humo.ms td s ch Verbond zijn, kunnen tegen de ledimprijs van
f.5.-- per jaar een abonnëmanto kr ijgen op het ve or td enduag s . orgaan van het
-Verb ond , 11Me'ns' .cn Wereld"., W.(\.nneer-men zich op dit or gan.n voor 1961 wenst
te abonneren,' ontvangt: men a Llè nog in ,1960;'verschijnende, nummers gratis.
Indien men hiertoe over wenst, gaan, dient men r- 5. -- over te schrijven op
postrekening 304.96U:t.n.v.' h~~ B~~anistlsc~V~~bQnd te U~~echt met als
vermelding: Nieuvi ab onné 196'1 .:..Lid 'L'uiiterkri'ng no~' ' -r,.:_".,
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HUMANISTISCEE STICHTING SOCRATES

Landdag.

D~ Hu~anistische StichtingSocrato8 houdt op 11 december 1960 een land~
dag in. de 'Int,ernationale Schoo 1 voor Wijsbegeerte t'e'Amersfoort. Het dnder-
werpluidt: ' ' ;

"De functie van de kunst bij die 'zelfontdekkin,g van de mens".

Herk~rinen wij ons in d~ moderne, literatuur.

en wordt ing&leid door Prof. D~. J.C. Br~ridt'Corstius.

D~ landdag ~taat onder voorzitterscha.p va n Prof. Dr. L.G. vun d or \'1al.

An.nvang11.00 uur.
Nadere inlichtingen bij het secretariaat: Oude gracht 152 te Utrecht.

-0-
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l'!~DERLJu\ffiSE VERENIGING VOOR MAATSCHAPPELIJK i'lERK

"n ti MAN I TAS"

Afde li,ngsnieuws •

"D'e' afdèI1ng Zwolle heeft op 28 ok t.ob e r 1960 het n.ieuwevaf de Ling s>
bureau, Rozenstraat 2b op plechtige en feestelijke' wijze in gebruik ge..;
nomen.

In de afdeling Den Haag werd een nieuwe bel-6tage ~~n h~tafd~lings-
bureau ~an het Oranje~lein 40 in gebruik genomen. Belangstellende leden
hebben zich' op zaterdagmiddag 5 november er van kunnen overtuigen, dat
hun be stuttr voor een bescheiden ma.ar vp r ak td sche werkruimte 'Voor kader' en
medewerkers heeft kunnen zorgen~

Tegelijk6rtijdheeft de af de Ldng Den Haag een "Rodeo-fair" georganiseerd
Ln de:grote ha.I van' Hout ru s t ;i waa.r-vart de opbrengst' tengoède komt Aan het
ma.a't.scha.ppe lijk werk. '

In verband met 'deze fei ten hie ld de Haagse 'afdeling een pé.r sco nf er en- /î
tie, speciaal voor de Haagse bladen, op 25 oktober. Vertegenwoordigd waren:
Het Haags Dagblad, Het Vrije Volk, Het Vaderland en De Haagse Courant, ~cr~
wijl het Haagse blad De Posthoorn bericht van verhindering zond en om gege-
vens vroeg.

Allo vijf bladen namen zeer positiöf ge~telde berichten op. Verschillen-
debladen zelfs meer dan één bericht, omdat 'zij de Rodeo-fair,' het werk van
Humani tas en de Rolot ...ac tic als verschi Ll end.e onderwerpen beschouwden; ,'ran.r-
aan afzonderlijke berichten moesten worden gewijd.

De afdeling Amsterdam hoopt begin december het kortgeleden aangekochte
tot afdelingsbureau bos t.emdo pand aan de Den Tcxstraat 1 te bet.r-ekk en , Een
aantal afdelingsleden heeft als vakman of bekwaam amateur het be~tuur'vccl
kosten bespaard bij hcrstel,verbouwing ~n inrichting.

Het Amsteruamsc Bureau voor Levëns- e.n Gezinsmoei lijkheden za I ook in
dit 12 kamers tellende gebouw een'goodehuisvesting vinden.

, "

De afdoling's-Hort'ogonbosch van Humani tas heeft in oktober de dr oevê
plicht gehad', het overlijden van zijn algemeen ge ach t.e én beminde voorzitter,"
de heer W.U. Kaasjiger, te melden.
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Bejaardenzorg.
De afdeling Leiden heeft in september in "De Tuinstad" de derde be-

jaardensociHteit geopend.

Tweejaarliiks Huishoudelijk congres van Humani tas.
De afueling Amster~am zal als gastafdeling voor het congres van Huma-

ni tas .in.19G1 optreden. Het congres zal in de tweede helft van ok t.ober wor-
den gehou<icn.

Najaarsconferentie voor gewestelijk kader.
Het programma van de conferentie voor gewestelijk kader van Humanitas,

te houden op'19 november te Utrecht in het N.V.-huis,luidt els volgt:
aankomst en thee.
inleiding door de voorzitter Mr.Dr. J. In 't Veld.
vragen en discussie naar aanleiding van de inleidin~
ende stellingen.
broodma aItijd.
gelegenheid.voor de gewestolijke vertegenwoordigers
eigen vragen en o~merkingen, in verband met he~ ~e-
sproken onderwerp, naar voren te brengen.
Nabespreking.

Het onderwerp der bespreking zal zijn:
"Samenwerkingsorganen in de provincie, de vertegenwoordigingen van Humani-
tas daarin en ~e problemen di~ zich daarbij vriordoent met speciale aandacht
voor de opbouworganen".

+ 15.00 - 15.15 uur:
15.30 - 16~00 uur:
16.00 - 17.15 uur:

17.30 - 18.30 uur:
18.30 - 20.30 uur:

Landelijke'sectie Reclassering.
In het kader van de landelijke sectie Reclassering is ingestald de

"Commissie onde rdnlc'", De opdracht van deze commissie luidt:
1. Nagaan welke behoefte er, in het bijzonder in de grote steden, bestaat

tot het ver lenen van tijdelijkonderdek aan r.oclas senten en andere per-
sonen, die een goede opvang vragen in een situatie dat zijhieraan drin-
gend behoefte hebben.

2. Nagaan welke middelen voor deze opv11ng zouden kunnen worden beducht.
3. Suggesties aan de hand te doen op welke wijze onze vereniging aan een

eventuele behoefte zou.kunnen voldoen a) in eigen beheer, b) in samen-
werking met een andere 'instelling, c) eventueel op andere wijze.

Stichting Kindertehui zen Humani tas (,iaarversbg) .

De Stichting ::indertchuizen Iiuman i tas heeft haar jaarverslag over 1959
gepubliceerd. Wij nemen daaruit de vo 1gende gegevens voor U over:
In'1959 was de gemiddelde bezetting 34,9 kinderen per dag.
(1958: 34,8; 1957: 34,6; 1956: 33).
Het aanbod van kinderen was voldoende~ Personeelsonderbezetting was voor
een klein deel schuld aan de nog iets te hoge ondGrbezetting met kinderen.
tie ervaring loert echter ook, dat voor e~n doorgangshuis als ItEllinchem",
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waar de bezetting regelmatig wisselt, gerekend dient te worden op ccn on-
derbezetting van ca. 8%.

Het totaal aantal verpleegdagen bedroeg 12.748, verdeeld over 57
kindoren.

Do verdeling over de verschillende categorieën plaatsende instellin
gen was als volgt:

aantal kinderen aantal verpleegdagen 2)
Kinderrechters
Raden voor de kinderbescherming
Ouders
Gemeentelijke Diensten
Voogdijveroniging Humo.n.itas
Andere vo roni gi ngen ' ,

24
7
1
6
7.tg.

57 1)

5.269
1.267

246
1.519
1.270
3.177

12.748
1) 2 dubbeltellingon
2) Het aantal kinderen onder toezicht van gezinsvoogden(essen) van
Humanitas-afdelingen bedroeg in deze categorie: 13 kinderen - 2.792 ver-
pleegdagen.
Op 1 januari 1959 waren in "E'llLnch em"
Opgenomen ~erden

35 kinderen
20
55
20
35

"
"

Er vertrokken ft

"
De kinderen, di o uit "Ellinchemtl v ert.rolcke n , gingen naar:
Ouder lijkhuis
Pleeggezin
Interne betrekking
Andere inrichting
Ziekenhuis

9
3
3
4..1.

20

Kaderblad "Humanitastl,
Het oktobernummer van "Iluma mto,s" bevat o vm • de volgende art iko Lc n :

J.E. Verwoerd Sociale gedragsvorming~
H. Beuke Wantoestanden? in Nederlandse inrichtingen voor kin-

deren;
Mej. L. Hi~ans Gemeenschappen in beweging;
Landelijke contactdag leidster kinderverzorging.

-0-

HUMANISTISCHE JONGEREN GE1IEEN:::;CHAP

Oprichting gemeenschap Leeu~arden.

Op 17 oktober jl. is in Leeuwarde~ een nieuwe gemeenschap van de
a.J.G. opgericht. Het secretariaat is gevestigd: Lucas van Leydenstraat
21.

-0-
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HUMANISTISCHE JEUGDBEWEGING

Afde lingsnieuws.
N~ de zeer gosl~agde zomerkampen w~s cr een tweede reden tot opgewekt-

heid in de H.J.B., nl. de oprichting van een nieuwe afdeling in Zwolle op
18 september jl. Een aantal nieuwe, jonge leden zetten zich hier met enthou-
siasme in.

Bij een aarital ~ndere leden viel Gen daling in het enthousias~e te con-
stateren; met name de afdeling Dordrecht moest met ingang van 1 september'
worden opgeheven.

In de 'ov~rige nfdelin8ün werden de activiteiten weer op de normale ma-
nier hervnt, wanrbij ten eerste opgemerkt moet worden een opbloei in de dit
jaar vrij inspiratie-loos geweest zijnde afdeling ámsterdun en ten tweede de
samenvoeging van de twee Haagse afdel:lngOn, o.m. tengevolge van een groot
ledenverlies.

-0-

STUDENTEN VERENIGING OP HUMANISTISCHE GRONDSLAG "SOCRATES"

Bestuurswisseling.
Na het congres op 4 november 1960 wordt het ab-actiaat van de S.V.ll.G.

"Socrates" waargenomen door de Heer H. de Waal, Coendersstrnat 14, Delft,
ab-actis I voor het jaar 1~60-1961.

Afdelingsnieuws.
Afdeling Delft:

Prof. Mr. A.D. Be1infanto hield op 8 november een lezing over "Rechts-
filosofie".
Afdeling Amsterdam.

Op 6 oktober heeft Mr.Dr. J. In 't Veld een eerstejaarslezing gehou-
den over "De betekenis van,het humanisme voor de Westerse cultuur".

Op 15 en 16 oktober werd een najaarsweekend georganiseerd,gcwijd aan
onze vGrhoudingto~ de onderontwikkelde gebieden.
Afdeling Leiden •.

In de-loop van de tweeweekse kcnnismakingsperiöde heeft Hella Haasse
de eerstejaars lezing gehouden over de Engelse sch:rijfsterIris lIIurdoch.

- '-0-

HUMANISTISCH THUISFRONT

J~arverslag 1959.
Het jaarverslag 1959 i~ verschenen; wij ontlenen hieraan de volgende

gegevens:
Het'aantal deelnemers aan de bezinningsbijeenkomsten voor militairen

in het vormingscentrum bedroeg in 1959: 1465.
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Bezoekers van de militaire tehuizen van het Humanistisch Thuisfront
in 1959:
"De Woldberg"te Do ornspijk (geopend 19 me i 1959)
"It Adlerhuis"te Amersfoort
Ir Het Hunehuis"te Ravelte

'''De''Leemberg" te Nunspeet

36.000
10.000
30.000
30.000

Collectd - r~ziein Den Haag .
. ,i Het P'roto.s.t.an t.s I'nt.orke rke Lijk Thuisfront kan maar geen mani cr vinden

om tot samenwerking met het Humanistisch Thuisfront te komen ten aanzien
van de collecte-regeling voor dit thuisfront in Den Haag.

In 1959 verleenden B. en W. van Den Haag aan P.I.T. en het HUl1lanis-
t~.sch Thuisfront vergunning voor een gecombineerde collecte. P. I.'::.'. deelde
ech.ter mede tegen een gecombineerde collecte principiële bezwaren te heb-
ben en deze vergunning dus niet te zullen aanvnarden.

Het Humanistisch Thuisfront ha,d geen bez,,;aren.Gevolg iG geweest dat
alleen dit thuisfront gecollecteerd heeft.

Voor het jaar 1960 hebben beide orgnnisaties opnieuw een ver~unninr,
aangevrBagd om te mogen collecteren.

B. en W~ deelden mede aan ~e beide organisBties, dat de weck van 17
tot en met 22 oktober voor de th~isfronten was gereserveerd. Om tegemoet
te komen aan de bezwareti deden B. en IT. het volgende voorstel: de eerste
drie dagen van deze week een huis-aan-huiscollecte voor het ene thuiGfront
en de volgende drie ~agen voor het andere thuisfront, waarvan de laatste
dag tegelijk voor st~a~tcollecte zou mogen worden gebruikt. Dit zou dan een
wiSGelsysteem worden, zodat de thuisfronten om en om het ene jaar de eerste
drie dagen en hot volgende jaar de tweede drie dagen ter beschikking zou-
den krijgen. ABngezien het Humanistisch Thuisfront in 1959 een straatcol-
lecte had mogen houden, zou het dit jaar in aanmerking komen voor ue eerste
drie dagen, dus alleen voor een huis-aan-huiscollecte.

, Het Eumanistisch Thuisfront accepteerde deze regeling. Bij brief v~n
2.3 ju Li berichtte het aan B. en IJ. van Den Haag, dat het voor het janr
.1960 gaarne gebruik zou maken van het aanbod, o~ de dagen 17, 18 en 19
oktober een huis-aan-huiscollecte te houden. ..

Vanzelfsprekend gaat aan zo'n c611ecte wel de nodige organisatie voor-
Bf en het Humanistisch Thuisfront begon dus spoedig nadat het dit aanbod
had gekregen met de voorbereiding van deze collecte.

Op 23 september berichtten B. en 'I. aan het Humanistisch
dat het P.I.T. ook met deze regeling niet accoord ging en dat
het verzoek om een vergunning tot het houden van een collecte
1960 inDen Haag afwijzend moest worden beschikt.

,Het.HumBnistisch Thuisfront heeft nu een adres gericht aan de Gcmo en-
't orac.d van Den Haag, waarin het van zijn grote teleurstelling blijk g-eeft en
wijst op het onbevredigende van het feit, dnt het verzoek van het TIunanis-
tisch Thuisfront, dat zich met de door B. en N. voorgestelde regeling ac-
coord verklaarde, werd afgeweien omdat het P.I.T. zich dBarmee niet accoord
verklaarde.

Het HULlanistisch Thuisfront heeft een en c.nder eveneens aan de redac-
ties vc.n uo Haagse bladen medegedeeld, waarbij de afschriften van ue g-evoer-
de oor-r esp ondo nt.Ie tevens zijn"overgc Le gd , evena Ls dit bij he t adres aan de
Gemeenteraad is geschied.

Thuisfront,
daarom op
in het,janr

-0-
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HmU~NISTISCHE WERKGEMEENSCHAP IN DE PARTIJ VAN DE ARBEID

Afdelinp:snieuws.
De rijv~nbijeenkomsten in dit seizoen werd op 10 oktober geop~nd door

de afdo H ng Woerden en wel met een be aprek i ng over "Subsidie aan be zLnn ing s-
centra en kerken", na een inlei(Hng van de.algemeen secretaris H. V!1n '1'101.:-
denberg.

Do afdelinr; Hilversum hield op 19 oktober ha~rjaarvergadering en be-
spr~k tovons het wint8rwerk. 'Tot slotluisterdo men naar. een aantal gr~mo-
foonplaton.

De afdeling Gouda hoopt ha.ar leden op 15 november bijeen te zien, 00 to
luisteren naar oen inleiding van Meyer de Vries over "Humanisme en dict~-
tuur" •

Do afdeling Den Ha~g kwam op 4 november bijeen om en.i ge hu ish oude Lijko
zaken te behandelen en Vii1 op 30 novembe r het b evo.Iking sprobLeem laten be-
handelen door ·inleiders van de drie workgemeenschappen.

"Vernieuwinr;".
Het oktobernurnner van "Vernieuwing", het orga6;nvan dè H.W.G. bevat

o s a , het jn.n.rverslagover do : verrichtingen der werkgemeenschap over de
periode 1959/1960.

De toto-goschiedenis wordt nogmaals besproken door de redn.cteur K~
l'imooroan.

In zijn twe~de artikel over geestelijke verzorging geeft M.~. W~rffeciuB
de beslist o~democr~tische wijze van behandeling aan, ~ie met name ten op-
zichte v~nd6 geestelijke zorg ~oor niet-kerkelijke militairen in dit "chris-
teliJl{"bestuurde land wordt t.oegopc.st..

Verder treft U in dit nummer n.rtikelen aan over de openb~re school en
over de schi~der A~ton vauDijck.

De r-ub rLok "Dd nge n van de dag" geeft weer t~Lvan interessante citaten
uit velcrlai.bln.den.

Jaarvursl~r; 1959.
Het jaarverslag 1959 van de H.W.G. is verschenen. Wij ontlenen ~ieraan

de volgende gegevens:
Het maa ndb Lad "Vernieuwing" won in 1959 300 abo nné' s ,
Het n.antal n.fdelingen stecg tot 37.
Het ledenaantal ~teeg van 5202 tot 5853.

-0-

RADIOLEZINGEN

LezinGen in de maanden november en december voor de VARA.
20 november,
27 novenber

,Dr. H. Bo ng or
Mej. Mr. J.J.Th. ten
~roocke Hoekstra

"De derdo krachtbron".

"Verdraagzn.amheid".
4 decomber Prof. Dr. Libbe van

der Vlal "En wat zegt de HUIaanist daarvan?".
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Wij herinneren nog eens aan de Belgische uitzcnding~n:

Brussel Vlaams
Brussel Frans

alle woensdagen om 18.00 uur;
alle zaterdagen om 19.00 uur.

·••..0-
1.·,·..···,:

HU1'.U~NIST ISCHE'LITERATUUR,
..:~' !

-: .•..

Verschcnen is nummer 3 van de z evendo jn.argang van Rokens chap , drie-
maandelijks tijdschrift voor wetenschap en cultuur, uitgegeven doordd ilu~a-
n i ati schc Stichting Socrates. :.
Inhoud:
Libbe ~an der Wal
J.P. van Praag
Kwee Swan Liat

DouweKà:rdon vertelt.
Actieve verantworird~lijkheid:
Stromingen in het ,Ç,hincse ci,c'ülien".,.
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Concept of culture
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,
Tensions and conflicts in world
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A suggbstion for thc avoidance of
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tûthc individual
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World c'ommuni.sm today
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World~cnsiGn ~n itsnéw dimansion
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Ellen Roy
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Philip Spratt
M.N. Roy
K.K. Sinha

JulyjAugust - 1960
. No. 4

liumanism of Edward Scribner Ames
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The banal and eostly funeral
Thomas Jefferson: Humanist

Van Meter Ames

A mca.sune o-f eon.tentment

Theodore T. Puck
Vern. L. Bullough
Charl~~·~.Bli~der-man
DavidL .l'vri·ght
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THE Hln1.ANIST.(ENGLAND )
Freedom from h~ngor
Reading as Drug-Addiction .
Liberal studies for tecbrticians
Wilhelm Rdich defended
The future of HumanisD
Critics ofJD~~winism
A Pre-Chrlstian Messiah
Race '~~lat~6ns in Britain

November - 1960
Peter'Jlamsay
C.G.L. Du Cann
Peter Wales
Pau I Edwards
David G. Jenldns
VI.E. Swinton
llaitin A. Larson
D.G. l,lacRae

NE\1S .ANnNOTÉS (ENGLLll-."D)
Right aotion
Ct1nllumo.uismshow the way?

November - 1960

J.B. Coates
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INTERNATIORiAL NIEffi'lS

Bel g i ö.
Het Belgisch Humanistisch Verbond houdt op 3 december a.s. een buiten-

gewone algemene vergadering, waarop de beginselverklaring aan de orde uordt
gesteld.
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Vl\N ALLE IG,NTEN

Verslagen, reportages enz.
Humanisten niet aanwezig in forum over verzuiling (HetVri,je,Volk).

Humani sten niet aanwezig, constateert Het Vrije Volk van 15. okt.obor,
in een verslag van een forumdiscussie over verzuiling, georganiseerd door
dcA .11.V.J.Het .f orum bestond uit de He ren : Prof ..Dr. J.P. Kruyt on 111'.H.
Stufkens, be iden Protestants, Prof. Dr.J. He t.e rma n , Katholiek en D'r, E.
Dicmer, Protestants. Dehuamnistische stem en zuil ontbrak in het gezel-
schap, schrijft Het Vrije Voik.

ezondon stukken De Friese Koerier en De

Vo Lgons verslagen in De Friese Koeri<)l./van:i9 oktober en ä n De Leeuwar-
der Courant van 19 oktober hield Ds. Ka Lf zijnbekende lezirig over- "Het Huma-
nisme, de vijand op pantoffels". De inhoud van deze lezilig ho bbon ,iij al zo
vaak geciteerd, dat wij deze bij onze lezers bekend mogen ve r-onde r-st.ollon ,

In de Leeuwarder Courant van 22 oktobor waren twee Lng ezonden stukken
opgenomon, .welke wij hieronder voor U laten völgon:

" ."De vijand op pantoffe Is"
" Volgens het verslaiin de L.C. dd. 19 oktober heeft Ds.
"H.S.J. Kalf op de lariddág van.dc Ned.Chr. Vrouw~ubond het
"hodcnda.e.gse humanisme beti tcld als "de vijand op pantoffels".
"Geuoemdespreker had zich mijns inziens echter· wel eens mogen
"verdiepen in de beginselen en het streven van het humanisme, 'i, :
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IIvóór hij een de rgeLijke t.oespraak hield, wan t zijnuitlatingen
"wa.ren op zijn zach t.st gezegd bezijden de waur-hei d , Eén van de
"hoofdbeginselen va.n het humanisme is verdra.agzo.amheid. De
"te_rrn"Ln god sdi onst.aakcn mak en de mensen maa r ruzie" zal wel
"niet vn.n een human i st afkoms t i g zijn, evenmin a ls een humani st
"iets togen zondngsheiliging in christelijke zin heeft. Men is
"da.o.rno.o.rmijn mening verder niet tegen godsdienstonderwijs op
"opcriba.rcscholen, ma.a.rw~l tegen de verplichting hierva.n. Als
"Ds. Ka Lf do moed nog eens kon opbrungen eon human i st i scho bij-
"eonkoms t te bezoeken, zou hij ongetwijfeld merken, dut zijn theo-
"rie over aquariumvisjes uit de lucht gegrepen is. Het christe-
"lijk st çmpoI op .hot volksleven in Nederland wordt zeker niet
"best.r-edon ; wè 1 streeft men no.a'rge Lijkst.eLl.ing van chri ste lijko
"en niet-christelijke groepen, o i a , ä nzake zendtijd en geestelijke
"verzorging in het leger. Da.t de humnnist in zekere zin een
"egolst is, za.l ook wel uit de fantasie van de betrokken spreker
"ontsproten zijn. Hopelijk doet deze, ui tleg de foutieve indruk,
"die zonder twijfel omtrent het humanisme gewekt is, enigszins
"teniet."

"De duivel op pa.ntoffels"

" Hcit loont de coeite niet op het bakerpraatje va.n Ds. Ka.lf
"over het humanisme, waarmoe men bij eeri bepa.a.ldgedeelte van de
"bevolking nna.r het schijnt nog terecht kan, in te gann. Alleen
"een vran.g: "Dominee, begrijpt gij niet, dat hetgeen gij n.an het
"human i smo verwijt, (nl. egoïsme) op het christendom k an terug-
"vallen?"."
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Hunan:i.stische rubrieken.
Humanistische rubriek in Het Parool.

In Het Parool va.n20 oktober verscheen weer de rubriek Nieuws uit de
'huJ:ll1nistischewereld. Di tmi'..alwerd een artikel uit Mens en \'leroldover het

probleem eed of belofte uitvoerig aangeha.ald. Er werd nog bij vermeld, ~at
ook in Engeland de leden va.n de rechterlijke ma.cht wel eens blijk geven van
geïrritecrdheid wa.nneer iemand de belofte wenst af te leggen. Dit is mede-
gedeeld in The Mo nthLy Record, het or-gan.n van de South Place Society, al-
dus Het Parool.

Verder wordt in deze rubriek nogmo.als Mens en Uereld uitvoerig geci-
teerd, nl. uit een a.rtikel over de Huma,nisten voor de B.B.C.

De lezing die Julian Huxley onla.ngs voor het vrouwenuurtje van de
B.B.C. heeft gehouden en die in Mens en Wereld werd samengevat, wordt even-
eens in deze rubriek weergegeven.

Tenslotte geeft de rubriek een kort interview met Mr.Dr. J. In ft
Veld over de vreemde gang van zaken bij de erkenning, of beter gezegd:
de nog steeds niet erkennin~, door het lIinisterie va.n Justitie vn.n Hump..-
nitas als reclasseringsvereniging voor minderja.rigen.

Voor het overige bevat de ru'!Jl'ickenig kort humanistisch nieuws, \IIaa.r-
onder een citant uit het jaarverslag van Humanitns en enige mededelingen
over de werkzl1a.mhedenv[!,ndO' lHEt: en V[l,nde Hut.1anistische Bewe~in~ in
India.
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Humo.ni,stische rubriek in Het Rotterdams Po.rool, Het Ho.o.gspo.gblad en Het
Nie,uwUtrechts' Dn.'l?ibla.d."

Vè~schillende bladen: van De Ni euwe Pers ,wo.n.ronder Het Rottc'relo.ms
Po.rool, Het Ho.o.gsDo.gbla.den Het Nïcuw Utrechts Da.gbla.d(die met Het Pn.rool
in'hetzelfde verband zijn opgenomen) hebben in hun eigen rubriek: De Humn.-
nt st in de Wereld, enige o.rtikelen uit do rubriek van .HetPa.rool overgenomen
t.w. -h c'tvu rtLke I over eed of belofte en het.Kort Humarri std sch Nieuws.

Boekbespreking.
, )Boek van Szczesny besproken door H.B.-lid llumL Verboed (Het Vaderland.

Het Vaderland van .22 oktober plaatste, groot opgemaakt , twec:Ybeschou-
wi.ngc n .ovor het bekende bock v.an Gerhard Szczesny"Die Zukunftdes Unglau-
bens".

De ene be schouw i ng is van Dr. D.H.Prins (door Het Vad erLand werd bij
zijn foto vermeld; dat Dr. Prins hoofdbestuurslid is van heb Hunarri.s t i sch
Verbon~)en de andere is van Dr.'van Veen~ directeur van Kerk enTIereld.

Gc rha rd-Bz czesny is niet aangesloten hij een humanistische or'gan i satde ,
Bij het organiseren van zijn le~ingenreeks verlèende het Verbond, evenals
Kerk, en'Were I'd, we I medewerking.·

De gedachtenwereld vo.n Szczesny is wel verwant aan, maar kan niet zon-
der mee~ gelijkgesteld worden met ,die van het Verbond. Dr. Prins had in zijn
beschouwing bij alle wao.rdering ook enige bûzware~. Wij'laten con passage
uit zijn artikel, hierop betrekking hebbend, volBcn:

"'GzczcsnyJs bewogen betrioggeeft uitdr~o.rd n.anleiding tot
"kritiek. En niet slechts een enkele keer.' '
n Zijn bee ld van de huidige geestelijke situatie mag tekenend
"zijnvoor het naoorlogse Duitsland - de kritiek daa.rginds h~eft
"juist ddt niet in twijfel getrokkdn - hetga~t niet ~an dit,
"generaliserend; te betrekken op'de Westeuropese cultuur als gc-
"heel. Bij voorbeeld: de morele, maatschappelijke en po Lf tdoIce
"pressie, die de niet-christen ervan terughoudt op é n Lijk voor

'''zijnovertuiging uitte komen, en die dus schijnchrLst.cnen
"kweekt, kennen wij hier niet, al is de ~ederlandse ~amenleving
"niet geheel zonder zonde wnt haar houding tegenover de z.g.
"ongo lovigen be treft. Ik denk aan do i togenkan tdng , die de, huma-.
"ni.stdsche+g eost.oLjjka verzorging hier nog steeds ondervindt, en
"in het bijzöriderae wijze, waarop men tegenw~rkt.
" De geschiedfilosofische beschouwf ng over de -Jood a-ec h rtis t.c>
"lijkecultuur lijkt mij aa~vecht~aar, e~en~ls de typering van het
"christendom, welke op één dogmatische vorm ervan be t.r-akk i ng
"heeft. Bo~eridien is het een ernstige lactine, dat ~r möt geen
IIwoord geropt wordt over de binnen elekerken gedane poginc;c;llmet
"de tijden mee te vcrand~ren. " ,
" "Ook ui.t'wijsgerig oogpunt, vn.lt er wel ièts aan te mo rken , Het
"pleidooi voor ecn m.i. verouderd determinisme is zwo.k, cvenals
"do genero.liserende beschouwing over het tekortschü~ten van de
"modeine fild~ofie.
11' 'Toch; dit alles raakt niet het hart van dit boek. Ret is 0.1-
"Te r-o er-e t een aunk Lu.ch f en een oproep en moet dn.arnun r beoordeeld



174

"worden. Een aanklacht tegen het traditionele christendom en de
"openbare mening. voorzover die zich tot sproekbu i s daarvan maakt.
"Een oproep tot hen, di e anders denken en zich . te g emalckeLijk bij
"de bostaande onzuivere situatie necrloggen. - .
fI Wie het requisi toir van S. leest, za I hem he rhaa Ide Lijk geliJ1t
"moeten geven en toch, als hij de lange lijstvan grieven achteraf
"overziet vragen: flls dat niet te veel gezegd?". Zeker· er wordt
"te veel gezegd, een cri de coeur zegt altijd te veel. Maar die
"mng dnn ook niet gemeten worden met de mnntsto.f van een soort
flbozonnenheid, welke tegenovér zulk een bewogen betoog mispll1o.tst
"is,
" Zoheef~ Friedrich Heer, een kl1tholieke cultuuihistoricus,
"niet gerel1gcerd. In een onlangs gepubliceerde gedl1chtenwisse-
"lingtussen hem en Szczesnyleent hij de o.~nklucht het oor. Er
"ontspint zich een belangwekkende discussie, waarin beide par-
"tijen elkaar zo ver tegemoetkomen als mogelijk is zonder aan de
"eigen inzichten tekort te doen. Hieruit spreekt iets van de
"gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, waartoe Krnemcr ten on~
"zont christenen en human i st.en heeft opgeroepen in zijn studie
""Kerk en Humani sme :', .de ve rantwoorde Lijkh eLd voor het voortbe-
"s;tao.nvan het wa.o.rach tdg menselijke in onze cultuur."

Dr. van Veen had, bij alle bezwaren toch ook veel waardering, zoals
blijkt uit het begin 'van di t st.uk, dat wijhier La t en volgen:

" Eet boek vo.nSzczesny is een frontale aanval op het Chris-
"tandom, als gevestigd insti tuut. De schrijver keert zich met
"grote kio.c~t tegen de religieuze, wereldbeschouwelijke, ze4e-
Plijke, culturele en.uiteindelijk ook politieke machtsaanspraken

."va~ bet Christendom. Vooral in zijnbriefwisseling met Friedrich
"Reer is dat duidelijk geworden. Ik geloof, dat ieder Christen
"gr goed I1l1nd.oet de desbetreffende passages, zowel in deze brief-
"wisseling als in UDc toekomst Vl1n het onGeloof" nauwk9urig te
ulczen.Het Christendom als gevestigd instituut is, zo dachten
"wij,.overal inde wereld in verval. En deze af'bru.ak, deze ont-
"ide61ogisering van het Christendom wordt door zeer veel Christe-
"nen tàegejuicht, omdat alleen een Christelijk ge loof, dat niet
"behoeft te steunen op ml1cht en geen monopoliepositie inneemt,
"zi ch aolf kan zijn en .toekomst heeft Ln de ze woreld. Maar vooral
"in West-Duitsland heerst ertèmidden van alle restauratie l{en-
"ne Lijk een klimaat, waardoor er toch nog steeds discriminatie
"der niet-Christenen pll1ats vindt. "Geschriften als van David
"Friedrich Straussj Ludwig Feuerbach of Friedrich Nietzsche zou-
"den - 'yerden zijthans geschreven - waarschijnlijk tot een publiek
"schandaal leiden en allerlei interpellaties van de "Ch.ri sbe Lijke "
"partijen in de parlementen ui t.Lokk env , Aldus Szczesny. La ten wij
"niet te snel zeggen, dat zoiets in ons 111nd ondenkbaar is gewor-
"den.
n Ook in ons land iq,het Christendom in een aantal van zijnver-
llschijningsvormen In nog steeds gevestigd instituut en oefent het
"bewust en vooral onbewust dwang uit. En nat van een land als de
tlVerenigde Staten te zeggen, waar voor111 de publieke opinie het
"doet voorkomen, dat men Christelijk die n t te zijn.Het ga11t
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"in elk gevo.l Szczesny om twee fundo.mentele stellingen: primo,
"dat de mens humaan k an zijn zonder een specifiek religieuze over-
"tuiging te 'zijntoegcdo.o.n,en secundo, dat hij religieus k an zijn
"ook wanne er hij er principieel ando rsoort.Lge gelo'ofsvoorstellin-
"gen op nahoudt ,do.ndie vv..nhet Christendom. Ik-meen,· dat elk
"Christen, die de deoocro.tie en'do verdra.o.gzo.o.mheidlief heeft,

.,"deze stellingen zal onderschrijven en met Szczcsny elke aanspraak
"vo.n het Christendom en deszelfs instellingen op enig geestelijk
"of politiek monopolie zo.l o.fwijzen."
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Natuurlijk heeft Dr. vo.n Veen bezwaren, enige do.o.rvo.nvindt U opgesomd
in een o.nder gedeelte vo.n zijn o.rtikel:

" Ze (d.w.z. de aunva I van de schrijver op het Christendom, Red.)
"is te veel gericht op een bepaald type van Christelijk geloof,
"niet op het Christelijk geloof a Ls zodan i.g, 11o.tb.v. te zeggen van
"een bewering aLs deze: "Het christelijk geloof is er ten stelligste
"van overtuigd, dat het aardse besto.an op zichzelf geen zin heeft,
"doch slechts als voorbereidende beproeving voor het eeuwige leven;
"cen dergelijke overtuiging moet blind zijn voor de persoonlijke en
"maatschappe lijke verantwoorde Lijkhei d van de mens en moet dieze lfde
"mens blind maleen voor de persoonlijke en me.a'tsc.happeLijkevero.nt-
"woordelijkheid v an de mens", enz , Tk wil niet ontkennen, dat er nog
"steeds zulk Christelijk geloof besto.o.t,mo.ar do.n is het een vervo.l-
"si ng van het Bijbelse geloof. Verzet Szczesny zich teveel te..geneen
"type v an piëtisch, levensvijo.ndiggeloofsleven, wa ari n hij zelf is
"opgevoed? Zoals dat ook met Nietzsche het geval was? In eIk gcva L:
"vele vrijzinnige en rechtzinnige theologen zullen de vele en gevo.-
"ri oorde opmerkingen over de Christelijke met.aphysi cu , welke in het
"boek vo.n Szczesny voorkomen 6f beamen 6r nac.st zich neerleggen, om-
"dat ze voor de huidige theologie niet terzo.h:ezijn.
" Mo.ar do.n blijft er in zijnboek een harde kern over, waartegen
"Christenen o.lleen m{1.o.rnéén kunnen zeggen, terwille van de wao.r-
"heid. Szczesny ontwikkelt in zijnbock met name op de grondslag VBn
"en in relatie tot de moderne natuurwetenschap, een wereldbeschou-
"wi ng die moet worden afgewezen en ook benlist niet door de natuur-
"wet-cnschap wordt geëist. Wanneer de schrijver de wereld als een uni-
"vorseoI corrti.nuum ziet, aLs hij opkom t voor de essentiële éénheid
"van 0.1 het zijnde", du.n kunnen we dat beo.ccn, als deze begrippon
"die we rkc Lijkheid aandu i dcn , welke door Christonen "schepping" ge-
IInoemd worden. Mo.ar de schepping is nog niet de tot a I e werke-
"lijlrheid."
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Nagekomen verslagen. reportages enz.
:Pater Stokman over verdraEl.gzaaillheid(Het Vrije Volk).

In Het Vrije Volk lazen wij de hieronderstaande verklaring van Pater
Stokman in de Tweede Kamer:

11 "Verdraagzaamheid heeft er", aldus de KW-woordvoerder, "in-
"houd en gestalte in verkregen. Die verdraagzaamheid is voor het
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"algemeen. welzijn een zo groot goed dat zij moet worden toegepast
"pp alle: kerkgenootschappen en op alle richtingen zonder .onder~
[",scheid en ook op verenigingen op Lcven.sbeschouweLijko grondslag,
"die, gee n . kerkgenootschappen zijn. maar die evenzeer au.n sp ru.ak ,
"hebpen· .oP. bescherming en tegemoetkoming vanwege de overheid" •. I!

Er is dus .si nd s 1953, t.o on de Twoede Kamer de motie Stokman aanvaard-
de en waardoor het ge lijk recht vun' de hunan i et i sche gees te Lijko verzorging
ernstig werd bedreigd, wel zeer ~cel veranderd.
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