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HUMANI S.T ISCH NIEUW S.  

Dit nummer heeft een enigszins ander karakter dan gewoonlijk. Het 
bleek namelijk dat de meeste functionarissen het zó druk hebben met 
Humanistische vormgeving aan het leven, dat ze onbereikbaar zijn, bezig 
met het leiden van of deelnemen aan kampen en conferenties. U zult dus 
in dit nummer betrekkelijk weinig feitelijk nieuws van de Humanistische 
organisaties vinden. 

Daartegenover staat het congres van de International Humanist and 
Ethical Union, dat we belangrijk genoeg vonden, om het grootste deel van 
het Humanistisch Nieuws er als bijlage aan te wijden. 

-o- 

CONGRES VAN DE INTERNATIONAL HUMANIST AND ETHICAL UNION (I.H.E.U.).  

Het congres van de I.H.E.U., dat te Londen van 26 tot 31 juli 1957 
plaats vond, is al weer achter de rug. Het verslag hiervan is opgenomen 
in de bijlage. 

Tekst atoomresolutie.  

Wij, de vertegenwoordigers van humanistische en ethische bewegingen 
en individuele deelnemers uit vele landen in Oost en West, bijeen in Lon-
den, de 31e juli 1957 op het tweede Congres van de Internationale Huma-
nistische en Ethische Unie, geconfronteerd met de mogelijke gevolgen van 
proeven met atoom- en waterstofbommen; 

voelen ons diep verontrust over de verklaring, ondersteund b.v. door 
zevenhonderd genetici uit de hele wereld 

dat het gevaar van ioniserende straling voor de erfelijke 
aanleg van de mens een feit is dat ernstige aandacht ver-
eist in verband met de toepassing van atoom-energie; 

te meer omdat door twintig bekende Europese en Amerikaanse radiologen 
en genetici werd vastgesteld 

dat het onmogelijk is een grens aan te geven ten aanzien 
van erfelijke beschadiging, daar zelfs de kleinste dosis 
straling een toeneming van de mutatiegraad veroorzaakt, 
hetgeen voor de huidige mens en zijn nakomelingen een groot 
gevaar oplevert; 

wij erkennen.dat- nog weinig onbetwistbare feiten zijn vastgesteld om deze 
opvatting te bewijzen, maar kunnen deze beschouwingen van vooraanstaande 
mannen van wetenschap op die wijze niet ter zijde schuiven, nu de kern van 
hun betoog betrekking heeft op het uiteindelijk gevolg van langdurige in-
vloeden, hetgeen elke politiek die gebaseerd is op atoom- of waterstof-
bomproeven tot een zinloze onderneming maakt, om van atoomoorlog niet te 
spreken: 

niettemin zijn wij ons bewust van het feit dat eenzijdige uitbanning van 
atoom- en waterstof-bomproeven ingewikkelde ideologische, politieke- en 
machtsverhoudingen zou aantasten; maar wij weten dat het stralingsgevaar 
gelijkelijk alle volken in Oost en West bedreigt en dat controle op atoom-
en waterstof-bomproeven door doeltreffende methoden overal in de wereld 
kan worden uitgeoefend, zodat de algemene afschaffing van deze proeven 
als een zedelijke eis'en een reële mogelijkheid moet worden beschouwd; 

daarom verzoeken wij onze aangesloten organisaties en allen die met ons 
instemmen zich te richten tot hun regeringen opdat zij als eerste stap de 
algehele uitbanning van atoom- en waterstof-bomproeven zullen bevorderen 
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en wij doen een beroep_op de organisatie der Verenigde Naties de toe-
nemende bedreiging van de mensheid die de nachtmerrie van onze gene-
ratie is, op te heffen. 

Hoofdbestuur Humanistisch Verbond. 

Congres-gids.  

In deze gids vinden we de "papers" van: 

PRILOSOPHY  

Horace L. Friéss, professor of philosophy, Columbia University. 

Harold A. Larrabee, professor of philosophy, Union College. 

PERSONAL LIFE 

Virginia Flemming 

J. In 't Veld 

SOCIAL LIFE  

B.W.- Schaper 

G.D. Parikhl 

Robin Marris 

ORGANIZATION  

J. Bijleveld 

Sidney E. Scheuer. 

of the Institute of Social Studies,' The Hague. 

lecturer in history, Amsterdam. 

professor of economics,Bombay University.. 

Fellow of Kings College, Cambridge. 

Brochure over de IHEU.  

Volledigheidshalve vermelden wij hier de reeds in ons vorig nummer 
aangekondigde brochure van de IHEU, The International Humanist and 
Ethical Union and its Member Organizations, verkrijgbaar h, f.1.50 bij het 
secretariaat van de IHEU, Oude Gracht 152, Utrecht. 

Persconferentie.  

In verband riet het Congres van de IHEU belegde het Humanistisch 
Verbond op woensdag 17 juli j.l. een persconferentie in 'Hotel Central 
te Den Haag. De grote dagbladen waren allen vertegenwoordigd, evenals 
het Algemeen Nederlands Persbureau en de Grote Provinciale Dagbladpers. 

De voorzitter van het Verbond, Dr. J.P. van Praag, verstrekte in-
lichtingen over het congres en vertelde verder nog het een en ander over 
het werk van.het Humanistisch Verbond. Hierbij legde Dr. van Praag de na-
druk op de. discriminatie welke in ons land nog altiffi'ten aanzien van het 
Humanistisch Verbond en de geestelijke verzorging van buitenkerkelijken 
bestaat, 'speciaal bij de verzorging van buitenkerkelijke gedetineerden. (Zie 
verder "Van alle Kanten"). 

-0- 

HUMANISTISCH VERBOND. 

Sprekersconferentie.  

Op 16 juni belegde het Verbond een sprekersconferentie in het 
Erasmushuis te Utrecht. Het onderwerp was: "Hoe bereiken wij met,ons 
woord de gewone man". Onder"de gewone man" werd voor deze bespreking 
verstaan de mens die niet direct en uit eigen actieve belangátelling ge-
neigd is,'zich op abstracte wijze bezig te houden met levensbeschouwelijke 
vragen. In aanmerking genomen het buitengewoon mooie en warme weer, was 
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de conferentie goed bezocht. De aanwezigheid van een paar Belgische 
geestverwanten werd uiteraard bijzonder op prijs gesteld. Het besprokene 
laat zich moeilijk in enkele zinnen samenvatten; er werden echter ver-
schillende suggesties gedaan en beschouwingen ten beste gegeven, waar-
mee ieder der aanwezigen op eigen wijze zijn voordeel zal kunnen doen. 

Topkaderconferentie.  

Op 28 en 29 september a.s. zal in het Erasmushuis te Utrecht de 
gebruikelijke Topkaderconferentie worden gehouden. 

Volgend congres.  

Het Congres 1958 van het Humanistisch Verbond is vastgesteld op 
19 en 20 april. 

Nieuwe brochures.  

• Verschenen zijn: ."Onze kinderen tussen Humanisme en Christendom" 
van het voormalig hoofdbestuurslid van het Humanistisch Verbond, Mevrouw 
A.J. Groenman-Deinum en "Modern Humanisme" van Dr. J.P. van Praag, een 
overdruk uit Scientia, deel 	hoofdstuk 3. Beiden verkrijgbaar bij hèt'Cen- 
traal Bureau van het Humanistisch Verbond; prijs resp. ƒ.0.75 en ƒ.1.75. 

-o- 

HUMANISTISCHE STICHTING SOCRATES.  

De najaarslanddag van "Socrates" zal worden gehouden op 13 oktober 
a.s. 

-0- 

HUMANITAS, VERENIGING VOOR•MAATSCHAPPELMK WERK OP HUMANISTISCHE GRONDSLAG.  

Studieweekend gezinsverzorgsters.  

Op 15 en 16 juni j.1. werd voor gezinsverzorgsters en leidsters een 
studieweekend georganiseerd op De Pietersberg te Oosterbeek. De 'navolgende 
onderwerpen werden behandeld: 

De emancipatie van de Oosterse vrouw. 

De positie van de Indische Nederlander in Indonesië voor de oorlog. 

De aanpassingsproblemen van gerepatrieerden in de tegenwoordige tijd.• 

Voor•wie zich realiseert voor welk een buitengewoon moeilijke taak de 
Nederlandse gezinsverzorgster komt te staan, wanneer zij geroepen wordt 
om in een gerepatrieerd gezin hulp te verlenen, zal de betekenis van de 
conferentie duidelijk zijn. 

Reclasseringsweekenden.  

Te Zwolle (27 april) en te Utrecht (18 mei) belegde de Sóctie 
Reclassering studieweekenden, waarvan de uitvoerige verslagen zijn opgenomen 
in "Humanitas", het kaderblad van de vereniging, van juni 1957. De bespre-
kingen waren gewijd aan de jeugdige delinquent.- 

Aanstellingen.   

De afdelingen Utrecht en Amersfoort hebben per 1 augustus a.s. 
Mej. B.J. Kip aangesteld als leidster voor de gezinsvoogdij. De afdeling 
Nijmegen heeft per 1 juni 1957 Mej. E. Braak aangesteld als algemeen 
maatschappelijk werkster. 

Nieuwe afdelingen.  

Het correspondentschap Zutphen werd per 1 mei 1957 omgezet in een 
afdeling. 
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Op 14 juni werd de elfde onderafdeling van Rotterdam opgericht 
in Zuidwijk. Secretariaat: Poelenburg 16-a: tel. 71320. 

-o- 

HUMANISTISCHE WERKGEMEENSCHAP IN DE PARTIJ VAN DE ARBEID.  

De voorzitter van de H.W.G., de Heer W. Mensink, heeft in zijn 
praatje voor de VARA, in het Werkgemeenschappen-kwartiertje van 22 
mei, aandacht gewijd aan de subsidiekwestie te Eindhoven. De tekst van 
zijn rede is te vinden in "Vernieuwing" van juli 1957. De Heer Mensink 
zei o-m. : 

"In een artikel in "Het Parool" van enige jaren geleden, heeft 
RomMe als gastschrijver wel het recht van de humanisten erkend om hun 
eigen wegen op deze terreinen te gaan. Liefderijk als het christelijk 
gemoed zou zijn, wilde hij dat niet verhinderen. Maar als het om gelijke 
rechten ten aanzien van de financiering aankwam? Nu, dan liet als ge-
bruikelijk de Heer Romme alle duidelijkheid varen. Verschillende gemeen-
teraden met een confessioneel-politieke meerderheid (zowel van k.v.p. 
als in enkele gevallen, ook van protestants-christelijke partijgroeperin-
gen) waren duidelijker dan de Heer Romme van de k.v.p. Zij weigerden 
ronduit hun financiële bijdrage te leveren. De gemeenteraad van Eind-
hoven was in meerderheid even gespeend ven een democratische gezindheid, 
als ronduit in zijn standpuntbepaling. Reeds verschillende keren heeft 
hij subsidie aan Humanitas geweigerd. Eindhoven was een christelijke ge-
meente stelde men, en hoezeer men respecteerde dat humanisten eigen 
maatschappelijk werk organiseerden, gelijke rechten op financiële bijdra-
gen als kerkelijke instanties wilde men in Eindhoven niet erkennen. 

En nu stel ik de volgende vragen: wat is de democratie waard in-
dien men deze wel formeel laat functioneren, maar er sociaal geen in-
houd aan geeft? Wat betekende het recht op vrije schoolkeuze feitelijk 
zonder de financiële gelijkstelling tussen openbaar en bijzonder onderwijs? 
Wat betekent de uit een christelijk gemoed opwellende erkenning van het 
recht van de humanisten op eigen activiteiten als die ik straks schetste, 
wanneer met deze zelfde humanisten de financiële mogelijkheden onthoudt, 
die men voor zichzélf wel heeft menen te moeten bevechten? 

Maar - en dat is heel erg en daarop is nog te weinig de aandacht 
gevestigd - een gemeenteraad als die van Eindhoven en met hem talrijke 
andere gemeentebesturen, heeft bovendien iets teers gebroken. Iets teers, 
dat hierin bestaat dat wij in Nederland stilzwijgend aanvaarden, dat de 
overheid geen keuze doet ten aanzien van de vraag wat waar is en onwaar 
ten aanzien van levensvragen. Principieel zou anders handelen reeds 
verkeerd zijn, maar indien men die weg wil opgaan, zou die overheid dan 
moeten kiezen voor de rooms-katholieke, of voor de hervormde, voor de 
doopsgezinde of voor de gereformeerde godsdienstige overtuiging? Geluk-
kig is het, dat het slechts politieke raadsfracties zijn, die deze weg 
hebben ingeslagen. Gelukkig is het-dat niet alle katholieken de opvat-
tingen huldigen van k.v.p.-raadsfracties als die in Eindhoven. Gelukkig 
dat niet alle protestanten handelen als ik zo juist schetste. 

Laat men toch, niet alléén om de rechten van één van de groepen 
der bevolking maar ter wille van het grote goed van de democratie, de 
hand opnieuw in eigen boezem steken en een einde maken aan de toestand, 
dat men met de mond bepaalde rechten erkent maar metterdaad weigert om 
daaraan inhoud te geven." 

-0- 

WAT IS EN DOET DE WEEZENKAS?  

Het is van oudsher een belangrijke taak van de Diaconie geweest, te 
zorgen voor de ouderloze kinderen in de kerkelijke gemeente. Het percen-
tage buitenkerkelijken stijgt echter en daarmee het probleem aan wiens 
zorg het lot van kinderen uit hhn midden moet worden toevertrouwd, wan-
neer een of beide ouders komen te overlijden. Natuurlijk, uiteindelijk 
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neemt de overheid de zorg wel op zich, maar het is begrijpelijk, dat Men. 
toch liever wat meer waarborgen heeft, dat zijn kinderen in de eigen levens-
stijl zullen worden grootgebracht, indien men zelf onverhoopt niet lang 
genoeg zou leven om hun opvoeding te voltooien. Van dit probleem hoeft 
men zich in bliktenkerkelijke kring al vroeg rekenschap gegeven. In 1895 
werd, op initiatief van de grote humanist en pedagoog, A.H. Gerhard, de 
ijbozenlms opgericht, een organisatie, waarvan deze pionier van de vrije 
gedachte meer dan.50 jaar voorzitter was.De Wezenkas bestaat nog steeds 
en wij laten hieronder nog het een en ander volgen uit een folder, welke 
deze organisatie thans in omloop heeft: 

Gedurende die lange reeks van jaren heeft de"Weezenkas" zich tot , 
taak gesteld, voor de aan haar toevertrouwde kinderen dht te doen, waar-
toe de ouders door een voortijdige,dood niet meer in staat waren: hen 
voor te bereiden op het grote leven, het pad te effenen, waarlangs zij 
kunnen opgroeien tot gezonde en evenwichtige mensen. Zij deed dit door 
zich te belasten met de volledige verzorging en opvoeding van de wezen, 
in de regel tot aan het bereiken van de meerderjarigheid. Daarbij heeft 
zij zich altijd laten leiden door het inzicht, dat aan een gezinsopvoeding 
de voorkeur moest worden gegeven boven de plaatsing in een gesticht. Maar 
haar principiële grondslag, de humanistische levensbeschouwing, bracht 
met zich mee, dat ook aan het milieu van de gezinnen, waarin de kinderen 
werden ondergebracht, bepaalde eisen werden gesteld. De sfeer, de gezind-
heid in de pleeggezinnen diende in overeenstemming te zijn met de denk-
wereld van de overleden ouders. Dat wil zeggen: de opvoeding vat de kin-
deren moet steunen op de beginselen van het onkerkelijke humanisme, zonder 
beïnvloeding van enigerlei godsdienstige geloofsovertuiging. 

De keuze van de pleeggezinnen geeft hiervoor een garantie. Bovendien 
houdt een Commissie van Opvoeding, samengesteld uit geschoolde pedagogen, 
toezicht op de hele materiële en geestelijke verzorging van.de wezen. Twee 
leden van deze commissie houden regelmatig contact met de pleegouders én 
met elke wees afzonderlijk. De belangen van het ouderloze kind staan bij 
alle maatregelen en voorzieningen, die de"7;eezenkas" neemt, op de voor- -
grond en het bestuur van onze vereniging beschouwt het als zijn plicht, de 
behartiging van die belangen ieder onpersoonlijk karakter te ontnemen. Het 
gaat er om, de wees zoveel mogelijk de individuele belangstelling, huise-
lijke vertrouwdheid en toegewijde zorg te geven, die hij zonder twijfel van 
eigen vader en moeder zou hebben gekregen. 

Tot de voorbereiding op het leven behoort uiteraard ook de opleiding 
tot een beroep. Daarbij wordt uitgegaan van de bijzondere aanleg en ambities 
van het kind. Voor bijna alle pupillen heeft de'Jeezenkas" na het doorlopen 
van de lagere school de mogelijkheid geschapen een middelbare school, een 
kweekschool of een inrichting voor middelbaar techniséh onderwijs te vol-
gen. En in sommige gevallen, als het kind beschikt.over de daarvoor ver-
eiste intellectuele vermogens, - voor de beoordeling waarvan het bestUur 
zich laat voorlichten door deskundige instanties - wordt voor hem een 
universitaire studie bekostigd, 66k na het bereiken van de meerderjarig-
heid. 

Dit alles betreft de bemoeilngen van de"Weezenkas" met de hele wezen 
van haar leden. Maar ook kunnen achtergebleven weduwen en haar kinderen 
aanspraak maken op morele en - indien nodig - financiële bijstand van de 
vereniging. Meestal neemt de'Teezenkas" de betaling van school- en cursus-
gelden voor de halfwezen voor haar rekening, bekostigt zij do aanschaffing 
van boeken en andere leermiddelen, zorgt zij voor de verstrekking van 
versterkende middelen en de uitzending naar vakantiekolonies. Dat de Com-
missie van Opvoeding gaarne met raad en daad deze, door het overlijden van 
de vader, onvolledig geworden gezinnen wil bijstaan, behoeft na het hier-
voor meegedeelde niet uitdrukkelijk te worden gezegd. 

Den7eezenkas" heeft in het jaar van haar zestigjarig bestaan haar 
statuten aan een ingrijpende wijziging onderworpen. Zij deed dit om haar 
werkzaamheid op het gebied van de maatschappelijke zorg in belangrijke mate 
uit te kunnen breiden en wel in tweeërlei opzicht. In de eerste plaats 
ligt het voor de hand, dat de"Weezenkas" zich verheugt over de snelle 
groei van de beweging van het moderne humanisme en de vrije gedachte na do 
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tweede wereldoorlog, die onder anderen 'heeft geleid tot het scheppen 
van een speciaal apparaat voor het geven van sociale hulp ten behoeve 
van de buiten-kerkelijke bevolkingsgroepen. En het spreekt vanzelf, dat 
zij als oudste organisatie op het terrein van .de praktische maatschappe-
lijke bijstand - zij het dan, dat zij haar taak beperkte tot de opvoeding van 
wezen - gaarne bereid was tot nauwe samenwerking met nieuwe organen, die 
het.maatsChappelijk werk op humanistische grondslag ter hand gingen nemen. 
Dank zij de nieuwe statuten kon de "Weezenkas", om een voorbeeld te noemen, 
steun verlenen aan "Humanitas" bij de uitvoering van haar plannen met be-
trekking tot het voogdijwerk. 

Maar ook wil de "Weezenkas" uitbreiding geven-aan haar eigen specifieke 
activiteit door ouders, die niet geacht willen worden tot een kerkgenoot-
schap te behoren, toe te laten tot het lidmaatschap om dusdoende voor hun 
kinderen voorzieningen te treffen, waardoor deze aanspraak kunnen doen gelden 
op een ruime materiële verzorging en een verantwoorde opvoeding in humanis-
tische geest voor het geval zij onverhoopt op minderjarige leeftijd hele of 
halve wezen mochten worden. Er moge op worden gewezen, dat de "Weezenkas" 
deze uitbreiding van haar ledental niet nastreeft met het doel haar finan-
ciële positie te versterken. Zij beschikt over een vermogen, waarvan de rente 
ruimschoots voldoende is om daarvan de kosten te kunnen bestrijden voor de 
opvoeding en verzorging van haar puplillen. Ook wil zij haar werk niet aan 
maatstaven zien gemeten, die typisch mogen heten voor het verzekeringswezen. 
Het feit alleen .al, dat per gezin een contributie van twintig gulden per 
jaar wordt betaald, ongeacht het aantal kinderen, dat later ten laste van de 
"Weezenkas" kan komen, toont aan, in welke mate onze vereniging verschilt 
van alle mogelijke verzekeringsinstellingen. 

Echtparen, waarvan man en vrouw de leeftijd van. 45 jaar nog niet hebben 
overschreden, die deze doelstelling onderschrijven, kunnen bij het secretari-
aat, W. de Haas', Admiraal de Ruyterweg 234, Amsterdam-West, nadere inlich-
tingen en formulieren voor inschrijving aanvragen. 

-o- 

RADIOLEZINGEN IN JULI EN AUGUSTUS. 

7 juli : C. Cabout over: "De onbegrepen kunstenaar". 
14 juli Dr. B.W. Schaper over: "Vrijheid, 	gelijkheid, broederschap". 
21 juli : J. Doets over: "Wat dóét U?". 
28 juli : Mevr.H.A. Polak-

Schwarz over: "Internationaal Humanisme". 
4 aug. : Prof. Dr. G.Stuive- 

ling 
over: "Wereldomvattend humanisme". 

11 aug. : J. Bijleveld over: "Indrukken van het Internationaal 
Humanistisch Congres te Londen". 

18 aug. : Dr. Arnold Saalborn over: "Op eigen kracht". 

-o- 

Humanistische literatuur.  

Verschenen is hot juni-nummer van "Rekenschap", driemaandelijks tijd-
.schrift voor Wetenschap en Cultuur, uitgave van de Humanistische Stichting 
Socrates. 

Inhoud:  

ten..Iiave 	 over "Waarde en waardigheid". 

Constands:é 	over " Unanitd's worsteling met rede en geloof. 

H. Frelidenth4, 	over "is-áe toekomst verleden tijd?" 

Libbe van der Wal : 	over "De filosoof Heymans. 

Culturele kroniek (V.W.D. Schenk). 

-0- 



THE ETHICAL OUTLOOK.  

May - June 1957 

FREIDENKER.  

Juni 1957 

Juni 1957 

L'ACTION LAÏQUE.  

Mai 1957 

Mai 1957 
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INTERNATIONALE LITERATUURLIJST.  

THE HUMANIST (Engels). 

May 1957 

May 1957 

May 1957 

June 1957 

JUne 1957' 

THE MONTHLY RECORD.  

June 1957 

June 1957 

July 1957 

Hector Haarton  
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VAN ALLE KANTEN.  

Verslagen, reportages enz.  

Voorzover wij konden nagaan, hebben 20 dagbladen melding gemaakt 
van de atoomresolutie, welke op het congres van de IHEU te Londen door 
het Humanistisch Verbond is ingediend.. 

De Persconferentie.  

Hiervan werd; voorzover ons bekend is op het ogenblik dat de eopij 
voor dit nummer moest worden ingezonden, in 17 dagbladen een verslag ge-
geven. Het uitvoerigst gaf Het Parool het besprokene op de conferentie 
weer. Dit blad wijdde in zijn editie van 18 juli 2 artikelen aan de confe-
rentie, welke wij hieronder beiden laten volgen: 

Gesprek over bijbelonderwijs op de openbare scholen.. 

Humanisten zijn er niet op tegen, hebben wel wensen. 

Er wordt tussen hintianisten en protestanten op het ogenblik gesproken 
over iiijbelonderwijs op de openbare scholen - en de humanisten zijn daar 
(hoewel misschien velen anders zouden verwachten) niet op tegen, 

"Maar wij hebben natuurlijk wel een paar verlangens", vertelde dr.J.P. 
Praag, voorzitter van het Humanistisch Verbond, gisteren. Hij zei dat op 
een persconferentie die was uitgeschreven aan de vooravond van het tweede 
internationale congres van humanistische organisaties te Londen (26 tot 
31 juli).  

Uit de Vragen van de aanwezige journalisten bleek echter dat de belang-
stelling voor de Nederlandse ontwikkeling van het humanisme eigenlijk die 
voor het Londense congres overtrof. Dr. van Praag lokte zelf trouwens die 
vragen uit met de mededeling dat het Humanistisch Verbond na Londen zijn 
activiteit in ons land hooPt te vergroten. 

Met name herinnerde hij aan de nog altijd bestaande discriminatie van 
het humanisme; in de gevangenissen komen de geestelijke raadslieden van 
het H.V. op het tweede plan (na dominees en pastoors) en in het leger is 
zelfs "geestelijk leVen" nog altijd gelijk aan "godsdienstig leven". Geeste-
lijke verzorging door humanisten wordt er niet toegestaan. 

Over onderwijs en opvoeding vermeldde dr. van Praag het bestaan van 
contact tussen humanisten en vrijzinnig-hervormden met als onderwerp: de 
openbare school. Ook mei meer orthodox hervormden zijn oriënterende contacte• 
gelegd. 

Punt van gesprek is: het bijbelonderwijs op de openbare school; deze 
school willen de humanisten zien als een ontmoetingspunt van levensover-
tuigingen. "Maar wij willen duidelijk onderscheid maken tussen godsdienst-
onderwijs (in de zin van artikel 26 van de lager-onderwijswet) en bijbelonder-
wijs. 

Wij achten kennis van de bijbel als onderwijsvak uitermate wenselijk. Wij 
leven in een cultuur die doordrenkt is van het christendom; verder kan 
bijbelonderwijs moreel vormend werken en tenslotte zou het alleen al uit een 
oogpunt van algemene ontwikkeling gewenst zijn bijbelkennis te hebben. 

Maar: niet alleen het christendom, ook andere culturen, zoals die van 
de Europese Oudheid, hebben ons geestelijk leven beïnvloed; ook die moeten 
tot hun recht komen. En verder vinden wij dat het bijbelonderwijs op de lagere 
scholen door de klasse-onderwijzer behoort te worden gegeven". 

Dr. van Praag somde twee argumenten op voor deze eis. Er rijzen namelijk 
twee vraagstukken als men de klasse-onderwijzer niet zou willen. Het ene 
is dat van de pedagogische verantwoordelijkheid; het tweede is de kwestie van: 
wie dan wél als "bijbelonderwijzer?" 

Het driemaandelijks tijdschrift Rekenschap zal aan deze kwestie in zijn 
september-nummer uitvoerig aandacht wijden, kondigde dr. van Praag op de 
persconferentie aan. 
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Verzuiling.  

Ook op andere praktische gebieden zoals die van de sociale gerech-
tigheid, de verzuiling van Nederland, de algemene geestelijke zorg, het 
ziekenbezoek, de levens- en gezinsmoeilijkheden, de inrichtingen van jus-
titie enz. streeft het H.V. naar vernieuwing, versterking en uitbreiding. 

Op twee van de door hem genoemde' onderwerpen ging dr. van Praag nog 
met enkele nadere opmerkingen in: 

1. de verzuiling: "Wij hebben niets tegen levensovertuigingen 
en ook niets tegen organisaties op basis daarvan. Maar van verzuiling 
is sprake als het hele maatschappelijke leven in zulke organisaties 
wordt ópgedeeld zonder dat er contact tussen al die afdelingen blijft 
bestaan". 

2. de discriminatie: "Wij vragen niet om een erkenning van 
gelijkwaardigheid. Dat kan de overheid niet doen; zij zou bv. ook niet 
kunnen zeggen dat katholicisme en protestantisme gelijkwaardig zijn. 
Maar wij vragen wel: gelijkgerechtigdheid. 

Internationaal congres humanisten te Londen.  

Volgende week vrijdag begint te Londen het tweede internationale 
congres van de IHEU. Onder deze weinig welluidende naam staat de inter-
nationale bundeling van humanistische organisaties bekend. 

De BEU (International Humanist and Ethical Union) is geboren op het 
(eerste) congres van dien aard te Amsterdam, vijf jaar geleden; de Neder-
landse humanisten hadden een belangrijk aandeel in die oprichting.. 

Uitwisseling van standpunten.  

President van de IHEU is onze landgenoot dr. J.P. van Praag, ook 
"humanist nummer één" in Nederland. In de internationale unie zijn Ameri-
kaanse, Engelse, Oostenrijkse, Belgische, Noorse, Japanse, Zuidafrikaanse 
en Nederlandse organisaties verenigd. 

"Londen" (vijf dagen) zal zijn gewijd aan een uitwisseling van gedachten 
en standpunten en aan de vormgeving van het internationale humanisme. Het 
wordt belicht als levensovertuiging als zodanig én in zijn betekenis voor 
het persoonlijke, maatschappelijke en organisatorische leven. 

Op dit congres zal de Nederlandse organisatie pogen, haar onlangs 
gepubliceerde resolutie inzake het gevreesde gevaar van de radioactieve 
straling van atoombomproeven aanvaard te krijgen, opdat deze oproep tot 
staking van de experimenten haar weg kan vinden naar de V.N. 

Nederlanders die een rol zullen spelen op dit congres zijn o.a. Prof. 
dr. Garmt Stuiveling, Prof. dr. T.T. ten Have, Prof. dr. Libbe -van de Wal, 
mr. J. In 't Veld, dr. B.W. Schaper, de heer J. Bijleveld en dr. J.P. van 
Praag. 

Tot de Engelse deelnemers behoren o.a. Lord Boyd Orr, Julian Huxley 
en dr. H.J. Muller, geneticus en Nobelprijswinnaar, bekend om zijn actie in-
zake het stralingsgevaar van de A-experimenten. 

Ledental.  

Het Humanistisch Verbond in Nederland (België kent een gelijknamige 
organisatie) telt nu 11.500 leden. De Vereniging voor Maatschappelijk Werk 
Humanitas telt er ongeveer evenveel en weer andere onkerkelijken zijn alleen 
maar georganiseerd in het Humanistisch Thuisfront. 

Elkaar overlappen doen deze ledentallen slechts gedeeltelijk; er zijn 
nl. in totaal ongeveer 25.000 (bij een van die drie organisaties) aangeslo-
ten humanisten. 

Vermenigvuldigd met vier (de bekende "volkstellingsfactor") levert 
dit aantal dus een totaal van rond 100.000 humanistisch-georiënteerde 
Nederlanders op. "Daarmee zijn wij dus al groter dan de kleinste kerkgenoot-
schappen", zegt dr. van Praag. 

-o- 
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Subsidie-kwestie ter sprake in jeugd-gemeenteraad.  

'De jeugd-gemeenteraad 'ie Schiedam heeft een zitting gewijd aaneen 
voorstel van"B. én \J.", voor de stichting van, een militair tehuis een 
subsidie te verlenen aan het HuManistisch.Thuisfront. 	• • 	 • 

De N.11: Crt. van 7 : juni -.gaf van deze zitting het volgende verslag: 

Opmerkelijk was, dat de jeugd, die hier toch aan het woord was, in 
niets onder bleek te doen in gemis aan verdraagzaamheid, dat reeds zoveel 
kwaad onder de ouderen heeft gesticht. Dat men van de, zijde van de prot.-
chr. fractie Nederland. als ten-kerkelijke staat hoorde kwalificeren - een 
kwalificatie, die na. de-correctie'ehristelijke staat toch werd gehandhaafd 
en als bewijs daarvoor: aanvoerde, dat onze wetten beginnen met: Wij Juliana, 
Koningin bij degratie Gods, is al tekenend voor de poging van die zijde tot 
uitschakeling van . hety. nOg steeds groeiende aantal buitenkerkelijken. Men 
klaiPte Zich vast aan het percentage van 83 dat blijkens•de laatáte volks-
telling tot een kerkgenootschap behoort,'maar men ging voorbij aan de wer-
kelijkheid 'dat voor een gedeelte- varrUeze 83 pct. de kerkelijke banden maar 
zeer slap zijn en in het dagelijkse léven'van weinig betekenis. Terecht heeft 
de "wethouder" gewezen op het discriminerende, wanneer men de geestelijke ver-
zorging door predikant of aalmoezenier zielszorg noemt en dezelfde verzor-
ging door mensen van het Humanistisch Verbond uitmaakt voor propaganda. Ook 
het mandement van de bisschoppen is ter sprake gekomen en de alinea daaruit, 
die dé hoop op enige verdraagzaamheid .zou kunnen doen ontstaan en die door 
de liberale fractie aan de katholieke werd voorgeheUden vond aan die zijde 
prompte aanvulling met andere passages, die deze hoep' weer de bodeM insloeg. 
Dat de onverdraagzaamheid niet alleen aan de zijde van de prot-chr. en kath. 
fracties bestond, bleek wel.uit . een uitlating van de liberale' fractie, dat 
deze, -iyanneer het voorstel tot hei verlenen van subsidie aan het Humanis-
tisch Thuisfront zou Werden verworpen, ook.  haar Medewerking niet zou ver-
lenen aan een eventuele' subsidieverlening aan prot.-chr. en katholieke 
thuisfronten - zij het, dat men hier meer met een represaillemaatregel te 
doen had.. Vermelding verdient nog de duidelijke en ebjectieve uiteenzetting 
van de nwethoudern en diens -Verdediging, waarbij hij gelukkig op enige oude-
ren kon wijzen,, die in dtze materie een meer verdraagzame houding aannemen. 
In meerderheid - zij het slechts een heel kleine - heeft.de jeugd-gemeente-
raad ,zich tenslotte voor hetverienen van bet subsidie uitgeutoken, mede 
dank zij het reit,' dat de.  voorzitter van de kath. fractie zich van stemmen 
onthield. 

Christelijke politiemannen ten strijde tegen humanisme? ' 

Onder deze titel publiceerde Het Vrije Volk. van 19 juni j.l. een ar-
tikeltje naar aanleiding van een rede van de Heer van Netten voor de Alg. 
Bond van Chr. Politiemannen. Wij'laten.dit stukje hieronder in zijn geheel 
volgen: 

"Tegen het humanisme het evangelie" is de leuze, die de Heer G. van 
Netten heeft aangeheven in de rede, waarmee hij de algemene vergadering 
van de Bond van Christelijke'Politie-Ambtenaren woensdagmorgen te Zeist 
heeft geopend. 

De Heer van Netten stelde de vraag,,of áé soepelheid, waarmee de jus-
titie,optreedt tegen 'jendige en niet-jeugdige'delinquenten niet gezagson-
dermijnende invloed heeft. De sfeer, die om de gedetineerde wordt geschapen 
doet volgens hem in ernstige mate afbreuk aan het Schuldbesef. 

Daarop zei  de  Heer/Netten: "Er is een tijd geweest, waarin de leuze op-
geld deed ntegen . de revolutie het evangelie". In onze tijd zou gezegd. kun-
nen worden:  "Tegen  het humaniámg:het evangelie". 

Wanneer we dit evangelie in de uitoefening van onze politietaak tot 
richtsnoer nemen, zullen we ook hierin onze tijd kennen en zullen we onze . 
plaats weten om de strijd tegen de humanistische tendens van deze tijd aan te 
binden en zullen we daaruit de kracht putten om onze taak als politie-ambte-
naar op waardige wijze te vervullen, aldus zei de spreker. 

/van 



Blijkbaar staat de Heer Netten op het standpunt, dat vergelding 
en niet verbetering het doel is van de straf. Hij heeft daarbij het huma- 
nisme in het geding gebracht. 

Wij nemen aan, dat dit een vergissing is, want de nieuwere inzichten 
bij de rechtspleging. vindt men niet alleen bij humanisten. 

Indien de Heer Netten bedoelt "humaniteit", dat wil zeggen menselijk- 
heid, dan krijgt zijn leus een zeer verrassende klank: Tegen de, menselijkheid 
het evangelie. 

Het is ook nog mogelijk, dat de Heer Van Netten maar wat gezegd heeft en 
zelf niet weet wat, hij bedoelt. 

Het Nieuw Utrechts Dagblad en Het Haags Dagblad van 21 juni gaven 
de volgende,redactionole, beschouwing over deze kwestie: 

Over Humanisme.  

Een bestuurslid van een vereniging van politiepersoneel hoeft in ons vrije 
land gelukkig van zijn hart geen moordkuil te maken, wanneer hij kritiek 
heeft op bepaalde ontwikkelingen in de maatschappij. Doch de eis mag wel 
worden gesteld dat deze kritiek enig gehalte heeft. Een vakbondsleider • 
is niet zomaar een willekeurige man; zijn woorden, vooral als ze worden 
uitgesproken bij de opening van een congres, moeten worden geacht tamelijk 
1711-gaand het standpunt van zijn organisatie weer te geven. Dit vereist een 
zekere zorgvuldigheid in woordkeus en bovenal in. argumenten. 

Volgens het Vrije Volk heeft de Heer van Netten, voorzitter van de 
Bond van Chr. Politie-ambtenaren, te Zeist in het congres van zijn organi-
satie uitgeroepen: Tegen het humanisme het evangelie. In het verslag in 
Trouw vonden wij dit gevleugeld woord niet terug, maar dit verslag maakt 
wel aannemelijk, dat de Heer van Netten deze uitdrukking of althans woorden 
van gelijke strekking heeft gebezigd. Er wordt lang niet krachtig genoeg. 
meer opgetreden en streng genoeg meer gestraft, verklaarde de Heer van Netten, 
Jeudige, maar ook oudere delinquenten worden met fluwelen handschoenen aan-
gepakt. Aldus wordt het Goddelijk gezag ondergraven. 

Dit laatste staat wel in Trouw. Wij weten niet precies, wat de Heer 
van Netten onder Goddelijk gezag verstaat, maar eigenlijk. zijn wij wel ver-
plicht om aan te nemen, dat hij er het oog om oog en tand om tand onder 
verstaat. - En daarmee is inderdaad niet goed verenigbaar het rekening hou-
den met voorlichtingsrapporten, met de resultaten van een psychologisch, 
onderzoek, met de vraag of de daders van misdrijven op andere wijze dan door 
middel van zware straffen in het spoor kunnen worden gehouden. Evenmin er 
mee verenigbaar is het feit, dat de gevangenissen aanmerkelijk vriendelijker 
zijn geworden dan voorheen. En is de hele reclassering er niet mee in strijd? 

De Heer van Netten geeft "het humanisme" de schuld. Wanneer men in 
Nederland van "het humanisme" spreekt, dan bedoelt men daarmee veelal de 
geestesrichting van het veelomstreden Humanistisch Verbond. De leden van 
dit Verbond behoren tot de categorie der onkerkelijken, en in zoverre kan 
ieder tegenover hun opvattingen het evangelie stellen als hij vindt dat zo-
iets zin. heeft en pas geeft. Het getuigt echter van een vervaarlijke over-
schatting van de macht van dit verbond wanneer de'indruk wordt gewekt, dat 
het bij uitsluiting de leverancier is van de fluwelen handschoenen in de 
Nederlandse rechtspleging. 

Hier bespeurt men iets van de verwarring in het hoofd van de Heer van 
Netten. Hij draagt zijn stemgeluid bij aan het koor der bestrijders van het 
"goddeloos" humanisme en hij haalt er de Bijbel bij, die zo een geheel andere 
kant uit zou wijzen; maar hij bedoelt de humaniteit en hij vergeet, dat zeer 
velen juist op grond van hun opvatting van het evangelie van ganser harte 
meewerken aan een met meer begrip tegemoet treden van degenen, die tegen 
de strafwet hebben gezondigd. 

Wil men het verschijnsel, dat de Heer van Netten hekelde, toch humanis-
me noemen, dan mag worden geconstateerd, dat het zich gelukkig niet be-
perkt tot het in verhouding geringe ledental van het Humanistisch Verbond. 
Het is zelfs de vraag of het zwaartepunt ervan bij hen moet worden gezocht. 
De Heer van Netten mag zeggen wat hij wil; naar onze mening is het onbetwist-
baar, dat in de nieuwere opvattingen omtrent "schuld en boete" een stuk 
evangelische naastenliefde is terug te vinden. Juister dan de slagzin "te-
gen het humanisme het evangelie" lijkt in dit geval dan ook een andere term: 
het evangelie tegenover de• particuliere opvatting van de Heer van Netten. 

der 



Het heeft, geloven wij, zin om (nu wij toch bezig zijn) de vinger te 
leggen op nog een ander aanvechtbaar punt in de rede van de Heer van 
Netten. Volgens het verslag in Trouw stelde hij een slechter wordende 
verhouding Vast tussen politie teen publiek, die hij toeschreef aan een ver-
slapping van de• gezagsverhoudingen. De publieke mbraal devalueert, en 
daardoor ziet men de.  politie te veel als tegenpartij. 

Naar onze mening is de verhouding tussen p'&litie en publiek er, laat 
ons zeggen, de laatste kwart eeuw volstrekt niet slechter op geworden. 
Het tegendeel.  is. het gevah'NU is het wel juist, dat het Nederlandse publiek 
tegenoVer de politie lang niet altijd reageert, zoals het zou moeten rea-
geren, maar hier mag tegenover worden -gesteld, dat het optreden van de 
politie meer dan - eens ook beter kon. Op het verband tussen deze beide 
verschijnselen hebben wij bij een vroegere gelegenheid al eens gewezen. Waar 
het echter op aankomt is, dat het erger (hier en daar veel erger) is ge-
weest, dan het thans is. 

'In de oorzaken ér van zullen wij ons niet verdiepen, al kan het zijn 
dat de discipline, die het toegenomen verkeer eist, en de gewaardeerde 
funetle die de politie vervult bij de regeling er van en bij het onderwijs 
in de verkeersregelen, een 'wezenlijke bijdrage tot de verbeterde .atmosfeer 
heeft geleverd. De Heer van Netten heeft - ook in dit geval te veel willen 
bewijzen 'en daarMee over zijn doel heengeschoten. 

• 
-0- 

Het Humanisme, de vijand op pantoffels.,  

Ds. Kalf vervolgt zijn lezingenrteks over dit onderwerp en wel: 
Iaatst3lijk in Groningen, waar hij sprak voor de.  Ned.Chr. Vrouwenbond. 
De Nieuwe Prov. Groninger Courant van 6 juni J.1. zei in zijn verslag o.m.: 

;Ds. Kalf wees in zijn toespraak er op, dat het bij het humanisme telkens 
weer blijkt te gaan om verbetering van het menselijk lot, om "deze aarde een 
beetje bewoonbaarder.te maken". In tegenstelling tot het nihilisme heeft 
het humanisme wel degelijk een levensbeschouwing. Het is . eenstroming die 
steeds meer veld wint, het is een opkomende vloed. Het humanisme komt in 
alle merelddelen, waar mensen maar ontwikkeld raken. Het verschijnt daar, 
waar men de christelijke cultuur het hoofd heeft afgeslagen en er het hart 
heeft uitgehaald, daar waar de mens zichzelf als ideaal heeft gesteld: . 

Na met verschillende voorbeelden de werkwijze en het streven van in-
stellingen als het Humanistisch Verbond duidelijk te hebben gemaakt,. merkte 
j)s. Kalf op, dat dit Humanistisch Verbond een probleem van de_eerste . rang 
gaat worden in een land dat groot is geworden in zijn strijd om God te mogen 
dienen naar Zijn eis en Zijn Woord. Ook wees hij  er op, dat men rekening moe-5 
houden met het feit, dat de meeste humanisten geen lid zijn van het Humanis-
tisch Verbond en dat vooral daar het Humanisme komt, waar de mens, die de 
wetenschap beoefent geen rekenschap wenst te houden met wat God in Zijn Woord 
openbaart. De kerk schijnt zich met dit probleem niet bezig te'houdeni :ter-
wijl de. Kerk van Christus geroepen wordt tot een strijd erger dan in de dagen 
van Elia, want het gaat om God of geen God en iets van de eindstrijd waarover 
de Openbaring spreekt wordt hier al zichtbaar. Als de kerk zich haar . roe-
pi•ng bewust zou gaan worden, dan zou ze veel sterker en doordringender gaan 
roepen: "Bekeert U, laat U met God verzoenen". 

-o- 

Subsidie, wel en wee.  

Het Haarlems Dagblad van 8 juni meldt: 

Humanist stelt Utrecht aan Heemstede ten voorbeeld. 

De houding welke de meerderheid van de Heemsteedse gemeenteraad reeds 
enige keren heeft aangenomen ten opzichte van de subsidiëring van humanis-
tische organisaties en met name het standpunt van deze meerderheid om be- . 
langrijke geestelijke stromingen niet gelijk te stellen met kerken en kerk-
genootschappen voor wat betreft de subsidigringámogelijkheden voor gebou-
wen, heeft in brede kring, ook bij niet-humanisten, reacties tot gevolg ge- 

had. 
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"Van ëen, in Heemstede wonend hoofdbestuurslid van het Humanistisch, 
Verbond:;rde Heer J. Bijleveld; - ontvingen wij. de navolgende .belangwekkende 
beechoUWing'eVer de - doorde,meeTderheikVan de Heémsteedse raad., waárin 
alleen de fractie van de Partij van de Arbeid een ander standpunt innam, 
gedeelde afwijzing van het gelijke recht der hUmanieten Wij voegen hieraan 
toe, datf*ij de burgemeester van H.gemátede, mr. A.G.A:,3tidder van,  Rappard, 
hebben verzoCht - zijnertijds de mede door hem - aangéhangen»zienswijzeitoe te:  
liehten.-De burgéMeesteT heeft echter gemeend niet op dat verzoek te moe- 
ten ingaan;: - 	": • • 

'•DeHeér Bijleveld schrijft: • 
"bilij staan positief ep het standpunt, dat aan. organisaties.van geeste-

lijke stromingen geen gelijke rechten als aan' de kerken moeten. worden. toege-
kend. Wij willen van geen gelijkstelling weten". Aldus formuleerde de burge-
meester van Heemstede woensdag 29 mei let standpunt van B. en W. en van de 
meerderheid in de raad ten aanzien van de vraag of de door het college 
voorgestelde subsidieregeling voor kerkbouw ook niet behoort te worden.toe-
gepast op zalenbouw door niet-kerkelijke, maar wel op geestelijk-CUltUreel 
gebied Werkzame organisaties." 

Enige' tijd geleden werd in Utrecht het eerste eigen gebouw voor bezin-
ningsbijeenkomsten 'en dergelijke van het Humanistisch Verbond geopend. Dit 
gebouw, Erasmushuis genaamd, was 'tot stand•gekomen mede dankzij een .subsidie 
van de gemeente Utrecht. De burgemeester van Utrecht,- jhr. J.C.A.. de Ranitz, 
was bij de opening aanwezig en voerde het woord namens het college van B. en 

Verdraazaamheid... 

Deze burgemeester, - zelf bepaald geen-aanhanger-van het moderne huManis-
me-'zóals dit in het Humanistisch Verbond gestalte heeft gekregen, zei zeer 
verheugd te zijn dat''de-ráad van :de gemeente Utrecht het 'voorstel van B. en 
11+/ ona..aair•de Stichting,Erasmushuis em.subsidie te verlenen met vrijwel al-
gemene-e-temmen (alleen-een . áfgévaardigde.van de C.P.11,,had tegengestemd) 
hád aangénomen.-De•taad had'hierlhede'een voorbeeld. gesteld van positieve, 
verdraagzaamheid: en'van•eén juist inzicht in de detocratie. 

Deze raad bestaat:Uit zeventien-Afgevaardigden van de P.v.d.A., veer-
tien van de K.V.P.,•zés van.deAAJ1:,- drie'Van de-C.H.U., drie van de V.V.B. 
en twee van de C.P.N. Indérdáad-is-deraad van de gemeente Utrecht naar de 
meting van steller dezes met-dit besluit geluk te wensen. Als men bovendien 
nog in aanmerking neemt dat Utrecht, twee wethouders van de P.v.d.A., twee 
van de . 11:V.P. en &én van de A.R. heeft, dan is ook een welgemeende,geluk- 
*ene 'op' zijn' 	aan .het adres van het college van B..en.W. dat dit veer-
stéreenegéZind'aan dé raad voorlegde. De motivering luidt in'het :officiële 
raadsbesluit als-  VOIgtf' 	• • . 	. 

• . 	. 
l'HeeweI wij er ene .van bewust. zijn, dat er een wezenlijk onderscheid' be-

staat tussen kerkgenootschappen en andere stromingen, die zich geestelijke be-
zinningten doel stellen, brengt het evenredigheidebeginsei naar 'onze mening 
met•zich,mee dat ook aan die siromingen•ten behoeve'van het stichten van 
gebouwen voor,bezinningssamenkomstenyan haar leden een gemeentelijke bij-
drage wordt verleend. 

Het .is niet wel mogelijk ten aanzien van deze geestelijke stromingen een 
even scherp omlijnd criterium te stellen als ten aanzien van de kerkgenoot-
schappen isgeschied, Bij ieder inkomend subsidieverZoek zult, “n concreto 
hebben te beoordelen of.er sprake is van een stroming, die zich geestelijke 
bezinning ten doel stelt.. 

Twee maten.  

• . 
In schrille tegenstelling hiermede is het besluit van de Heemsteedse 

gemeenteraad welke de brede opvatting van en hetjuiste inzicht in haar taak 
niet'heeft kunnen opbrengen. Zelfs de nuchtere praktische redenering dat het 
toch ook de buiten-kerkelijken zijn die de belasting, betalen waaruit voor de 
subsidie wordt geput, is blijkbaar in het oordeel van de vroede vaderen van 
Heemstede niet in aanmerking genomen. 

• Men heeft evenmin laten gélden het spreekwoord: "Wat gij niet wilt dat U 
geschiedt, doet dat ook aan een ander niet".Wellicht voelde men zich gerust- 
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gesteld door de gedachte dat in het theoretische geval, dat er een huma-
nistische meerderheid zou zijn, de niet-humanisten voor een dergelijke be-
handeling niet bevreesd behoeven te zijn omdat de positieve verdraagzaam-
heid in het humanisme een goede beschermer heeft, die niet met twee maten 
meet. 

Een woord van hulde is op zijn plaats voor Mevrouw Van der Meulen-
Houwer, die in de vergadering een lans voor gelijkstelling brak. 

Dat de burgemeester van,Heemstede zelf de in de aanhef geciteerde 
uitspraak onderschrijft en gelijkátelling onverdedigbaar en onverantwoord 
noemde, stelt te meer teleur omdat hij, toen het er om ging een represen-
tatief.comité samen te stellen voor de actie ten bate van Hongarije, wel 
het juiste inzicht had daarin ook een modern humanist op te nemen." 

-0- 

Een verdraagzaamheidsforum.  

Het blad van het Humanistisch Verbond, "Mens en Wereld", publiceert 
in zijn editie van 15 juni 1957 een artikel van Dr. H. Bonger over een 
bundel opstellen over verdraagzaamheid, welke op uitnodiging van de Katho-
lieke Studenten is geschreven door Katholieken en anderen. Dr. Bonger 
schrijft het volgende: 

Het Algemeen Dispuut van de Katholieke Studenten aan de Universiteit 
van Amsterdam nam het initiatief om een bundel opstellen over de verdraag-
zaamheid te laten schrijven door een 4-tal R.K. auteurs en een gelijk aantal 
niet Katholieken. Deze bundel, aan alle docenten en studenten van de Amster-
damse Universiteit aangeboden, ter gelegenheid van het 325-jarig bestaan, 
werd op 25 en 26 mei j.l. besproken en ter discussie gesteld in de aula 
van de Universiteit. De discussie werd kundig, vriendelijk en in hoge mate 
objectief geleid door Professor van Melsen, hoogleraar aan de Universitei-
ten van Groningen en Nijmegen. Deze plaats is niet geschikt om de verschil-
lende referaten, geschreven door de hoogleraar Léonard, Winkelman, Barendse 
en Tellegen van Katholieke zijde en door de hoogleraren Meinnich, Oldewelt, 
Kisch en door ondergetekende anderzijds, te bespreken, maar' wel is het nuttig 
om op enkele dingen te wijzen, die ter sprake zijn gekomen. 

Het is in hoge mate, verheugend dat Katholieke studenten dit initiatief 
genomen.hebben, omdat hiermede een bewijs is geleverd dat h e t pro.. 
b leem van de verdraagzaamheid een grote rol speelt in bepaalde R.K. 
kringen en dat zij het op prijs stellen dat hierover openlijk en openhartig 
wordt gesproken. Hieruit valt op te maken, dat er iets aan het veranderen 
is.in.de  R.Katholieke wereld, en wat ten goede aan het veranderen is. Dit 
bleek'nog eens sterk uit de discussies. Geen der referenten wilde eigenlijk 
de systematische onverdraagzaamheid 	zelfs niet in het verleden, verdediger 
allen legden er de nadruk op, dat pas in volle vrijheid door het individu 
de keuze van geloof of wereldbeschouwing genomen moet kunnen worden; dat 
dwang verworpen dient te worden. De stemmen van hen, die de scheiding van 
Kerk en Staat zuiverder achten, zowel voor Kerk en Staat, worden talrijker 
en duidelijker. Het inzicht wint in R.Kath. kringen veld dat versterkte in-
tolerantie ten aanzien van de waarheidsaanspraak (de dogmatische onverdraag-
zaamheid) kan samengaan met een verdraagzame houding ten aanzien van de 
andersdenkenden. In zoverre was het resultaat - als men van een resultaat , 
mag spreken, waar geen conclusies of resoluties werden aangenomen - bemoe-
digend en verheugend. Daarom ook was het enige "incident" van deze dagen 
bijna tragisch. Professor Kisch, jurist aan de Universiteit van Amsterdam, 
had zich in zijn referaat beijverd om uitspraken, inzake de verdraagzaamheid 
en onverdraagzaamheid te verzamelen uit encyclieken en uit een artikel van 
pater Cavalli S.J., geschreven in de Civilla Catholica van 1948. Dr. Bron-
gersma had hem hierop aangevallen in het dagblad "Het Parool". 

Waarom zich beroepen op de encyclieken, o; uitspraken van vrij wille-
keurige auteurs? Terecht was Professor Kisch gebelgd over deze aanval. Waar-
op moet ik mij dan baseren als de encyclieken bij de R.Katholieken zelf niet 
als binC:end meer worden beschouwd, vroeg Kisch zich af. Het tragische ligt 
Pt juist hierin, dat een groeiend aantal Katholieken zelf verdraagzaam, de 
encyclieken en de vrij willekeurige tijdschrift-artikelen, die nog van een 
onverdraagzame mentaliteit getuigen, terzijde wil wil laten en het daarom be-
treurt wanneer uit het andere kamp juist deze uitspraken als de officiële stem 
van de Kerk naar voren worden gebracht. Men ziet hieruit hoezeer er iets woelt 
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en werkt 	de R.Kath.kringen zelf. Des te tragischer, want onoplosbaar, 
is dit alles omdat, wanneer een niet-katholiek over deze dingen zich een 
oordeel wil vormen, hij zo graag de meest autoritatieve uitspraken wil be-
stLderenen dat is geen onredelijke wens omdat men er toch van mag uitgaan 
dat de R.K. kerk een autoritaire kerk is en dat alleen geldt, wat aan de 
top verklaard wordt. Nu wordt het geheel van de R.Kath.wereld nog sterker 
een ongrijpbaar geheel, waar elke uitspraak als bindend kan worden beschouwd, 
al naar gelang ván de situatie, tijdelijk en plaatselijk verschillend. 

Hoe het zij, hoeveel grote gevaren deze situatie in zich bergt - het 
blijft verheugend dat zovelen bepaald verdraagzaam zijn en deze groep zal zon-
der twijfel zijn invloed laten gelden, ook op de hoogste autoriteiten. Mis-
schien is de grote rede van Paus Pius XII van 1952 daarvan al een bewijs. 

Hoezeer in het klein en het,groot, een zeker wantrouwen geboden blijft, 
hoezeer de situatie van niet R.Katholieken in bepaalde landen, als Spanje en 
Columbia de heftigste kritiek oproept, hoezeer de Kerk "ook anders kan", 
ten goede en ten kwade, verheugend blijft, dat de verdraagzaamheid in een 
open gesprek, ter discussie werd gesteld door R.Katholieken, verheugend 
blijft dat openlijk getuigd werd van een verdraagzame gezindheid, verheugend 
blijft dat een aantal geleerden denkbeelden verkondigden, voor welke zij, drie 
eeuwen geleden, zeker op de brandstapel waren gebracht. 

De tekenen dat men oprecht streeft naar het zoeken van een werkelijke 
samen-leving worden talrijker en duidelijker. 

Dat was de winst van deze conferentie, door de R.Kath. Studenten op touw 
gezet en voortreffelijk georganiseerd. 

-o- 

Op bezoek bij anderen.  

In de radio-rubriek van de V.P.R.O. heeft de Voorzitter van het Huma-
nistisch Verbond, Dr. J.P. van Praag, op vrijdag 19 juli gesproken over het 
tweede internationale Humanistische congres in Londen. 

-0- 

Ontmoeting der levensovertuigingen.  

Onder deze titel organiseert de Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers 
van 3 tot 10 augustus een zomercursus. 

Het Hoofdbestuurslid van het Humanistisch Verbond, Dr. B.W. Schaper, 
zal daar spreken over "Waarom ik Humanist ben". 
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VERSLAG VAN HET TWEEDE CONGRES VAN DE 

"INTERNATIONAL HUMANIST AND ETHICAL UNION"  

TE LONDEN.  

Vrijdagmiddag, 26 juli 1957 werden alle deelnemers aan dit congres, 
t.w. 348 personen uit 21 landen, door Dr.J.P. van Praag, als voorzitter 
van de I.H.E.U, en door de Heer Morris Ginsberg, als voorzitter van de 
British Ethical Union -, welkom geheten. 

De Nederlandse delegatie bestond uit 12 gedelegeerden, t.w. de 
dames Mevrouw H.A. Polak-Schwarz en Mevrouw A.C. Terpstra-Heinrich - en 
uit de heren - J. Bijleveld, Prof. T.T. ten Have, W.C. Koppenberg, B.J. 
Max, P.A. Pols, Dr. J.P. van Praag, Dr. B.W. Schaper, Prof. Dr. G. 
Stuiveling, Prof. Dr. L.G. van der Wal en J. van den Ban. Verder waren 
er nog 21 Nederlandse deelnemers aan het congres, waaronder Mr. Dr. J. 
In 't Veld. 

Onder de buitenlandse deelnemers waren o.a. Prof. L. de Coninck 
uit België, Prof. M.L. Lieber uit Frankrijk, Prof. R. Genáchel uit Duits-
land, Prof. Yukiari Segawa uit Japan, Mrs. Margaret Háight en Mr. J. 
Reeves uit Engeland en Mr. Sidney H. Scheuer uit de Verg. Staten. 

Des avonds hield Lord Boyd Orr, F.R.S. een belangwekkende rede over 
"Mankind Now". De voorzitter, Julian Huxley, F.R.S. leidde hem in. 

Zaterdag werden de deelnemers door het lid van het lagerhuis J. 
Reeves, M.P. in het Lagerhuis ontvangen. Aan het diner werd gesproken 
door Prof. G. Stuiveling, Mrs. Margaret Knight en Sidney H. Scheuer. 

Prof. Ten Have uit Amsterdam hield op zondagmorgen een zeer interes-
sante lezing over "Het Humanisme in onze tijd", die door zeer velen werd 
gevolgd. 

Het hoogtepunt was wel de openbare bijeenkomst op dinsdagavond, 
waar voor een stampvolle zaal gesproken werd door Dr.J.P. van Praag, 
J. Bronowsky, Directeur van de National Coal Board, John Strachey, P.e., 
M.P., lid van het lagerhuis en oud-minister en door de geneticus en 
nobelprijswinnaar H.J. Muller, welke laatste een beklemmende rede hield 
over de positie der mensheid door de huidige stand der wetenschap met 
betrekking tot het atoomonderzoek. 

Opmerkelijk was het in de op woensdag, 31 juli gehouden slotzitting 
genomen initiatief om, naast de vele speciale conferenties van politici 
en technische deskundigen, een internationale conferentie op het hoogste 
niveau voor te bereiden van leidende figuren op sociaal en geestelijk ge-
bied. Zij zouden in een kritische en onbevangen geest, niet gebonden aan 
enigerlei ideologie, het hele probleem van de atoom-energie in al zijn 
morele en politieke aspecten moeten onderzoeken om daarmee aan een vreed-
zame oplossing mede te werken van een vraagstuk voor de gehele mensheid. 

De I.H.E.U. mag terugzien op een zeer geslaagd congres. 


