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RECTIFIC_:; TIE  

Tengevolge van een misverstand is in het vorige nummer het verslag 
van de onderhandelingen met het Ministerie van Maatschappelijk Werk over 
de geestelijke verzorging in de contractpensions middenin afgebroken. Wij 
nemen het thans als bijlage volledig op. 

HUMANISTISCH VERBOND.  

Het Humanistisch Verbond en de radio.  

Het feit, dat in het ontwerp-omroepwet niet is voorzien in eigen 

zendtijd voor het Verbond, heeft het hoofdbestuur doen besluiten, maat-

regelen te treffen, waardoor ook de luisteraars hiertegen kunnen protes-

teren. Door een oproep aan het Nederlandse volk, die in dit nummer wordt 

afgedrukt, worden zij hiertoe aangespoord. Voor dit doel zal op ruime 

schaal een briefkaart verspreid worden, waarvan men gebruik kan maken om 

zich aan te melden als lid van de inmiddels opgerichte Humanistische 

Luisterkring, secretariaat: Oudegracht 152, Utrecht.(Zie pag. 60). 

Humanistische Luisterkring.  

Op het congres van het Verbond heeft voorzitter Van Praag mededeling 
gedaan van de oprichting van de Humanistische Luisterkring. Men kan hier-
van lid worden tegen betaling van f.1.-- per jaar, terwijl leden die het 
bedrag tot f.4.-- verhogen, tevens een abonnement ontvangen op het orgaan 
"Het Woord van de Week". 

"Het Woord van de Week".  

Vanaf 11 april verschijnt"Het Woord van de Week", waarin de toespraak 
van zondagmorgen voor de VARA-microfoon in de rubriek "Geestelijk Leven" 
werd afgedrukt, in een andere gedaante. Het is het orgaan van de Humanis-
tische Luisterkring geworden, terwijl ook de lezingen voor de AVRO-micro-
foon erin zullen verschijnen. Hoewel deze uitgave aanmerkelijk duurder wordt, 
zal de abonnementsprijs van ƒ.4.-- per jaar niet gewijzigd worden. Verwacht 
wordt, dat ook de leden van de Luisterkring er zich op zullen abonneren, 
waardoor het blad een aanmerkelijk grotere verspreiding zal krijgen. Proef-
nummers zijn te verkrijgen bij de administratie: Oudegracht 152 te Utrecht. 

Actie "Geef ons de vijf".  

Ieder, die zich aanmeldt voor het lidmaatschap van de Luisterkring 
zal vijf kaarten toegezonden krijgen, om deze onder vrienden en kennissen 
te verspreiden. Door dit sneeuwbalsysteem wordt de mogelijkheid geschapen, 
dat de honderdduizenden luisteraars van de rubriek "Geestelijk Leven" tegen 
de weigering om het Verbond zendtijd te verlenen, kunnen protesteren. Men 
kan deze kaarten aanvragen bij het secretariaat  van de Humanistische Luister- 
kring, Oudegracht 152 te Utrecht. 
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OPROEP  

AAN HET NEDERLANDSE VOLK 

HONDERDDUIZENDEN RADIOLUISTERAARS 

zetten de radio aan op zondagmorgen kwart voor tien. Dat 	de uit-

zending van het humanistische woord in de rubriek Geestelijk Leven. 

Tallozen doen hetzelfde op de laatste maandag van de maand om kwart 

voor vijf 's middags, of op andere momenten dat er humanistische uit-

zendingen zijn. VARA, AVRO, VPRO verlenen regelmatig of van tijd tot 

tijd gastvrijheid aan het humanistische woord. Dat is mooi, maar 

DE HUMANISTEN HEBBEN GEEN EIGEN ZENDTIJD 

zoals de kerken die hebben.. Toch vertegenwoordigen zij een belangrijke 

groep in ons volk. Dat blijkt wel uit de stroom reacties van luister-

aars. Maar de humanisten zitten op de schopstoel. En het is' de vraag 

of zij 'hun uitzendingen zullen behouden als de nieuwe omroepwet er is. 

Want de gastvrijheid van de omroepverenigingen is niet onbeperkt. 

OOK' DE NIEUWE OMROEPWET 

GEEFT DE HUMANISTEN GEEN EIGEN ZENDTIJD 

Zo dreigt het humanistische woord te worden verbannen uit de aetherl 

Daarvan zullen de humanistische luisteraars de dupe zijn. Maar even-

goed degenen die als sympathiserenden of buitenstaanders het humanis-

tische geluid op prijs stellen. Zij allen zullen hun stem hiertegen wil-

len laten horen. Evenals andersdenkenden die de humanisten hun plaats 

in het radiobestel niet willen onthouden. Dat kan nu door toe te tre-

den tot de 

HUMANISTISCHE LUISTERKRING "HET WOORD VAN DE WEEK".. 

Dat is niet een nieuwe omroepvereniging, maar een groep van met het 

bedreigde humanistische woord sympathiserenden. Het gaat om'een plaats 

voor het humanisme in de aether, op soortgelijke basis als- de uitzen-

dingen voor kerkgenootschappen. De ondertekenaars roepen U op de huma-

nistische uitzendingen, dié voor zo velen zo veel betekenen, niet in de 

steek te laten. De Humanistische luisterkring staat voor U open. Dus 
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SLUIT U AAN VOOR EEN GULDEN PER JAAR 

Uw ene gulden betekent voor de Luisterkring nieuwe mogelijkheden. Zend 

dus een briefkaart met Uw naam en adres en één gulden extra aan posti 

zegels of een giro-overschrijving op no. 58 ten name, 

HUMANISTISCHE LUISTERKRING, OUDEGRACHT 152, UTRECHT 

DOE HET TERSTOND ! 

Ondertekenaars:  

H. Bentz van den Berg, S.J. van den Bergh, Dr. J.C. Brandt CorstinS,ij. 
Mr. J.J.Th. ten Broecke Hoekstra, Dr. A.L. Constandse, Mr. A.A.L.F. 
van Dullemen, Th.M. van Erp, D.W. van Hattem, Prof. Dr. T.T. ten Have, 
Mevrouw D. Heroma-Meilink, Mr. N.J.C.M. Kappeyne van de Coppello, Mr. M. 
Knap, Dr.„S.L. Mansholt, Ir. A. Paulen, Dr. J.P. van Praag,' Dr. D:H. 
Prins,• Mr.Dr. H.J. Roethof, Dr. B.W. Schaper, Mr. A. Stempels, Prof. 
Dr. G.. Stuiveling, Mej. Mr. M. Tjeenk Willink, Mr. Dr. J. In 't Veld, 
Prof. Dr. L.G. van der Wal, Mr.H.B.J. Waslander, Prof..Dr. F. Zernike. 

Verslag persconferentie.  

'Op zaterdag 11 april werd, voorafgaande aan het congres, een pers-
conferentie georganiseerd in hotel Laurens te Rotterdam. De opkomst was 
zeer bevredigend. 

Op deze conferentie stelde de voorzitter van het Humanistisch Ver-
bond, Dr. J.P. van Praag, de opzet van de luisterkring a.h.w. voor aan 
het Nederlandse volk. De voorzitter memoreerde verder de zeer onbevre-
digende gang van zaken, tengevolge van de tegenwerking van het Ministerie 
van Maatschappelijk Werk en het Centraal Comité voor Kerkelijk' en Particu-
lier Initiatief bij de pogingen van Humanistische zijde, om toegelaten te 
worden in de contract-pensions voor gerepatrieerden, teneinde geestelijke 
verzorging te bieden aan buitenkerkelijke gerepatrieerden, die daarvan 
gediend zouden blijken te zijn. 

Ook het A.R. rapport inzake Humanistische geestelijke verzorging 
bracht Dr. van Praag nog even ter sprake. 

Wor wat het ontwerp-radiowet betreft deelde de Heer van Praag nog 
mede, dat hier niet het argument kan gelden dat zo vaak gebruikt wordt 
om de Humanisten buiten de deur te houden n.1. dat niet gebleken is, dat 
er behoefte bestaat aan de werkzaamheden van het Humanistisch Verbond. 

Het staat n.l. vast, zo vertelde Dr. van Praag, dat twee- tot drie-
honderdduizend personen luisteren naar'het wekelijkse radiopraatje, dat 
door het Humanistisch Verbond op zondagochtend voor de VARA wordt ver-
zorgd. Op dit praatje komen per week ongeveer 20 brieven en gemiddeld 
200 nabestellingen van de tekst, Het aantal abonné's op het "Woord van 
de Week" (een uitgave waarin de volledige tekst van de uitzending van de 
afgelopen zondag is opgenomen) nadert de 2000 met rasse schreden. 

Spreker citeerde nog een krantenbericht,  waaruit bleek dat zelfs in 
het Katholieke België aan de Protestanten zendtijd wordt gegeven voor ra-
dio en televisie. 

Van de gelegenheid tot het stellen van vragen werd een geanimeerd ge-
bruik gemaakt. Dr. van Praag deelde desgevraagd nog mede, dat de Humanisten 



in België zendtijd hebben voor.radie en televisie en dat hij bij de tour-
nee door Amerika herhaaldelijk voor radio en televisie heeft gesproken. 
1,1). -het commercieel opgezet Amerikaanse-radiobestel worden . deze uitzén-
dingen gratis verzorgd. 

Verslag congres.  

Het.op 11 en 12 april gehouden congres van het Verbond is een bij-
zonder cangrés geweest ómdát hier de actie "deef me de vijf" voor een 
Humanistische luisterkring is gestart. Het ie in zekere zin een bewogen 
congres geweest. Niet "bewogen" in die zin dat er zulke heftige debat-
ten zijn gevoerd of zulke spectaculaire veranderingen hebben plaats ge-
vonden, maar. in de zin van een innerlijke bewogenhéid_van de deelnemers, 
die voelden naast elkaar te staan met de opdracht een stukje menselijk-
held en vrijheid, te brengen in een wereld die daaraan zo'n dringendebe-
hoeft° heeft: Bewogenheid ook emdat men wist dai'met de opièt van ae: 
luisterkring eèn zeer concrete taak is aahéeVat die eropis gericht in 
een concrete situatie gelijkgerechtigdheid en erkenning te Veroveren 
voor-do'levenáevertuigingvan dé buitenkerkelijke mens..' . 

van Praag, de'veorZittervan het Verbond, leidde:in zijn openings-
rededeaetlevoor een Humanitieche luisterkring bij:deleangresgangers 

tijd'van consolidatie is nu Voorbij", zei Dr: van.Práag._"Otgani-
sátotisch is er veel verbeterd,'hetis nu de tijd voor een 'nieuwe aanzet 
tot verdere activering en versterking van onze.beweging en van ons werk. 
Overal waar buitenkerkelijken zoeken naar een'zinrijke vormgeving behoort 
de humanistische beweging aan hun zijde te staan". 

Spreker deed voorts een beroep ep de leden van het Verbond al die-
genen die in geestelijke nood verkeren bij te staan. "Want .áalleen mensen -
die geworteld zijn in hun bestaan, zijn it staat de noden van de mensheid 
succesvol te bestrijden. Dat is de praktische betekenis.van ene werk", al-
dus Dr. van Praag, 

De voorzitter-ging in zijn rede verder nog in op de tweederangs-
positie welke aan;het- humanisme en de humanistische-beweging in onze 
samenleving nog -steeds wordt toegekena,.De.gang van zaken met de geeste-
lijke verzorging van de. gerepatrieerden in .de-contract-pensions, het ont-
werp-radiowet,.volgens hetwelk de humanisten geen zendtijd kunnen krijgen 
voorevereenkomstige uitzendingen als van de kerken; de discriminatie 
van de humanistische.geestelijke.verzorging in de gevangenissen bewijzen 
dit, evenals het A.R. rapport over de 'humanistische geestelijke verzorging 
dat nadrukkelijk aan deze geestelijke verzorging een tweederangs-plaats . 
wil toekennen. Tenslotte ging .spreker An ep-de - actie."Geef me de Vijf", 
waaraver,wij.hierboven reeds het een en ander mededeelden. 

'Na de openingsrede van de voorzitter werd het,eerste.lid van de 
luiáterkring officieel geïnstalleerd. Twee jaár . geleden reeds had een 

'der Verbondsleden, de Heer van der Dussen,'zich op eigen, initiatief op=
gegeven voor voor een eventueel te stichten humanistische omroeporganisatie. 
De Heer van der 'Missen ontving thans de eerste lidmaatschapskaart.. 

Op het.congres was aanwezig de Heer . G.E. von Hilsheimer, - GrouP-
Organizer and COunsellor van de 41fie'rican Humanist Association. De.  Heer 
yon'Hilsheimer bracht de groeten OVer van de Amerikaanse. zusterorganisa-
tie in een korte toespraak, Waarin'de spreker-er de nadruk.op legde hoe-
zeet de Nederlandse Hufflanistische Beweging in Amerika gezien en gewaar-
deerd wordt om haar goede organisatie en vooral ook:om het vele praktische 
Werk dat zij verricht. -"Zet'Uw werk voort als voorbeeld voor het wereld-
humanisme", - zei - de Heer von HilsheiMer aan het slot van zijn toespraak: 



- 63 - 

Des avonds had een openbare bijeenkomst Plaats, waarbij de, Heer 
d,'Angre•mond als spreker optrad. Zijn toespraak had de. titel 

"Wat,heb.je ,  er aan?"-. Tegenover de ontwaarding van de mens, die tegen-
woordig zozeer aan de orde is, stelt het Humanistisch Verbond zijn visie, 
niet alleen in theorie maar ook in praktijk, stelde spreker, Die ..praktijk 
is het werk van geestelijke verzorging in sanatoria en ziekenhuizen, in 
gevangenissen. en contract-pensions voor gerepatrieerden . en.in' alle moge-
lijke indiViduele gevallen.. Dit merkwordt verricht door geestelijke raads-
liedérl'en-vrouWen,eneok door de bureaux voor levens- en gezinsMoeilijk-

'heden Deze geestelijke Verzorging houdt in dat men de mens'in nood "bege-
leidt", hetgeen betekent, dat de ander zijn situatie objectief en volledig 
leert begrijpen en dat de eigen activiteit van de cliënt op de voorgrond 
staat. Het doel is de ander er weer toe te. brengen zelfstandig een levens-
visie te hanteren. De avond werd opgeluisterd door cabaret en muziek. 

De Algemene:Vergadering keurde j.aárverSlag-en begroting onveranderd 
goed. Besloten Werd-niet in 1960 doch eerst weer in .19p1 een congres te 
houden. Aftredende Hoofdbestuursleden:waten:' KevreuW-D - Herema-Meilink: 
en de Heren W.C. Koppenberg (penningmeester) en Th.M. Van.Erp: De Heer 

Bonger trád af als hoofdredacteur van het ~aan "Mens en Wereld", 
doch blijft'.'zitting'htUden in het HoOkdbestuur Nieuw gekozen-leden zijn:' 

..de Heer Dr.S: J. Ko•opman,` penningmeester en de Hee/.1)Spigt. 
Tot hoofdredacteur van "Mens en Wereld" werd benoemd de Heer, P.W. van der 
Vliet. 

Het Hoofdbestuur is thans als volgt samengesteld: 

Dr., J.P. van Praag, voorzitter; Mr.Dr. H.J. Raethof, ondervoorzitter; 
B.J. Max, Alk:-SeCretaris;'Drs. J. Koopman, penningmeester; Dr. H..Bonger, 
Mej. Mr.J.J.Th. ten Broecke Hoekstra, J. Bijleveld, W. Coenders; Drs. H.P. 
Co1pa, Dr. A.1J Constandse, Dr. H.E.Derksen, Dr. Ei Nordlohne, W.A. van 
Opijnen, Dr. D.H. Prins, Dr. B.W. Schaper, Mevrouw Mr. H. Singer-Dekker, 
P. Spigt, Prof. Dr. G. Stuiveling, Mevrouw A.C. Terpstra-Heinrichevrouw 
A. Treurniet-Wiersma, Prof. Dr. L.G. van der Wal 

'Studiedagen.  

:De gewestelijkestudiedagen over het onderwerp "De idee .van.  de . epen-
hare school"• hebben niet alleen belangstelling getrokken bij ledenvan het 
Verbond, maar eveneens in de kringen van Volksonderwijs en onderwijsperso-
neel. Velen van hen waren aanwezig en droegen tot.een vruchtbare discussie 
bij. 

"De Ark".  

Het mooie voorjaar heeft velen er aan herinnerd, dat de vacanties ook 
al weer in zicht zijn. Het prachtig gelegen conferentie- en vacantip-oord 
"De Ark" te Nunspeet heeft voor de komende maanden al vele gasten geboekt. 
Gedurende de Paasdagen werd het traditionele Paaskamp gehouden met 60 deel-
nemers. Ook voor het Pinksterkamp bestaat grote belangstelling. Men kan 
zich voor inlichtingen wenden tot de beheerder, de Heer L. Bakker, Belve-
dérelaan 14 te Nunspeet. 

-0- 
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HUMANISTISCHE, STICHTING SOCRATES.  

.Verslag landdag,  

De:HuMaOstigche'Stichting'Sdérates hield-6p 22 maart j.1: een.,  
laiiddág insametWerkingt de Studenten Vereniging op EuManistiSché 

'Grondslag: Et . Waren ca. 100-déelneMers Onder*érp was:."Bevolkin0-, 
problemen in Nederland':.. Sprekers .wareh: Prbf. Dr. J.J4-Fahtedforlen 
Drs'. 	Vervddrt.-biscUssiileiders:: 	B.W. Schaper . en. Dr: 

- Derkáéri 

Zomerschool.  

,De Zomerschool zal, dit jaar worden gehouden van 20 tot 25 . juli,in 
de. Internationale Schor)). voor Wijsbegeerte. Onderwerp zal zijn ,"Kernpro-
nemen van het liumanisme". Inleiders o.a. Prof. Dr. L.G.'van der Wal en 
Prof. Pr. G. Stuiveling. 

'HUMA'NITAS  

Ver.  .v .14a,a,tsch.Werk op Hum.Gronds lag.  

Maatschappelijk werk voor gerepatrieerden.  

Het ministerie, heeft er in toegestemd dat de geestelijke raadslie-
den van het E.V. de gerePatrieerden in de contract-perisions:hez'oéken. 
Dit heeft reeds geleid tot een vruchtbaar uitwisselingscontaè,t Met.maat- , 
'schaPpelijke weiksters van Humanitas. 

Nieuwe benoêMirigen.  

Bij de afdeling Rótterdam:vari.Humanitas zijn in_dienst . gekomen,als 
maatschappelijke werksters voor het algemeen maatschappelijk werk Mej. 
M.A. Rock en Mej. H.B.J. Buursink. 	 • . 	. ‘• 	- .. 

In Pen :Haag is benegmd.totas.sistentmaatschappelijk werker voor 
.de.gerepatrieerdenzorg.deHeer A.J. HarMsen.. 

Jeugd en. bejaarden.  

In maart hebben kinderen van de Prof. Kohnstammschool toneelgespeeld, 
gemusiceerd en gezongen voor bejaarden van Humanitai. Deze vorm van re-
creatie voor bejaarden komt nog niet veel voor, maar vastges..t.éld:»in *or-
den dat deze middag, waarop de jeugd een voorstelling gaf voor de ouder-

'Om,seeh groot succes is geWeeát*.. 

''Weekend-Conferentie Seétie'Kinderbescherming:  

De landelijke. sectie Kinderbescherming organiseeri :w.p 2 en 3 mei 
een.weeke0-conferentie in het Oolgaardthuis te Arnhem voorhqn,die op 
enigerlei wijze actief betrokken zijn bij het gezinsvoogdij-en vrije. patro-
naatswerk. Het onderwerp is: "De betekenis van de vrijwillige en van de 
beroepskracht en hun samenwerkingsmogeiijkheden in het maatschappelijk werk, 
speciaal op het gebied van de gezinsvoogdij en het vrije patronaat. 

-o- 
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HUMANISTISCHE JONGEREN GEMEENSCHAP.  

Algemene Vergadering.  
• 

'Op dé Algemene Vergadering,. welke op 4 en 5 april in "Ons Honk" te 
Lage Vuursche werd gehouden, werd een nieuw hoofdbestuur gekozen. Er zijn 
thans twee voorzitters, Ben Hartemink en Wijnand Thoomes. Eerste secretaris 
is: Henk Reynders, Rodenburglaan 19, Amsterdam. 

Er is uitvoerig gediscussieerd oyer , de_toekomst van de H.J.G. Beslo-
ten werd, dat het hoofdbestuur tezamen met een reeds bestaande Commissie 
Achtergronden in september rapport zal uitbrengen over deze kwestie. 

Syllabus Verdraagzaamheid‘  

De Commissie Achtergronden heeft reeds een syllabus samengesteld over 
Vérdraagiaamheid, die binnenkort zal verschijnen en besproken zal worden op 
het Pinksterkamp. De plaats waar dit kamp zal worden gehouden staat op het 
moment van samenstelling van dit nummer nog niet vast. 

-o- 

HUMANISTISCHE JEUGD BEWEGING.  

Paaskampen.  

De H-J.B.-Taaskampen werden gehbuden- in Den Dolder, Hattem en Reeuwijk. 
Er is in alle drie kampen met enthousiasme gediscussieerd, gewandeld en 
men heeft naar een lezing kunnen luisteren. Natuurlijk heeft ook het mooie 
weer meegewerkt aan het doen slagen van de kampen. 

Pinksterkamp.  

Voor het.Pinksterkamp, dat in "'t Hazedal" (bij Ede) gehouden zal wor-
den, zullen twee sprekers- uitgenodigd worden die op een bepaald onderwerp 
elkaars tegenstanders zijn.. Dat er op het programma nog verschillende leuke 
dingen zullen staan, spreekt wel haast vanzelf. 

-o- 

STUDENTEN VERENIGING OP HUMANISTISCHE GRONDSLAG.  

Voorjaarscongres.  

Op het voorjaarscongres te Utrecht in het'ErasMushuis op vrijdag 20 
maart is besloten in Utrecht de eerstkomende twee jaren geen uitingen te 
organiseren in verband met de geringe belangstelling aldaar, 

De samenstelling van het Hoofdbestuur  bleef ongewijzigd. 

Voorjaarsconferentie.  

De voorjaarsconferentie te Doorn in samenwerking met de Stichting 
Socrates is goed geslaagd en werd druk bezocht. 

Op de zaterdag sprak Erik Vos, leider van de toneelgroep Arena, over 
toneel en toneeldecors; de avond werd gevuld met allerhande genaegelijká,. 

Op de zondag spraken Prof.Dr.J.JYahrenfort  en Drs. E. Griep over pun-
ten in verband met bevolkingstoenáme  en regeling daarvan. Beide lezingen 
werden gevolgd door beknopte maar wel levendige discussie. 
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daarbij .aansluitend, van 14 - 21 juli, ook in Drie. 
Het Schoolkamp voor ouderen van 15 - 18.  jaar zal in - LUxemburg ge-

'houden worden,, waarschijnlijk bij. Wittz. 

Bestuurswisselingen.  

In Leiden en, Amsterdam hebben de geijkte afdelings-bestunrswisse-
lingen plaats gevonden'op geijkt onregelmatige wijze. Delft en Groningen 
volharden in hun samenstelling tot het najaar. 

-o- 

HUMANISTISCH THUISFRONT.  

Vierde Militair Tehuis.  

Het vierde militaire tehuis van het Humanistisch Thuisfront in 't -
Harde, gemeente Doornspijk, gelegen bij de grote legerplaats 't Harde 
zal nu definitief geopend worden op 19 mei:a.s.:te 14.45 uur. De datum 
is iets later gesteld dan oorspronkelijk gepland was in verband met de 
mogelijkheid dat de voorzitter, de Heer Vermeer dan weer zover va,n_zijn 
ziekte zal zijn hersteld;  dathij.bij de_opening aanwezig kan 'Zijn." 

D-enaam van dit vierde tehuis zal zijn "De Woldbeg"-naárde heuvel 
in die, .buurt. Leider van Iet tehuis zal worden de Heet,  Diátiendaal, die 
tot nog toe de beheerder. van "De, Ark" was. 

Voor de opening zal worden aangezocht de commissaris van-de•Keningin 
in de provincie Gelderland. Minister Staf heeft toegezegd eveneens bij de 

iopening aanwezig te zullen zijn, indien Hij dán nog minister 	 of- 
iciele 	des avonds een feestavond worden aangeboden aan de 

in..1 t:Harde.gelégerde"Militairen. .  
• 

Bestuur.  

Het bestuur van het Humanistisch Thuisfront is aangevuld met de 
volgende leden: de Heer N. Gerharz uit Den Haag en de Heer W.J. de Bruyne 
uit Amstexdambeideheren 	uit: de kringen van de 

• HUMANISTISCHE WERKGEMEENSCHAP IN DE PARTIJ VAN  

April-nummer "Vernieuwing".  

• Het april-nummer van "Vernieuwing" bevat een tweetal interessante 
polemische artikelen. De Heer F. Kool gaat in een artikel onder de titel: 
"Van mensen en aantallen" in op het vraagstuk van de overbevolking in ons 
land en becritiseert hetgeen daároyer in het ontwerp-beginselprogram van 

.de-Pártij van de.Arbeidwordt gezegd. 	• 
In de rubriek Eigen standpunten bespreekt J. ..Engels het vraagstuk van 

van de, gewapende, verdediging. 

Zomerkampen.  

Het Zomerkamp der vereniging zal bij Drie op de Veluwe gehouden 
worden van 7 - 14 juli, het Schoolkamp voor jongerenvan.12. 7  15.jaar, 
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A.H. GERHARD-STICHTING.  

Opening eerste tehuis.  

Op woensdag 8 april is het eerste bejaardentehuis, dat de A.H. 
Gerhard-Stichting gaat exploiteren, het A.H. Gerhardhuis te Amsterdam; 
met enige feestelijkheid officieel geopend. Het tehuis is gebouwd in op-
dracht van de N.C.H.B. (Nederlandse Centrale voor Huisvesting van Be-
jaarden) en. blijft ook eigendom van deze instelling. De - exploitatie is 
echter. overgedragen aan de Gerhard-Stichting. Deze Stichting is in het 
levengeroepén door het Humanistisch Verbond en De Dageraad (thans De 
Vrije 'Gedachte genaamd).' Het doel van deze Stichting is : het oprichten 
en instandhouden van tehuizen voor bejaarden, die niet tot enig kerkge-
nootschap behoren. In de naam wordt A.H. Gerhard, in zijn tijd een zeer 
vooraanstaand vrijdenker, geëerd. Op de openingsbijeenkomst heette Dr. L. 
Neher, voorzitter van de 	 de aanwezigen welkom. Daarna droeg 
de ere-voorzitter van de N.C.H.B., Mr. G.;  van Hall, burgemeester van 
Amsterdam, het tehuis -offiCieel in exploitatie over aan de Gethard • 
Stichting, Namens deze Stichting Werd deze overdracht aanvaard door haar 
voorzitter Mr. M. Knap. Tenslotte sprak de Heer M.A. Reinalda, lid van 
de Raad van State en oud-voorzitter van de Gerhard-Stichting de openings-
rede uit. De Heer Reinalda onthnlde tevens een plaquette met de beelte-
nis van A.S. Gerhard. Op de receptie werd o.m. het woord gevoerd door 
Dr. J.P. van Praag, voorzitter van het Humanistisch Verbond. 

Persconferentie.  

Voordat het tehuis officieel werd geopend, hield het bestuur van 
de Gerhard-Stichting een goed-  bezonhte persconferentie, waarop de voor-
zitter de organisatorische verhoudingen. tussen N.C.H.B. en Gerhard Stich-
ting•duidelijk maakte en een aantal gegevens verstrekte over de zakelijke 
opzet van het tehuis.'Zo vertelde Mr. Knap 'dat de pensionprijs gemiddeld 
f.215.-- per maand bedraagt, waarin de volledige verzorging, ook bij ziek-
te, is inbegrepen. Mr. Knap betreurde het dat deze prijs niet'lager kan 
zijn. De grote kosten nopen echter tot'het in rekening brengen van dit 
bedrag. De echtparen die in een van. dé 24 huisjes wonen, die ook op het 
terrein van het tehuis staan,. betalen f.'21.50 per week, waarbij is in-
begrepen dé prijs der voorzieningen als centrale verwarming•, geiser en 
glasverzekering. 

'De Heer Knap deelde nog mede.dat ongeveer 20 procent van de bewoners 
van het tehuis daar verblijven voor rekening van de Gemeentelijke Dienst 
voorSociale Zaken. 

Tenslotte maakte de voorzitter op deze persconferentie van de ge-. 
legenheid gebruik een misverstand recht te zetten. Er heeft namelijk de 
mening postgevat, datmerieeWsoort entree-geld moet betalen om in het 
huis te kunnen wenen. Dit iáiiiijiiïstW41  is waar, dat van hen die het 
kunnen betalen een bijdrage van f. 950.-- wordt gevraagd ten behoeve van 
een sociaal fonds dat gesticht is o.m. om te zijner tijd Mensen, die graag 
in het . Gerhardhnis zouden willen wonen, maar dat niet kunnen:bekostigen, 
tegemoet te komen. Ongeveer 50 procent van de bewoners draagt bij aan dit 
fonds. 

Beschrijving van het tehuis.  

Het prachtige huis dat gebouwd is door de architectengroep Van 
Tyen, Boom en Pasno is gelegen in Slotermeer aan de Slotermeerlaan 1, 
zeer gemakkelijk te bereiken met lijn 13. Het hoofdgebouw biedt plaats aan 
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235 personen, te weten 28 echtparen en 179 alleenstaanden. Bovendien 
zijn er 24 kleine woningen voor echtparen dié in staat zijn voor zichzelf 
te zorgen. Deze kunnen echter deelnemen aan alle voorzieningen welke het 
hoofdgebouw biedt (recreatiemogelijkheden, ziekenafdeling énz.). 

-0- 

RADIOLEZINGEN.  

Lezingen in de maanden april en mei voor de V.A.R.A.  

26 april 	P,J.S. Zwart 
	

"Ruimtevaart". 

3 mei 	Dr.J.P. van Praag 	 "De eenzame jager". 

10 mei 	 Groenman-Deinum 	"Iets over Vrouw-zijn moeder- 
zijn en mens-zijn". 

18 mei 	: 	Prof..-2 G. '. -tuiveling. 	 "Liet recht. on vrije tijd". 

HUMANISTISChE LITERATUUR.  

Verschenen is no.1 van de 6e jaargang van Rekenschap, driemaandelijks 
tijdschrift voor wetenschap en cultuur, uitgave Van de Humanistische 
Stichting Socrates. 
Inhoud: 
Catharina van der Linden 	In beweging. 
Anna Blaman 
	

Het mensbeeld in de hedendaagse literatuur.- 
Beb Vuyk 
	

De Duperronnisten. 
Pierre H. Dubois 	 Ontdekking van Georges Simenon. 
J.P. van Praag 
	

Problemen der zedelijke waardering. 
E.C. Vanderlaan 	 Wat is er gebeurd bij de vrijzinnige theologie. 
Internationale kroniek 

	
Verdeelde wereld. 

Personalia. 

-o- 

INTERNATIONALE LITERATUURLIJST.  

THE HUMANIST (ENGLAND)' 	 C. Schwarz  

March 1959 
	

The Humanism of Goya. 

Frederic Vanson  

Havelock Ellis. 

THE RADICAL HUMANIST 

No. 4 - 5:1959 

J.J.C. Smart  

Man's Place in the Universe.  

D.B. Karnik  

M.N. Roy, from.Nationalism 
to Cosmopolitan Humanism. 

G.P. Bhattacharjee  

Is Man Rational ? 

Surindar Suri  

From Marxism to Radical 
Humanism. 
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INTERNATIONAAL NIEUWS.  

België  

Op 17 maart j.l. sprak de voorzitter van het Nederlands Humanis-
tisch Verbond, Dr. J.P. van Praag voor de afdeling Brugge van het 
Belgisch Humanistisch Verbond over: "De veekroep van het Humanisme". 

Humanitas.  

De Belgische Humanitas, verleden jaar gesticht met Mejuffrouw M. 
Dijkstra, Directrice van het Centraal Bureau van de Nederlandse Humanitas, 
en Mr.Dr. J. In 't Veld, voorzitter van de Nederlandse Humanitas, als 
Meter en Peter, ontwikkelt zich voorspoedig. De vereniging is inmiddels 
officieel erkend. Haar statuten zijn opgenomen in het Belgisch Staatsblad 
dd. 31-1-1959. 

Op 19 maart j.l. hield de vereniging haar 2e jaarlijkse vergadering 
te Brussel. Er werden drie films Vertoond, t.w.: 

OnelqUes aspoets de PTis'om. 
Mensen zoals alle anderen (opleiding van gebrekkigen); 
De . zevende leeftijd (hulp aan bejaarden). 

Het Vrije Woord.  

Het Vrije Woord, het orgaan van het Belgisch Humanistisch Verbond, 
dat alles bevat over de radio- en televisie-uitzendingen, welke het 
Verbond verzorgt, heeft een ruimere strekking gekregen. Het bevat nu, 
behalve de tekst van de uitzendingen ook allerlei ander Humanistisch 
nieuws. De redactie van Diogenes, het tijdschrift van het Belgisch Huma-
nis-tisch• Verbond, is opgenomen in de redactie van Het Vrije Woord. Dio-
genes zal blijven bestaan in de vorm van een reeks lossé en te gepaster 
tijd verschijnende brochures. 

Het Vrije Woord van 15 januari 1959 bevat een artikel van Prof. Dr. 
Jan D.hondt onder de titel: "Een misverstand". Het misverstand bestaat 
volgens' de schrijver hierin dat men in de Westerse landen de democratie 
veel te veel alá iets vanzelfsprekends beschouwt. Daarom kan men het zo 
moeilijk begrijpen dat een land als Frankrijk, de bakermat van de democratie 
op het vaste land van Europa naar een dictator grijpt. Maar de democratie 
is niet iets dat zich vanzelf evolueert, zij moet integendeel iedere dag 
opnieuw bewijzen hiervan geven. Zij is niet een spelletje van beroepspoli-
tici maar zij moet geworteld zijn in het hele volk. Een kritische houding 
van ons allen in het Westen ten opzichte van de democratie is dringend 
nodig,, zegt de schrijver, wil de democratie zich kunnen transformeren van 
wat ze in werkelijkheid is naar wat ze beweert te zijn. 

= 

I n d i a.  

The Radical Humanist van 25 januari 1959 herdenkt de stichter van 
de Humanistische beweging in India, M.N. Roy, die vijf jaar geleden stierf. 
Men vindt in dit nummer verschillende artikelen gewijd aan leven en werken 
van dezé merkwaardige man die begon als nationalist in India, vervolgens 
communist werd en een belangrijke rol speelde in de Communistische Inter-
nationale, daarna met het communisme brak en toetrad tot de Congres Partij 
in India, vervolgens een eigen democratische partij stichtte en tenslotte 
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tot het inzicht kwam dat geen politieke partij, maar een totaal andere 
levenshouding de basis moest vormen voor een democratische en vrije wereld. 
Zijn democratische partij hief zichzelf open werd de Humanistische beweging, 
die zeer sociaal gericht is en veel doet aan coëperatie. 

Dit herdenkingsnummer bevat ook een lijst met publicaties van M.N. Roy. 

= = 

International Humanist and Ethical Union.  

Wij hebben reeds medegedeeld, dat de I.H.E.U. is toegetreden tot de 
Unesco, als lid met adviserende stem. 

Op 14 februari j.l. richtte de voorzitter van de I.H.E.U., dr. J.P. 
van Praag, een brief aan de Unesco inzake rassencliscriminatie, waaraan wij 
het volgende ontlenen: 

"In Groot-Brittannië is in 1957 met behulp van The British 
Ethical Union een Nationale Raad tegen Rassen- en Religieuze 
Discriminatie opgericht als een groep die druk op de regering 
uitoefent tegen discriminatie. Hij was nauwelijks in het leven 
geroepen of de rassenongeregeldheden in Nottingham en Notting 
Hill (Londen) kwamen voor. Er werd een spoedvergadering bijeen-
geroepen en er werd daadwerkelijke actie gevoerd door de Raad 
en zijn leden-organisaties, waaronder de. B.E.U. De Raad werkte 
een serie maatregelen uit, o.a. inhoudende het aan het werk 
zetten van een Opvoedings-Comité, op initiatief van de B.E.U. 

De New York Society for Ethical Culture richtte een Comité 
van Integratie op, dat een conferentie belegde, wederom in 1957, 
in de "City and All its Children". De conferentie werd bijgewoond 
door meer dan 150 vooraanstaande opvoeders, sociale werkers, 
psychiaters en religieuZe leiders. 

In 1.958 publiceerde bet' Nederlands Humanistisch Verbond.een 
rapport over het rassenprobleem, waarvan de conclusies waren: 

1. Het is mogelijk, dat er geestelijke rasverschillen bestaan, 
maar deze zijn nooit wetenschappelijk aangetoond, evenmin als 
de biologische schadelijkheid van rassenmenging. 

2. Geringschatting van rassen en daaruit voortvloeiende uit-
zonderingsmaatregelen berusten op vooroordeel, dat gedeelte-
lijk voortvloeit uit (weinig vooruitziend) eigenbelang.. 

3.'Hoewel het rassenvooroordeel uiterst moeilijk uitroeibaan 
geacht moet ; worden, mogen degenen, diè er zich vrij van ge-
voelen, zich bij het bestaan ervan niet neerleggen. 

4. De humanistische beweging heeft de taak aan de zijde van 
'allen te staan die zich geven aan de strijd tegen rassen-
vooroordeel 

 
en moedwillige discriminatie. 

5. De terugdringing van het rassenvooroordeel zal op den 
duur niet alleen in het belang blijken van de slachtoffers 
ervan, maar ook van de groepen, die zich thans nog aan 
discriminatie schuldig maken. 

Deze verklaring zou niet volledig zijn als er geen aandacht 
gevraagd werd voor geloofs-discriminatie, waarmede humanistische 
organisaties dikwijls geconfronteerd worden. Het ethische huma-
nistische uitgangspunt is, dat democratische  regeringen de •vaarde 
van respectabele democratische overtuigingen niet behoeven te be-
palen noch mogen bepalen en derhalve geen discriminatie op deze 
overtuigingen mogen toepassen. 
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Het spreekt vanzelf dat ethische humanisten in aanmerking 
behoren te komen voor alle openbare diensten. Maar humanis-
tische en ethische bewegingen behoren eveneens te delen in 
alle voorrechten van religieuze genootschappen overeenkomstig 

• hun aantal en belangrijkheid. In dit opzicht is het belangrijk 
te-vermelden dat de positie van de A.E.U. als een religieusze 

• organisatie in de Verenigde Staten stevig gevestigd werd door 
het besluit van de Circuit Court of Appeals for the District 
of Columbia dat het besluit vernietigde. van de Belasting 
Rechtbank en vrijstelling verleende van belasting op onroerende 
goederen aan de Washington Ethical Society. De belangrijkheid 
van het besluit van het Hof van Ap01 ligt niet in het belas- 
tinggeval op zichzelf, maar in de rechtsgelijkheid die verzekerd 
wordt door het Hof van Appél. 

Ethische humanigten behoren bij te dragen tot de welvaart 
van de naties en speciaal tot het buitenkerkelijke deel van 
hun bevolkingen. Daarom voelen zij zich beledigd als regerin- 
gen en regeringsinstellingen er niet voor .terugdeinsen hen 
als tweede-rangs burgers te behandelen. Humanisten vragen 

'geen gunst, maar zij bieden hun hulp aan in het belang van 
mensen die niet genegen zijn te luisteren naar de boodschap 
van de kerken. Daarom menen zij aanspraak te magen maken op de- 

' zelfde samenwerkingen eerbiediging  van de zijde van de regering 
zoals de kerken die opeisen ten opzichte van subsidies, radio, 
opvoeding en geestelijk onderwijs, enz. Al wat . zij Willen is er- 
kend te worden als religieuze organisaties of verenigingen op 
geestelijke grondslag op hetzelfde niveau als de kerken. Van 
hun kant willen zij hun aandeel leVeren in de samenwerking met 
alle overtuigingen in een gezamenlijke poging het hoofd te 
bieden'aan nihilisme en onverschilligheid: Zij beschoUwen'het 
niet als hun taak eerlijk geloof te bestrijden. Zij beogen te 
discussiëren 6p het hoogste niveau over godsdienstige verschil- 
len van meningen, maar zij bestrijden wat zij beschouwen als mis- 
bruiken op het terrein van religie, wanneer zij daarmede ge- 
confronteerd worden,-  hoewel zij dit niet als hun- voornaamste 
doel beschouwen. Want hun voornaamste taak is de mensen bewust 
te maken wat ethisch humanisme kan-betekehen voor hen en welke 
verplichtingen het hen oplegt. Op deze wijze nemen-zij het op 
zich een constructief aandeel te leveren aan de-uitbanning van 
discriminatie van buitenkerkelijken; en zij verwachten- in deze 
poging 'ondersteund te worden door al- diegenen die zich verbon- 
den voelen met de eenheid van de mensheid." 

Dr. J.P. van Praag. 

-o- 

VAN ALLE KANTEN.  

Verslagen, reportages enz.  

Van de opening van het A.H.Gerhardhuis  werd in zes Amsterdamse 
couranten en de Nieuwe Rotterdamse Courant - een verslag gegeven, vaak 
met foto's. 

Van de persconferentie en het congres van het Humanistisch Verbond 
troffen wij in 26 couranten een verslag aan. Daaronder waren verschil- 
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lende'di.e.behalve he;t.verslag ook nog een mededeling in de radiorubriek 
hadden over de, Luisterkring. 	 1 , 

De Waarheid van 1 :april signaleert de opmerking .in Mens -en Wereld, 
het orgaan van het, Humanistisch Verbond, dat het een ongewenste toestand 
is, dat ygn de 19 B.L.O. scholen waarop in internaatsverband onderwijs wordt 
gegeven..aan. regerings- en voogdijkinderen,er 14 R.K.-  en 5 Prot.Christelij1 
zijn, zodat . het openbaar onderwijs voor deze pupillen geheel ontbreekt. 

• De - Vrijdenker-van  4 april doet mededeling van de prijsvraag van de 
I.H.E.U. voor het beste opstel over het - moderne Humanisme. 

Van de Studiedagen over de Idee der Openbare School hebben twaalf 
bladen een verslag gegeven. 

De Leeuwarder Courant Van 1 april j.l. verbond hieraan een commen-
taar, dat wij hieronder in zijn geheel laten volgen. 

De idee van de school. 

": 	Het is een verblijdend verschijnsel, dat men zich inde 
"kringen.vanAlet Humanistisch Verbond herhaaldelijk bezig-
"houdt met de idee van de. openbare school. Een van de voor- 
"mannen van deze organisatie, Dr. J.C. Brandt Corstius, heeft 
"er een boekje over geschreven;, .dezelfde was ook de spreker 
"opeen studiedag van het,HVi:xlie:geheel aan dit onderwerp 
"gewijd werd. Zijn schriftelijke en-mondelinge uiteenzettingen 
"verdienen ook buiten de eigen groepering gehoord te worden. 
"Zeker. inzake de schoolkwestie moet men iwNederland weten wat 
"men aan elkaar.heeft. 
" -Een winstpunt, dat de betogen van de genoemde preker en 
"schrijver oplevert is de regelrechte afwijzing van 'de befaamde 
"neutraliteitspr.etentie. De z.g. neutraliteit van de openbare 
"school, menigmaal door haar tegenstanders geëist en haar ver-
"weten, heeft vrijwel geen aanhangers meer, aldus zijn woorden. 
"Hij betreurt het dat de openbare school in de laatste eeuw 
"werd.teruggedrongen in een onvruchtbare neutraliteit. Hij 
"vindt het niet goed dat menigeen meent dat het:maar het beste 
"is wanneer deze school zich geheel buiten de.zaken van het 
"geestelijk leven houdt. Neg eens:,  op zulk een wijze Schieten wij 
"wat op—Ook volgens ons zou de neutraliteit een gruwelijk on-
"ding zijn, als zij niet nog veel meer. een Onmogelijkheid was. 
" 	Geen neutrale school dus maar wel een algemene school, al-
"dus Brandt Corstius. Dat de openbare school toegankelijk moet 
"zijn voor alle rangen, rassen en. standen, spreekt wel vanzelf. 
"De vraag mag echter gesteld worden, of in Nederland de bijzon- 
dere school dit beginsel nieteerder in de praktijk gebracht 

"heeft dan de openbare school, die immers heel lang de rubriek 
"armenscholen" heeft gekend. De moeilijkheid begint echter wan-
"neer men zegt dat de openbare school kindeten uit- alle geesté-
"lijke milietts moet opvangen. Hoe kan er op zulk  een wijze nog 
"een juiste en gewenste aanslufting van school en huis plaats 
"vinden, hoe kan er op school dan nog van geestelijke vorming 
"sprake zijn, hoe kan men in een sfeer van volkomen, vrijblijvendheid 
"dan nog van inhoud, stabiliteiten gerichtheid van onderwijs et 
"opvoeding spieken`? 
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" 	Niet neutraal, wel' algemeen. Maar waar'! ligt dan de al-
"gemene idee? Het H.V. voelt er niets voorliet streven van 
"sommigen om aan de ópenbare school een christelijke inhoud .  
" te geven, te steunen. Jegens deze christelijke inhoud., 
"welke deze dan ook mag zijn, staat het buitengewoon kritisch. 
"Er moet dientengevolge mé4r gezegd worden en Brandt Corstius. 
"poogt dat tweeledig te formuleren. Ten eerste: de openbare 
"school is de school die zich plaatst op de grondslag van de 
"menselijke verbondenheid. Ten tweede: de openbare school ver-
"tegenwoordigt het zuiverst de synthese van de nationale en 
"Europese tradities. 

Gering van omvang en pretentie'kan men deze formulering 
"niet noemen. Zou de bijzondere school (de prot:chr. en. de r.k.) 
"zich met minder liefde en overtuiging op de grondslag van,de-
"menselijke verbondenheid plaatsen dan de openbare school? Het 
"ligt juist in haar religieuze grondslag dit met hart en .ziel 
"te:doen. En dan dat andere, dat van de synthese, wat.  bereikt 
"men daarMee in' de praktijk? Wil men in de kringen van. het H.V. 
"aanvaarden dat het christelijk geloof niet alleen in Nederland 
"maar in geheel Europa het voornaamste en sterkste fundament 
"van geestelijk' leven betekent en dat het christendom in het 
"verleden een levenwekkende kracht is geweest en dat in ons 
"eigen geestelijk voordeel ook moet blijven. . 

. Hetis goed dat de discussie op dit punt voortgezet wordt. 
"Met de schoolkwestie kan men in Nederland alleen maar verder 
"komen als, men aan alle zijden duidelijkheid en eerlijkheid na 
"streeft_. Krijgen Brandt Corstius en zijn medestanders hun zin, 
"dan wordt dé openbare school een humanistische school-  en dus, 
"zo men wil, niet minder een sector- of secte-school dan. de 
"bijzondere scheól. Voor de wezenlijke, existentiële erkenning 
"en beleving van het christendom zal in deze school in dat 
"geval geen plaats meer' zijn. Zij is dan ook "bijzonder" geworden. 
"Het enige voordeel is dan, dat zij de haar belemmerende aan-
"spraak op neutraliteit van zich heeft afgeschud." 

-o- 

De Nieuwe Rotterdamse Courant van 23 maart en Het Parool van 23 
maart gaven een verslag van de conferentie van Socrates, samen.met de 
S.V.H.G. over het bevolkingsvraagstuk. 

Het verslag van de N.R.Ct. nemen  wij hieronder voor U over: 
fl 	Niet alleen het wereldbevolkingsvraagstuk is benauwend 
"maar ook, het probleem van de Nederlandse overbevolking. Te 
"veel mensen zullen in de toekomst jaárlijks in het arbeids-
proces moeten worden opgenomen. EMigratie geeft geen afdoende 

."oplossing. Helaas voeren de' politieke leiders een struisve-
"gelpolitiek. Slechts dOeltreffende voorlichting en het over-
"winnen van weerstanden zullen tot de zo noodzakelijke beperking 
"van de bevolkingsvermeerdering kunnen leiden. Aldus betoogde 
"Prof. Dr. J.J. Fahrenfort hier'in het Maarten Maartenshuis op 
"een studieconferentie van de Humanistische Stichting Socrates 
"in samenwerking met de Studenten Vereniging op Humanistische 
"Grondslag. 
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Volgens Prof. Fahrenfort stijgt de wereldbevolking veel te 
"snel als gevolg van allerlei sociale en hygiënische maatrege- 
len die het sterftecijfer doen dalen terwijl dit van de geboor- 
tecijfers niet kan worden gezegd. Blijkens voorzichtige prognoses 

"zou de totale bevolking van onze aardbol over veertig jaar tot 
"5600 millioen zielen gestegen zijn en over 200 jaar reeds 86 
"milliard bedragen. Prof•. Fahrenfort meende, dat in het verleden 
"de schadelijke gevolgen van een snelle toeneming van de wereldbe-
0volking gemaskeerd 'zijn door een even snelle toeneming van de pro-
"ductie en een massale emigratie naar "lege" werelddelen; in de 
"toekomst evenwel zag hij dergelijke mogelijkheden niet. Wat Neder-
"land betreft kantte hij zich tegen de opvatting, dat alleen een 
"groeiend volk gezond zou zijn en tegen het streven van de r.k. 
"kerk om de nadruk op de natuurlijke voortplanting te blijven leg-
."gen zonder begrip voor vele medische verworvenheden tot beper-

. "king van het kindertal. De tijd was volgens Prof. Fahrenfort -
"wiens uitgangspunten en conclusies tijdens deze conferentie ove-
"rigens beslist niet onweersproken bleven - gekomen, dat de over-
"held een positief standpunt met betrekking tot de geboorterege-
"ling moest gaan innemen. 
" 	Drs. J. Griep legde meer de nadruk op' de individuele aspecten 
"van het probleem van de bevolkingsbeperking. Naar het oordeel 
"van deze spreker was het een'vergissing van de vroegere nieuw-
"Malthusiaanse bond geweest, dat het vraagstuk sociaal zou kunnen 
worden aangepakt. Een individuele benadering heeft meer succes 

"aangezien onze Westerse cultuur nu eenmaal sterk individualis-
"tisch is. Daarenboven hebben de gestegen welvaart"en de sociale 
"voorzieningen gedurende de afgelopen vijftig jaar"het sociale 
"aspect van de zaak op de achtergrond gedrongen, terwijl ook de 
"desintegratie van het geslachtsleven een belemmering vormt voor 
"een niet-individuele benadering van het probleem. Drs. Griep 
"gaf tenslotte een uiteenzetting van de situatie in de verschil-
"lende streken van de wereld. Beide inleidingen hadden een uit-
"voerige discussie tengevolge, die voor een belangrijk gedeelte 
"een ondersteuning of zelfs versterking van de reeds door de spre- 
kers getrokken conclusies te zien gaf, maar waarin toch evenmin 

"het waarschuwend geluid ontbrak van de ernstige consequenties 
"die - juist van humanistisch standpunt gezien 	een ingrijpen in 
"déze wel zeer individUele problematiek zou kunnen hebben. 

-o- 

Forumgesprekken.  

Op initiatief van het Instituut voor Volksontwikkeling is in Deventer 
een forumgesprek georganiseerd over het onderwerp: 'Wat dunkt U van de 
mens?". Gespreksleider was Ds. H.v.d.Veer, deelnemers aan het gesprek waren: 
Ds. W.B. Verdonk, Mr. H.H. Schoemaker (R.K.) en W. Coendors (Hum.Verbond). 

Het Deventer Dagblad van 17 maart gaf een verslag van deze avond. 

-o- 

Het A.R. Rapport over Humanistische Geestelijke Verzorging.  

Het Vrije Volk van 25 maart j.l. wijdde een redactioneel artikel aan het 
rapport. Dit artikel nemen wij hier in zijn geheel over: 
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fl 	 Geestelijke Verzorging. 
't 

• Van antirevolutionaire zijde is een rapport verschenen over 
"humanistische geestelijke verzorging. Bedoeld is de geestelijke 
"verzorging vanwege het Humanistisch Verbond en het Humanistisch 
"Thuisfront ten behoeve van gevangenen, militairen en arbeiders 
"in de arbeiderskampen. Voor dit werk vragen de humanistische er-
"ganisaties subsidiefaciliteiten. Daarbij kunnen zij erop wijzen, . 
"dat de godsdienstige verzorging van deze groepen immers ook door 
"overheid wordt gesteund. 

• Het antirevolutionaire rapport is uitgebracht door een com-
"missie van he,t College van Advies van de Antirevolutionaire Partij. 
"De commissie komt lot de conclusie, dat het werk van de humanis-
"tische organisaties wel voor overheidssteun in aanmerking komt. 
"Maar dan moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Voorop 
"staat, dat de geestelijke verzorging zich moet beperken tot hen 
"die daarom vragen en dat zij geen antigodsdienstige elementen mag 
"bevatten. 
• Voorts zal de overheid zorgvuldig uit moeten kijken, welke 
"personen zij als geestelijk verzorger toelaat tot de onder haar 
"hoede geplaatste gevangenen én militairen. Deze voorwaarden zelf 
"verschillen nauwelijks van de opzet die de humanisten zelf aan 
"hun werk geven. Dat blijkt andermaal uit het werkje Geestelijke 
"Verzorging irehet.Humanistisch Verbond, dat werd geschreVen onder 
"redactie van een zo gezaghebbend humanist als Dr. J.P. van Praag 
"en waarvan onlangs een tweede druk is -verschenen. 

" • Al legt het antirevolutionaire rapport dus een basis voor 
"antirevolutionaire christenen om met humanisten van verschillende 
"politieke schakering tot een oplossing van de praktische problemen 
"te komen en al verdient deze-poging tot samenleven in ons land waar-
"dering, toch hebben wij bedenkingen. 
• Het rapport gaat enerzijds uit van de gedachte dat de overheid 
"de plicht heeft, de godsdienstige verzorging te bevorderen, want 
"de overheid moet in de geestelijke leiding van het volk God erken-
"nen als hoogste' Wetgever en Bron van het leven. Anderzijds wordt 
"gesteld, dat de overheid ieder in eigen geweten vrij dient te laten. 

▪ Van deze beide uitgangspunten - uit komt het rapport,tot een 
"vooro'pstel l e n van de godsdienstige verzorging als 
"overheidstaak en tenslotte tot het a a n v a a r d e n van gees- 
telijke verzorging - iets 11661 anders voor de samenstellers 	voor 

"humanisten, omdat daarin nog iets goeds kan zitten. 
• •Is deze opvatting nu houdbaar?  Is het houdbaar om over ons 
"volk als over een christelijke natie te spreken wanneer bij nadere 
"precisering blijkt, dat zowel protestanten onderling alsook pro-
"testanten en rooms-katholieken aan het begrip "christelijk" als 
"leidraad voor het gedrag der overheid zeer verschillende inhouden 
"geven? Wat blijft er dan over van de stelling, dat een grote meer-
"derheid van ons volk de overheid als de overheid van een christe- 
lijke natie ziet? Wat voor werkelijke betekenis heeft deze algemeen-

"heid als daaruit alleen maar een grote aarzeling voortkomt om het 
"humanisme van overheidswege als volwaardige geestelijke stroming te 
"behandelen? 

" 	Het tweede bezwaar tegen deze opvatting is, dat het volk te 
"veel als een vaag begrip wordt gehanteerd. Ons volk is een geheel 
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"van levende mensen met grote verscheidenheid van overtuiging. 
"Als de overheid zich overheid van heel het volk weet, heeft zij • 
"tot taak, de geestelijke ontplooiing van dat volk in zijn ver-
"scheidenheid te bevorderen. In de verantwoordelijkheid die wij 
"voor elkaar dragen, deelt ook de overheid. 
fl 	Het a.r. rapport treedt de geestelijke verzorging van humanis-
"tische zijde met grote aarzeling tegemoet. Als men zich bij het be-
"grip volk wat meer de mensen voor de geest had gehaald, zou 
"het wellicht anders zijn geweest. Want dan had men zich verheugd, 
"dat br nu ook geestelijke verzorging te krijgen is voor de groep 
"die door de godsdienstige verzorgers niet meer bereikt wordt. En 
"dan zou'men van de vraag, of de overheid die verzorging ook moet 
"steunen, nauwelijks een vraagstuk hebben . gemaakt." 

-0- 

Een Katholieke visie op het Humanisme.  

De R.K. geestelijke W..Engelen mag zo langzamerhand wel beschouwd wor-
den als een der R.K.-deskundigen op het gebied van het Humanisme. Verschil-
lende verslagen van Humanistische bijeenkomsten (.o.a. het I.H.E.U.-congres 
te Londen en hét Congres der Vrijzinnige Bewegingen in België) verschenen 
reeds Van zijn hand in de R.K. pers. Eerst thans vernamen wij,: dat het R.K. 
blad "Streven" in 1957 en 1958 enige artikelen van de Heer Engelen over 
het Humanisme•heeft opgenomen.. "Streven" is een maandblad voor geestes-
leven en cultuur dat onder redactie staat van J. van Heugten S.J. te Amster-
dam en van F. Bladel S.J. te Leuven. Het blad verschijnt in Nederland en 
Vlaanderen. In "Streven" van mei 1957 komt een artikel voor onder de titel: 
"Is het Humanistisch Verbond een religie?". De schrijver signaleert de re-
ligieuze stroming in het Verbond. Schrijver bespreekt uitvoerig het boekje 
"Humanisme en Religie" en constateert dat hier een voor de Christen aan-
trekkelijk aspect van het Humanisme zich voordoet. Een gesprek tussen Chris-
en Humanisten acht schrijver zeker mogelijk. Hij waarschuwt echter tegen een 
te groot optimisme van Christelijke zijde ten aanzien van de verwachting dat 
het religieuze aspect van het Humanisme eens een doorbraak naar het Chris-
tendom zal opleveren. Schrijver meent dat, wanneer het Humanistisch Verbond 
het religieze element in een aansprekelijke vorm weet te gieten, dit de werf-
kracht van het Verbond onder "het gewone volk" zal verhogen. Schrijver ein-
digt zijn artikel met de hoop uit te spreken, dat velen langs de weg van 
het religieuze Humanisme ooit de ware religie zullen vinden. 

"Streven" van juni en juli 1958 bevat een artikel van dezelfde schrij-
ver over het monderne Humanisme in Nederland. Hiervan is ook een overdruk 
verschenen. Volgens een noot van de redactie is dit artikel een objectief 
verslag van de wordingsgeschiedenis van het Humanisme zonder kritiek van-
uit Katholiek standpunt. Het verslag is geschreven aan de hand van publica-
ties van het Verbond. 

-o- 
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BIJLAGE  
GEREPATRIEERDE INDISCHE NEDERLANDERS.  

Ik geloof dat ik.niet beter doen kan dal' een zakelijk relaas te 
geven van onze wederwaardigheden op dit punt. Dat begint al kort na 
1950: Men wilde ons toen eenvoudig, niet. Dé Centrale Commissie voor 
Kerkelijk en Particulier Initiatief (C.C.K.P.) wenste het Verbond niet 
als geestelijk genootschap te erkennen. Maar Humanitas mocht meedoen 
aan de commissie voor het maatschappelijk' Werk. Wij hadden op dat moment 
onze handen vol en lieten de zaak rusten. Het heeft geen 'zin hier de . 
lotgevallen van Humanitas, in deze jaren te beschrijven. Het komt er op 
nee dat.e.en tweetal maatschappelijke werkers van HuManitae gedurende 

,enige tijd.werd ingeschakeld bij het werk,  in de z.g. contract-pensions. 

(In de "vrije" samenleving kon' men niemand uiteraard iets verbieden of 
voorschrijven, en daar hebben Humanitas en het Verbond uiteraard hun 
best gedaan). In de contract-pensions zouden de maatschappelijke werkers 
de mensèndesgeWenst verwijzen naar de toegelaten geestelijke verzorgers. 
De functionarissen van HumanitaS hebben.dat'ook nauwgezet gedaan; ze. 
stuitten overigens op heel wat gevallen; die van godsdienstige verzor7  
ging niet gediend waren. Maar gelukkig werd in het braveNederland deze 
mensen de ramp van humanistische contacten gespaard; althans zolang ze 

-in de•pensions bleven... Toen kwam 1958! 

Holland op zijn smalst. 

Eind' ''57, begin '58 kwamen de Indische Nederlanders in grote getale 
'naar ons land. liumanitas voorzag dat velerlei hulpgoed van pas zdu komen; 
het- Verbond-meende thans eek een taak te kunnen vervullen. Op 10 februari 
vond ten departementé een bespreking plaats. Men achtte het daar "vanzelf-
sprekend" dat wij toegang kregen tot de contract-pensions; over een subsi-
die voor dit werk moest - begrijpelijkerwijs• de ministerraad beslissen. 
Op 10 maart zonden we een schriftelijke bevestiging van ons verzoek.' Op 3 
april Volgde een nieuwe bespreking ten departemente, ditmaal op beschei-
dener niveau', 'waarbij alle, argumenten. die onvermijdelijk tegen ons worden 
aangevoerd, aan de orde kwamen en Weerlegd werden.• De bespreking had weder-
omeen prettig verloop; de hesiissing zou direct na Pasen vallen. 

Daar 'kCvam'echter niets van. Mogelijk vanwege het krakeel dat in de 
Commissie - voor Maatschappelijk Werk was losgebarsten over het aantre!cken 

.van vrijwilligers (voor eenvoudige menselijke contacten) en de stichting 
van plaatselijke 'contactorganen; dit alles om de toevloed van gerepatrieer-
den te kunnen'opvangen.' Toen Humanitas zijn vrijwilligersapparaat reeds had 
opgebouwd, werd de hele .  aanvankelijke regeling getorpedeerd. Het "gevaar" 
dat een gerepatrieerde in Contact zou komen met een "andersdenkende" vrij-
williger (let wel; in de vrije samenleving)  moest tot iedere prijs vermeden 
worden. Tot iedere prijs! Want de hele commissie voor Maatschappelijk Werk 
dreigde intens te vallen. Maar op 11 juni (na drie en een halve maand mar-
chanderen) vond men een compromis, mede op aandrang van hogerhand. De re-
geling heeft overigens in de praktijk vrijwel niet gewerkt! Zo reageert Neder-
land op een historisch moment. 

Misschien dat deze affaire de beslissing op ons verzoek had opgehou-
den. rh elk geval vond op 5 juli een nieuwe bespreking ten departemente 
plaats. Men wilde door ons aangetoond zien, dat een redelijk aantal gezinnen 
in de contract-pensions ve'bleven die geestelijke verzorging door het Huma-
nistisch Verbond op prijs zouden stellen.  Inmiddels werd echter ook duidelijk 
gemaakt, dat wij geen toegang konden krijgen tot de contract-pensions; het was 
dus ook onmogelijk aan te tonen, dat er-geinnen waren die contact met ons 
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wensten. Daarom schreef ik dd. 25 juli als . Volgt aan demo minister: 
• 

"Ik moge in dit verband met name wijzen op het feit dat volgens 
de bootlijsten van de sinds 1955' aangekeffien reptrianten.uit Indo-
nesië meer dan 1300 gezinnen hadden opgegeven niet' tot . énige-gods 
dienstige gezindte té . behoren, dat is dus gemiddeld 400 per jaar. 

Ook:indien! deze-Voor.een.groot deel godsdienstige' geestelijke 
verzorging zouden wensen;' alijft er toch een aanzienlijk' deel over, 

..dat van humanistische•géestelijke verzorging gediend . zoiAtunnen 
Zijn. Dit stemt ook overeen-met de ervaring in de "vrije" maatschappij 
opgedaan»' 	• • 
• Daar wij geen toegang hebbeh tot de-COntract-pénsiOns,.kan 'ik' 
op geen.andere wijze.het goede recht 'van onze 'aanvrage aannemelijk 
maken. Ik vertrouw evenwel, dat'dit mede in.het.licht van de ontwik-
keling b.v. in de gevangenissen;iniet nodlg•is." ,  

Op.31 juli vond nogmaals een mondeling contact plaats'en op 28 augus-
tus kwilm'het sehriftelijke antwoord. In hoofdzaak Schreef de minister &at 
de bootlijsten geen betrouwbare maatstaf zijn voor de samenstelling van de 
groepen in decontract-pensions, aangezien een'.belangrijk deelvan de gere-
patrieerden zelf in zijn onderdak voorziet en'dhs :niét in de contract-pensions 
komt (volgens de minister .zijn dat blijkbaar, vooral dé 'buitenkerkelijken, an-
ders heeft de opmerking geen betekenis0. Yootts'clat volgens de C.C.K.P. om-
streeks het midden van het jaar.'49 niet christelijke gezinnen in de pensions 
vertoefden en dat we daarvoor geen subsidie konden krijgen. En tenslotte dat 
wij schriftelijk contact konden opnemen met deze niet-christelijke : ,gezinnen, 
die `wij ('daarna) konden béZoéken "op verzoek van het betreffende gezin". Ons 
antwoetd van 7 oktober Op•deie brief. vindt men in dit'hummet yolledig_afge-
drukt/In december kregen we adressen. Een aó,ntal 'gerepatrieerden .heeft in-
middelé opa onze schriftelijke benadering gereageerd. 

Waar gaat hot bm'?.  
• De kwestie van de tepattiërenda Indische Nederlanders is!een afgelopen 

zaak. Gelukkig. Daarin is dan ook hel belangvan.deze kwestie , die hier nu 
eens uitvoerig Weergegeven is - dan Weet men:hoezoiets gaat - niet gele-
gen. Maar het' is goed om te laten zien welke drogredenen men zoal aanvoert 
om de Humanisten buiten de dein-te Iogden: Iedereen weet immers dat de In-
dische Nederlanders die niet katholiek zijn, zich als regel (Indisch)protes-
tant noemen, ook' al zijn ze niet helemaal of helemaal. niet.godsdienstig. Dat 
blijkt ook .voortdurehd uit dé contacten die we in Nederland met ze hebben. 
Op.  grond eenwel ̀ van. 	naamgeving Werden' ze ingelijfd bij de protestantse 
zorg,' hoe vreemd ze.  daar zelf ook tegenover staan. ,Niety.dat wij .ons daar erg 
druk over zeudeh . maken. Als er contact'metdeze mensen is, staan ze ten-
Minste'niet alleen. Maar stelt U voor dat ze de voorkeur zouden geven aan 
contact met onze raadslieden, als ze die aan het merk zagen.. Daarom moeten 
de humanisten, al's het kan evenmin toegelaten worden tot. de niet-".christe-
lijke" gezinnen. Dat is de kwestie !  

-En riu maar hopen dat die niet-"chtistélijke" gezinnen, die:  immers de 
Nederlandse verhogdingen niet begrijpen,' na zullen laten op onze brieven te 
reageren. Misschien vergeten ze het wel, of Zijn al .te zeer ontworteld om 
nog ergens op te reageren. Ze blijven dan weliswaar zonder contact Met geest-
verwanten, maar ze leren tenminste ook het humanisme niet. kennen! Helaas, 

-die hoep is ijdel': Ze hebben al gereageerd. Ondanks de kleinzieligheid van 
"Chtistelijk" Nederland, waarop Kraemer en Bavinck en Pompe, en zovele anderen, 
zo weinig invloed hebben. 

/iie hiervoor het maartnummer blz. 55 
	 J.P. van Praag. 


