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HUM A NIS T I S C H N I E U W S

HUMANISTISCH VERBOND.

Sprekersconferentie.

De bijeenkomst van sprekers van het H.V. werd twee weken vervroegd
en vond plaats op zondag 7 september in het Erasmushuis. Met behulp van
een bandopname werd o.a. de bruikbaarheid van een Amerikaans bezinnings-
programma voor Nederland besproken. Er waren + 20 deelnemers.

Studiedagen.

Bijeenkomst Topkader.

De halfjaarlijkse topkaderconferentie (T.K.C.) wordt gehouden op 4
en 5 oktober in "De Ark" in Nunspeet. Op zaterdag zal voorzitter Van
Praag iets over zijnAmerikaanse er-va.ri.ngen vertellen, terwijl organisa-
tie-secretaris Polet een discussie ovel' de taak van het gewest zal in-
leiden. Op de zondagmorgen zal hopelijk een voorbeeld van een bezinnings-
bijeenkomst in 'nieuwe stijl gedemonstreerd kunnen worden.

Voor de gewestelijke studiedagen in maart 1959 is als onderwerp ge-
kozen "De idee. V8.n de openbare school". Bij de voorbereiding in de gespreks-
groepen kan gébruik worden gemaakt van de brochure onder dezelfde titel
van de hand van Dr. J.C. Brandt Corstius. Er wordt bovendien gewerkt aan
een leidraad voor deze discussies. .

De tweede druk van "Een verrassende ontmoeting" is verschenen. Deze
kleine brochure heeft in de afgelopen jaren bewezen een uitstekend middel
voor ledenwerving te zijn, zodat de gemeenschapsbesturen onget~ijfeld met
graagte van de nieuwe druk voor dit doel gebruik zullen maken.

Herdruk broch~re.

Kalender 1959.

De kalender is verschenen. Prijs evenals vorige jaren f.2.50. De uit-
voering is, behoudens de spiraal aan de bovenzijde, ~nverander~ gebleven.
Het voordeel is, dat deze thans beter als omslagkalenuer kan worden go-
bruikt.

De kalender 1958 was ~pocdig uitverkocht. Spoedig bestellen is wel ge-
wenst.

Deze brochure bevat ecn rede van Prof. H.J. Muller, de in Amerika
~onende geneticus cn nobelprijswinnaar. Deze rede werd uitgesproken op het
2e congres van de I~H.E.U. in Londen. Zijwerd reeds opgenomen in de in
druk verschenen notulen van dit congres.

Allen, die zich interesseren voor het probleem vnn de kernenergie en
haar m~gelijke gevolgen bevelen wij deze overdruk ten zeerste aan. De prijs
bedraagt f. 0.75.--.

Overdruk brochure "Ra,dio-active fallout aIld human pro,gress.
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Belgisch Congres.

Van het congres van het Belgisch Humanistisch Verbond, waaraan o0k
verschillende Nederlandse Humanisten hebben deelgenomen, vindt U op blz.132/
133 van dit blad een verslag. Het congres werd op 26, 27 en 28 september
te Brussel gehouden.

Vacantie- en conferentie-oord "De Ark".
Overzicht aasten.

Het vacantie- en conferentie-oord van het Humanistisch Verbond, "De
Ark" te Nunspaet , heeft weer een drukke tijd achter de rug.

Dat e'r zo ongemerkt heel wat gasten van het vacantie-oord "De Ark"
gebruik maken kan blijken uit het hieronder gegeven overzicht van de ver-
schillende groepen, dio hier vanaf 1 januari tot cri met 31 augustus 1.1.
zijn geweest. Wij geven U hieronder enige aantallen per groep:

Pensiondagen
Pe nsi ongas t.o n
Familiekampen
Kinderkampen
Conferenties

2.419
1.451

567
52 ..

Thuisfront
Scholen

(Paas-Pinksterkamp )
(Bejaardenkamp , )

Groepen

1.542
2.061

638

2.403
Totaal' 11.133

==========
Ke r s bkamp ,

~n nauwelijks is de ergste zomerdrukte weer achter de rug, of men
gaat zich met fri sse moed weer wijden aan het winterprogramma . Zo staat

een Kerstkamp op "De Ark" op het programma. Het zal duren van woenndag r--..
24 december tot en met zondag 28 december. De leiding berust, evenals vorig
jaar, bij de Heer en Mevrouw Bo sman te Amsterdam. Ook niet-leden van het
Verbond kunnen aan dit kamp deelnemen, maar het is wel zo, dat leden van
het Verbond die zich v66r 1 november opgevdn, voorrn.ng genieten. De offi-
ciële inschrijvingstérmijn sluit op 1 december. Prijs f. 30.-":'per persoon ofr- 27.50 voor hen die niet aan de eerste ma aLt.ijd op woensdag kunnen deel-
n cric n ,

-0-

GEESTZLIu'KEVERZORGING BUITENKSRKELl.JKE GEDETINEERDEN.
Verslag 1957.

De contact-ambtenan.r bij het Ministerie van Justitie van de Geestelijke
Raadslieden voor de gedetineerden heeft verslag uitgebracht over de werk-
zan.mheden onder de bui tenkerke Lijk e gedetineerden. Uit di t vc rsLa.g blijkt dat
de buitenkerkelijke geestelijke verzorging van gedetineerden in 1957 verder
in omv11ng is toegenomen. Bedroeg het an.nt.aI verzoeken om buitenkerkelijke
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geestelijke,verzorging in 1955 109, in 1956 liep dit op tot 391, terwijl
er in 1957 550 werden genoteerd. Het laatstgenoemde aantal had betrekking
op 416 gedetineerde~.

-0-
'I'

HUMANISTISCHE STICHTING SOCRATES.

Verslag Zomerschooi.
De Zomerschool van Socrates werd van 28 juli - 2 augustus gehouden.

Aan het verslag in het Humanistisch Verbondsblad "Mens 'en Werold" ontlenen
wijhe~ v oLgend e ;

" Toen wijmaandagmiddag van verschillende zijden ciet de ~egeh
mee kwamen druppe len, werden wijwe Ikom geheten door 'de Heel' en
Mevrouw Colpa, die de leiding van-deze week hadden. Onder het
genot van een kop thee werd er onderling kennis gemaakt, voor
zover dat nog nodig was (de Zomerschool ~chijnt veel vaste klan-
ten te hebben!). Het slot van de eerste dag was een artistiek
welkomstprogramma: pianospel yan Mevrouw Reddingius, zang van
Mejuffrouw Gimpel en voordracht van Mevrouw Broekhoven.

Op d.in sda.g begon het eigenlijke werk. Het onderwerp voor deze
we ok was: "Mens en Me deme ns v • De Heer Pols behandelde, het probleem
der mense~ijk~ verhoudingen. Het zou te ver voeren een vers~ag ,van
zijn rede te geven; wel kan ik U verzekeren, d~t het de moeite
waarU was~r ons in te verdiepen. En dat deden wij dan 'ook na4~
koffie i~ drie dis6ussiegroepen. 's Middags maakten velen een wan-
deI'ing door een pra;chtig terrein. IS Avonds brachten de d17iegroeps-
leiders rapport ui~ eridit leverde v6ldoendestof op vnor een uit-
voerig antwoord van de Heer Pols en een algemene discussie.

'Woensdag dezelfde dagindeling, deze keer met Mevrouw Groenman-
Deinum als inleidster over de menselijke verhou~ingen in het gezin.
Zij sprak hoofdzakelijk over het ideale gezin en haar zaert u.itvoèrige
inleiding b~acht geen mocient sluiertjes voor onze ogen, zoals zij

'zelf even vreesde. Bij de groepsdiscussies we r'dvooral het niet-
ideale gezin ter sprake gebracht en bij de, bea.nt.woordi.ng des avo nd s
kwamen heel wat kwesties van huwelijksmoraal enz., aan de orde, die
door de spreekster grondig beantwoord werden.

Op donderdag ~eerèen heel ander aspect: Dr. Constandse over
menselijke ve r-ho ud i ng en in de internationale same nLeving . Hij maakte
ons duidelijlr,dat de ethiek, die tussen mensen p ersoonl.ijkg.oLdt ,
niet toage~astkan worden inde' verhouding tussen de naties, omdat
daar in ,de eerste plaats de economische wetten gelden. Hij gaf ook
een zeer, duidelijke uiteenzetting van het verschil tussen 'massa en

'me'n'igte.Al met al leverde hij ,stof,te over voor de groepsdiscussies,
waarin problemen dIs wereldfederalisme enz. ook aan de orde kwamen.
Bij de be antwo ording IS avonds kwam hij dan ook bijna tijjte kort.

De laatste inleiding op vrijdag kon, dank zijhet mooie weer, bui-
ten worden gehouden. De Heer Wevers, personeelschef van Stork, be-
handelde menselijke verhoudingen in het bedrijf. Ht gaf eerst een kort
overzicht van de toestrinden uit de vorige eeuwen girig daarna~ uiter-
aard, met veel' kennis van zaken, overap de tegenyl'oordigeverhoudin-
gen. Voor vele ~ensen riit,onderwijskringen ging hier een were~d
open, die tot 'riut06 taw8lijk ver buiten hun gezichtskring lag.
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Bij de discuss-ies-'s m i ddag s kwam de Heer Wevers pas op volle
toeren, om een term uit het bedrijfsleven te gebruiken. Er ontstond
een zeer prettig gesprek, waarin ook deze knnt van de menselijke ver-
houdingen de volle aandacht kreeg.

Op des luitingsbijeenkomst (vrijdagavond) bleken krachten op ver-
schillend gebied onder de deelnemers te schuilen: zang, muziek, voor-
dracht, dans. De s t emmi.ng was allergenoegelijkst. De Heer Colpa,
Mevrouw Van den Berg en de keukens taf werden hartelijk gehuldigd.

Zaterdagmorgen was er nog een kleine bezinningsbijeenkomst m:et
eerttoespraak van de Heer Colpa, omlijst door muziek.

Na.'; ['.ars landdag .•
De najaarslanddag van Socrates wordt gehouden op 2 november. De be-

kende schrijfster Anna Blaman zal spreken over: "Het mensbeeld in de heden-
daagse literatuur en Paul Citroen over beeldende kunst.

-0-

TI U MAN I TAS
Ver.v.Maatsch.Werk op Hum.Grondslag.

Jaarverslag 1951.
In het Verenigingsorgaan van Human it.a.s: "Van Mens to-iMens" van augus-

tus 1958 is hetjcarverslag over 1957 gepubliceerd. Uit dit verslag blijkt
dat het ledental op 31 december 1956 11.000 bedroeg en op 31 december
1957 12~124. Bovendien telden de secties gezinsverzorging van inkele
plaatselijke afdelingen 'tezamen nog 5.163 leden (óp 31 december 1957) die
geen leden van de Vereniging Humani tas waren. (Dit betekerrt.ni et dat de
andere afdelingen geen sectie gezinsverzorging hebben, doch deze afd8lin-
gen kennen niet een afzonderlijk lidmaatschap van de sectie gezinsverzor-
ging ,onafhankelijk van het lidmaatschap -van de Vereniging Humanitas).
Jaarverslagen grote afdelingen.

In "Van Mens tot Mens" van september 1958 'wordt een'samenvatting
gegeven van de jaarverslagen van de drie grootste efdelingen, n.}.
Rotterda~, Amsterdam en Den Haag. '

Het ledental van Rotterdam steeg van 2.183 tot 2.474; Am~terdam
kwam van 1.135 op 1.232. '

Het jaarverslag van Den Haag bevat een opmerkelijke passage over de
gerepatrieerdenzorg. Eet verslag vermeldt, dat aan 195 van de 426 ger~- -
patrieerden in de buitenkerkelijke sfeer in Den Haag door de maatschappe-
Lijk werkster van Human i-t.u,s directe en soms langdurige hulp werd verleend

Het verslag van Den Haag zegt dan verder~
« Onder hen, die zi~h tot ons wendden, waren enigen, die het
betreurden niet eerder mat ons in relatie te zijn gebracht. De
indruk werd verkregen, dat dit een gevolg was van het feit, dat
bij de Lev ensbesc.houw.lijk e regi stratie (v['.ngerepatri eerden] me er
formeel-juridisch da.n op grond van de concrete situatie te werk
wordt gegaan .'t

Vo6rzitter Landelijke Sectie Reclassering.
De voorzi tter van onze La.nd eLijk e sectie reclassering, tevens vice-

voorzitter van het hoofdbestuur, Mr. B. van der Waerden, beeft'wegens
drukke werlrzaamheden voor zijn tweede bestuursfunctie bijHuman i tas aLs
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voorzitter der landelijke reclasserings-sectie, moeten bedanken. Gelukkig
heeft het" hoofdbestuur Prof. Mr. W.F.C. van Hattum uit 's-Gravenhage be-
reid gevonden de taak van de Heer van der Waerden over te nemen. Prof. van
Hattum is na zijnrepatriëring uit Indonesië benoemd tot rechter aan de
arrondissementsrechtbank te Den Haag.
Nieuwe afde lin,q:.

Per 1 juli 1958 werd de afdeling Nieuw-Buinen opgericht.
Aanstellin,q:enmaatschappeliike werksters.

De afdeling Amsterdam heeft voor het Alg. Maatschappelijk Werk als
derde ma.at scha ppe Lijk werkster aange ste lelMe j. H. Reichenberger.

De afdeling Rotterdam heeft voor de Gerepatrieerdenzorg als maat-
schappelijk werkster aangesteld Mevrouw S.S. Strik-Djoewito.
Pr\jsvraag 1958.

Ook voor ,dit jaar heeft Humanitas weer een grote prijsvraag opgezet.
In afwijking van vorige jaren zal de prijsvraag ditmaal twe~ ronden hebben.
De leden zullen prijsvraagkaarten verkopen waarop een rebus staat, welke
de koper kan oplos~en. Door het opzenden van de oplossing kan hij, indien
zijn oplossing juist is, meedingen naar de prijzen. Hij krijgt echter tevens
een kaart toegezonden, waarop eveneens een rebus v~o~komt, doch die wat
moeilijker is. Ook de o~lossing van deze rebus kan weer worden opgezonden,
met f. 0.50 aan postzegels extra en dan kan hij, indien zijn oplossing goed
is opnieuw voor een prijs in aanmerking komen. De prijzen van de tweede ron-
de zijngroter dan die van de eerste ronde, ,terwijlhet aantal deelnemers
klèiner is, aangezien alleen de goede inzenders van de eerste ronde kunnen
meedingen.

-0-

HUMANISTISCHE JONGEREN GE1BENSCHAP.

Zomerkanp 1958.
(' Het Zomerkamp te Bévercé (bijMalmédy in België) is bijzonder prettig

verlopen. Er waren 40 deelnemers.
Verder hebben verschillende gemeenschappen nog sluitings~eek-Gnds

georganiseerd, zodat de H.J.G., alles bij elkaar genomen, ook in Nederland
ndg heel wat heeft gekampeerd.
Week-end Praktisch Humanisme.

Op 11 en 12 oktober houdt de TI.J.G. in Soest in "De Lichthoeve"
een week-end. met als onderwerp "Praktisch Humanisme". Basis voor de be-
spreking zal zijn een syllabus over dit onderwerp, welke in de loop van
september zal verschijnen.
Vveek-end atoomvraa,q:stuk.

Op 22 en 23 november zal een week-end gehouden worden, dat gewDu
zal zijnaan het atoomvraagstuk. Nadere bUzondcrheden volgen nog.

-0-
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HlM1ANISTISCHE JEUGDBEWEGING.

De H.J.B. meldt .ons:
Zomerkampen 1958 ..

De zomervacantie is VOOT d'emeeste mensen weer voorbij en het is hier
wel de plaats iets over de zome r-kampen van de H.J.B. te''zè ggen.

Alle drie de kampen zijn geslaagd tot zeer geslaagd te noemen. Het
eerste kamp in Hooghalen telde slechts 12 deelnemers, maa~ zij~~bben ~a~
ook geweldig'genóten. In elk der beide andere kampen waren 25 .deelnemers.

Oolc dit j aar hadden we geen vastomlijnde programma' s opg est.eId , het-
geen natuurlijk altijd enige risico's met zi ch mee brengt. Mede dank zijhei
goede weer verliepailes echter bijzonder prettig en g~moedelijken het is
wel weer g~~leken, dat deze ~rije vorm van ka*pen houden z~er vele voo~delen
heeft.

Op de discussieavond in Renesse is fel gestrede';n.over .de vraag, wat
je nu eigenlijk onder kunst moet verstaan. Men is e~ niet uitgekomen en de
discussie wordt in ons orgaan "Trefpunt" voortgezet. In Hooghp,len
hBeft men zich met het bekende probleem van vorm en inhoud van een kU;J"t~
we nk be zi'ggehouden. "

'De zomerkanipen, zijnvoor de deelnemers stimulerend gewe es t, 'en in sep-
tember ho p en we in f111e afde lingen ges laagde propaga.nda=n.ct.Ies te voeren.
Conp:res.

Hèt jaarlijkse congres wo rdb op 1 en 2 november gohoude n in Bunn ik of
Soest. Niót'in Utrecht, zoals eerd-er medegedeeld is.

, ,
-0-

STUDENTEN VERENIGING OP HUMANISTISCHE GRONDSLAG.

Scholierenkampen.
De scholierenkampen mogen weer zeer geslaagd g~noemd worden. Een aan-

wijzing voor het enthousiasme der deelnem~rsis wel' het feit, dat er in het
ouderenkamp (16 - 19 jaar) in Ma Lmódy een groot aantal "rec.i.div'lst.en" wa ren ,
zelf s,·meel'clan de helft van de aanwezigen. Het jongerenkamp voor 12 ·t,/m15 /I
jaar (dit jaar in Vorden) mag zich ook in e~n ~r6eiende belangstelling ver-
heugen.
Nieuwe folder.

Landelijk heeft de S.V.H.G. een folde~'het licht doen zien, waarin be-
schr~ven of aangeduid wordt wat de vereniging is, wil en doet. Deze folder
wordt gebezigd in de verschillende afdelingen btr de ook dit jaar weer geor-
gan{seerd~ (eerstBjaars-)wervingsactias. Voor belangstellenden is een be-
perkt aantal nummers' verkrijgbaar bij de huidig.e aba.ct i s van het Hoofdbestuur,
de Heer C.O. Huizillga,.Morsweg,108-A, Leiden.
Aflieling Groningen.

De afdeling Groningen is in heroprichting ~n zal voor het eerst in het
licht treden met eon avond voor eérstejaars- en andere belangstellenden op
7 okt.ob er in het Aca'demiegebouw, met als spreker Prof. Mr. B.V ..A. .RöLi.ng
over het onderwerp: "De humanistische visie op internationale verhoudingen".

Ook de andere ~fdelingen bereiden 'dergelijke avonden voor.



127

Najaarscontres en Najaarsconferentie.

Het najaarscongres zal dit jaar worden gehouden op 14 november te
Amsterdam en de najaarsconferentie op 15 en 16 november te Wijk aan Zee.

-0-

HillJANISTISCHTHUISFRONT.

Tienjarig jubileum:
In het vorig nummer van dedocumentatie.dienst is bekend gemaakt, dat

het Humanistisch Thuisfront dit jaar zijn tienjarig bestaan herdenkt en ter
gelegenheid daarvan op 15 oktober te Utrecht een bijeenkomst zal houden en
een tweede op 25 oktober in het Militair Tehuis "De Leelllberg"te Nunspeet.
De eerste zal een ernstig, de tweede een wat feestelijk karakter' dragen.
Ee.:rstelustrum in "It Adlerhuis".

I' Tegelijk met de herdenking van het tienjarig bestaan viert ook het
Mi litair Tehuis in "It Adlerhuis ti op het Kleine Spui 6 te Amersfoort zijn
eerste lustrum. Deze maand zal het vijf jaar geleden zijn, dat dit tehuis
werd geopend. Dit zal met enige feestelijkheden voor de militairen gepaard
gaan.
Tentoonstellingen.

Tegelijk wordt een tentoonstelling georganiseerd in de verschillende
zalen van het tehuis van werkstukken door militairen vervaardigd in de
daarvoo~ in het tehuis ingerichte werkplaatsen voor handenarbeid, tekenen
en schilderen, pottenbakken en fotograferen, etc. '

Deze téntoonstelling werd op zatenlag 13 september geopend en was tot
27 september de.geLijks voor ieder gratis toegankelijk van 10 uur Is morgens
tot 10 uur "s avonds. ' '

Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de stichting zal deze
tentoonstelling, aangevuld met werkstukk~n van de andere t~hu~zen, achter-
eenvolgens worden gehouden;

van 4 tot en met 18 oktober in het Militair Tehuis "'t Hunehuis"
,te Havel te en van 25 oktober tot en met 8 november in het, Mili tair Tehuis

"De Leemberg" ·te Nunspeet, Elspeterweg 122.
De opening van de tentoonstelling te Nunspeet valt dus samen met de

bijeenkom~t waarvan hierboven sprake is. Op de tentoonstelling aldaar zal
tevens het een en ander te zien zijn, dat een overzicht geeft' van wat het,
Humanis·tisch Thuisfront in de tien jaren van zijn bestaan heeft verricht.
Persèonferentie.

Op 26 september werd te Amsterdam een persconferentie gehouden, ten-
einde de Pers over het komende jubileum in te lichten en verder alle in-
lichtingen te verstrekken over het Humanistisch Thuisfront, welke de Pers
zou wensen. Voor een nader verslag zie pagina 133 en 134.

Een vierde militair tehuis.
Op genoemde conferentie werd tev~ns me~edeling ged~an van het heuge-

Lijk e feit, dat het Thui sfront een vierde mi 1itair tehui s gaat bouwen.

-0-
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HUMANISTISCHE WERIWEMEENSCH.AJ? IN DE PARTIJ v'.AN··I)EAIiBEIb~·"
1"

Van de H.W.G. vernamen wij:

Gemengd nieuws.

In de zomermaanden ligt het ',Verl1van de H.YJ.G. vrijwel stil. Enkele
afdelingen, zoals b.v. Ri lversum; trekken er mef hun leden op uiten maken
excursies.

Op 14 september kwamen afde Li ngs af gevae.rd i gden bije en in het Er-a smus>
.,hu i's in Utrecht ~ Sprekers waren hier de H.B. -leden Drs. Anne Vermeer en
Kàrel.Timmerman,· redacteur van het maandblad "Vernieuwing".

"Vernieuwing".

',' .';

liet 'juli-nummer van "Vernieuwing" ziet er aantrekkelijk ui t en bevat
tal van lezenswaardige bijdragen, b.v. een bespreking van de brochure van
de bekende existentialistische filosoof Prof. Karl Jas'pers'van'de Univer-
si tei t in Rasèl , waarin de be'dr ei.gi ng van de mensheid met de ato:ombom wor d">,

.behahdeld'. Deze brochure wordt besproken door Karel Tiullnerman. De redacteur
he1'1'nnert,in zijn hoofdartikel aan het door wijlen A.H •. Genhazr d. :gesch,reven
'soc i á'Lé sprookje, waarin hij een denkbeeldige Marsbewoner t}.aal'<de, aarde laat
afdalen en die daar allerlei vreemde toestanden ziet en beleeft.

Henri Sandberg schrijft over zijn bezoek aan·Algerije en wat hij daar zag,
hoorde en beleefde. .. " .

'Manidahi 1 Yuwar s ch r eef 'uit Parijs over "De lange Charles" (De Gaulle),
die hij met, zijn 76 jaren een groot kind noemt. In "Dingen van de dag" wordt
wèër,e~rr'ititèressant allerlei gegeven uitperé en radio.

Het augustus/september-nummer bevat een vervolg vanhetartikel.over
Algé:r'ije'~' Voorts bespreekt Anne Vermeer in dit nummer het probleem van so-

"c i a l.e zekerheid en persoonlijke verantwoordelijkheid.
Proefnummers van "Vernieuwing" kunt U gratis toegezonden krijgen.

A~r~s: Secretariaat H.W.G., Haagweg 210, Leiden~
-0-

STICHTING nU1lANISTISCH CENTRUM MENS EN ·WERELD.

Bestuurssl1menstelling.
, ,

. .,
, . Het bestuur van het Humanistisch Centrum Mens en Wereld, dat o.m. de
u.i t.gave van dit blad verzorgt, is oll'niem/samengesteld. In het 'Centrum zijn
de. be langrijleste human'i s ti scha 0 rgari:Uiátié svertegemV'oo'r'digd. Deze o-rgan i sa-
ties wijzen ieder hun vertegenwoordigers in' hetbei:ltuur aan op de' Volgende
bas i s: Humani st I sch Verbond en Humani tas ieder twee bes t.uur s Le dèn , 'de ove-
rige organisaties ieder ~~n bestuurslid. • . .' , .

Voor zover mogeLijk is voor ieder bestuurslid ook tè erï vaste pLaat.sve r>-
vanger aangewezen.

Hieronder vindt U de bes t.uur s Leden met .hun vervangers vermeld en de
or gan i sa t-i esvwe Lkc hen hebben aang ewezen .

1)
2)

1)
2)

Dr. J.P. van Praag Hum~nistiSchVerbond

VI.C. Koppenberg
(wordt nl1jaar 1950 v~rvan~en)

M. Dijkstra Humanitas

Mr. B.v.d~ Waerden
(wordt najaar 1958 vervangen) .
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Dr. E. Nordlohne
plv. C.J.Klinkenberg

Mevr. D. Heroma-Meilink

Humanistisch Thuisfront

Bureaus voor Levens- en Gezins-
moei lijkheden

plv. C.M. Swiebel
Mr. M. Knap
Mr. M. Knap
H. van Woudenberg

plv. Drs. J. Zwakhals

Weezenkas
A.H. Gerhard-Stichting
Humanistische Werkgemeenschap in
de Partij van de Arbeid

Secretaris (per 1 september 1958)
Mr. Ed. Emmering
Willem Pijperstraat 74 - Amsterdam-Z. - tel. 72.65.43
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RAJHOLEZINGEN.

Lezingen in de rubriek Geesteliil{Leven VELn de VARA over de maanden augus-
tus, september en oktober.
17 aug.
24 aug.
31 aug.

7 sept.
14 sept.
21 sept.
28 sept.

r: 5 .okt.
12 okt.

A. Treurniet over: "Een Jood sprong in zee".
F.P. Huygens over: "Mag ik dat boek lezen?"
Dr.J.C. Brandt Corstius over: "Omdat het dOQr moet gaan!".
Dr. V .~v.D. Schenk over: "Wijsheid en techniek".
Prof .Dr.T •T. ten Have over: "Angst".
Mevr.A.J.Groenman-Deinum over: "De eenzame".
Dr. Albert Daan
Dr.J.P. van Praag
Mev r , Anna B laman

Lezingen voor de AVRO.
29 sept.

over: "Het onredelijke oordeel".
over: "Alcohol en Dorst" •
over: "Liefde en haat 11 •

Mejuffrouw 11:. Dijkstra over: "Maat~chappeliJk werk op huma-
nistische grondslagII.

over: De jongste generatie"." "" "
Datum nog niet bekend

Reeds gedurende ongeveer een jaar verzorgt het Humanistisch Verbond
eens per maand een kwartier voor à.eAVRO. Deze relatie is kort geleden
weer verlengd tot zomer 1959. Er is reeds een aanvang gemaflJctmet een
serie lezingen gewijd aan "Maatschappelijk WerkII; da a'rna zal wa.a.r-schijnLijk
"Het Humanistisch Gezin" worden behandeld.

-0-
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INTERNATIONALE LITERATUURLWST.

TEE HUMANIST (ENGLAND )
July 1958
July 1958

"

Prof. W. Ludwig
Will man die out?

Royston Pike

August 1958
ilarwin of ilowne

Archibald Robertson
God in the cold war

TEE HUMANIST (AMERICA)
No. 3

No. 3

Roscoe Spencer
Individual and species

Biological survival
Irving E. Bender

Changing pattern of Religious
Interest

E.C. VanderlaanNo. 3

"

What has happened to Liberal
Theology?

Vern. L. Bullough
The Negro comes tb Grace
S treet

,Doro,thy Lee,
V/hat,kind of freedom ?

No. 4

No.,4

NEWS AND NOTES
July - August 1958

Mordecai Ro~hwald
Wh at is going :on?

" ti 1958 M.L. Burnet
Should we abandon force in
International Affairs ~

THE MONTHLY RECORD
July 1958

Jean Graham Hall

July 1958

Adult behaviour and juvenile
delinquency

Archibald Robertson
The use and abuse of the open
mind- THE RADICAL HU1~NIST (INDIA)

Nos. 21 - 23

" ti

M.R. Halder
Utopian Social Thinking

Sibnarayan Ray
Some notes for the I.R. sum-
mer camp
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THE ETHICAL OUTLOOK(AMERICA) Michael Heidelberger
Scientists and survival in an
atomic era
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INTERNATIONAAL NIEUWS.

International Humanist and Ethical Union - Vergadering Dagelijks Bestuur.
He~ dagelijks bestuur van de I(nternational) H(umanist)'and E(thical)

U(nion) heeft op 12 september in Utrecht vergaderd. .
De bekende AIDerikaanse geneticus Prof. H.J. Muller, Voorzitter van

de American HU:rnanistAssociation, kwam er even voor overvliegen van de
Atoom-conferentie te Gen~ve, om zich na de vergadering weer te begeven
naar K{isbtihl naar de volgende atoomconferentie, welke zich speciaal zal
~ezighouden met de mogelijkheden tot het voorkomen van de atoomoorlog. Hfj
bleef op ~e vergadering van het D.B. wel in de sfeer, want men heeft zich
met namè ook beziggehouden met de verdere voorbereiding van de conferen-
t,ie over h et atoomvraagstuk, zoals deze op het tweede congres van de 'IBEU
te Londen in 1957 werd gevraagd. .

Er zit natuurlijk een bijzonder grote hoeveelheid werk vast aan de voor-
be~eiding van zo'n conferentie, die op particulier initiatief moet worden
gehoude n , Daarom kunnen wij er in dit stadium nog slechts van zeggen, dat
de werkzaainheden volgens plan verlopen. In Engeland is reeds een regionale
commissie ter voorbereiding van de conferentie tot stand gebracht. In deze
commissie hebben verschillende vooraanstaande ,geleerden zitti~g genomen.

Israël.
, ,

Het Information Bulletin van de nrnu geeft in zijn juli -nummer eni ge
opvattingen weer van een groep Humanisten in Israäli die wel in correspon-
dentie zijnmet het secretariaat van de lHEU,do<:h nog niet hebben besloten
zich bij de lEEU aan te sluiten. Deze groep baseert haar overtuigirtgspeci-
aal op de fi losofie van Spinoza. De schrijYElrvanhet artikel stelt, dat de
Joden die omstreeks het begin dezer eeuw .be.Lnv Lo ed.werden doordê Humanis-
tische geest v an die tijd, eigenlijk a~tijO:-irumanistenzijn geweest.

De schrijver zet in zijn artike,l".nad~r-uiteen dat 0 .m, het' nationalisme
niet een werkelijke we r-eLdbes ch.ouwjngik an inhouden'. Volgens hem ligt de ba-
sis van het Humanistisch Jöd~ri~o~ in:de leer van Spinoza. '

Het artikel is getiteld "Humanistic Judaïsm" en geschreven door G.H.
Shikmoni.

Australiä.
Er is opgericht een Australische Humanistische groep, The Australian

Humanist Association. Secretaris is: J.E.Faiers, 43 Station Street, Fair-
field - N.S.W.

Deze groep zal zich aanmelden bij de IHEU met verzoek om toelating tot
het lidmaatschap.

Korea.
Aan de Universiteit van Seoul in Korea bestaat een groep Humanisten,

die contact hebben gezocht met de lREU en aansluiting overwegen.
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België •
..

Congres Belgisch Humanistisch Humanistisch Verbond.
Het Congres, dat het Belgisch Humanistisch Verbond op 26, 27 en 28

september 1958 te Brussel heeft georganiseerd in samenwerking met de Union
Rationaliste in België, is een grootse manifestatie geworden voor het vrije
denken, niet alleen op we t.ens chappeLijk maar ook op ethisch gebied, in een
wereld waarin het dogma en de ideologie nog zo'n grote plaats innemen.

Meer dan 1.'il:OO deelnemers telde dit congres, dat werd gehouden in het
prach t.ige -groot-auditorium van de Vrije Universiteit te Brussel. Fransen,
Belgen en Nederlanders voerden het woord. Prof. Dr. G~ Stuiveling leidde
het Congres in met een rede over "De geschiedenis van de conflicten tussen
wetenschap en dogma's". Deze inleiding ~erd door de aanwezigen bijzonder ge-
waardeerd en beschouwd als een waarlijk magistrale opening van het congres.

In deze vriendschappelijke ontmoeting van gelDkgezindèn ontbraken de
nuance-verschillen niet, welke ong~twijfeld een gevolg waren van een ver-
schil in culturel~ achtergrond bijFransen en Nederlanders. Daarbij bleken
de Vlamingen en Nederlanders zich we 1.zeer tot elkaar aangetrokken te
voelen. Bij de Fransen: een sterk theoretische en wetenschappel~k georiën-
teerde wijze van denken, bijVlamingen en Nederlanders een meer op de prak~
tijk gerichte belangstelling en wellicht wat meer begrip'voor het betrekke-
lijke ook van zui ver wetenschappelijke uitgangspunten. .De Vlaamse Professor
L. Flamvan de Vrije Universiteit van Brussel heeft dit verschil wel op een
zeer menselijke en geämotioneerde wijze naar voren gebracht •.

Maar het vrije denken zou niet werkelijk vrij zijn, wanneer het deze ver-
schillen niet,zou' kunnen aanvaarden en weten te waarderen.

Dr. ·J.P.van Praag vatte het in zijnboodschap namens de International
Humanist and Ethical Union aldus samen: bij alle verschil in denken en or-
ganisatievorm van de verschillen.de Humanistische groeperingen ovo rvdó ge-:-
hele wereld, is er dit gemeenschappelijke: dat men mens en wereld wil trach-
ten te verstaan, u it.geande van menselijke vermogens en van een gevoel van
verbondenheid van, alle mensen over de gehele wereld. Als taak van de'Buma-
nisti sche Beweging zag Dr. van Praag het vorm geven aan de samenleving 'op
een wijze welke in overeenstemming is met onze redeliJ1{einzichten' en in het
bewust~ijn, dat wij daarbij zijn aangewezen o~ uitsluitend menselijke vermogens.
Iedere misstand zullen wij aan 'de kaak moeten stellen, aldus "Dr. van Praag, r--...

als daar zijni r~ssendiscriminatie, armoede, ~nderdrukking en hei o~derge-
schikt mak~n van d~ wetenschap aan een ~epaalde ide610gie.-Wij moeten ook"
inzien, zei Dr. van P~aag, dat de mens gedreven wordt door emoties en wij
zullen het klimaat moeten scheppen waarin de mens ook gevoelsmatig thuis
raakt in een sfeer waarin het rede Lijkdenken als maatstaf wordt aanvaard.

De Belgische Minister van Onderwijs had de leraren in de lek~nmoraal
(het vak dat op de Belgische openbare scholen wordt gedoceerd aan de kin-
deren van buitenkerkelijke ouders terwijl de kinderen van godsdienstige ou-
ders godsdienstles krijgen) vrij gegeven voor het bijwonen van dit congres,
een daad waarVOOT de congressisten met aplaus hun dank betuigden.

De volgende sprekers hiel~en inleidingen
voor Nederland:

Mevrouw Mr.B. Singer-Deklcer

"Geschiedenis van de conflicten tussen,
wetenschap en dogma's".

"Humarri sme en ont.voo'gdi ng van de vrouw".

Prof. Dr. G. Stuiveling
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D.Th.F. d'Angremond

Dr. J.P. van Praag
Voor België:
J. Baumen(Assistent aan de
Vrije Universiteit Brussel)

"De gedachten, die het Humanistisch Ver-
bond brachten tot het.praktisch Humanisme".

"Waarom maatschappelijk werk op Humanistische
grondslag?".
sprak namens de lHEU.

Mr.Dr. J. In 't Veld

"Het rationalis~e en het wijsgerig thema
van de angst".

Prof. D'Hont(van de Universi-:
teit van Gent)
Dr. Med. Dierkens

"De recente ontwikkeling der onkerkelijkheid"

"Het rationa1ia~e en de gedragingen".

P. van Bergen (Inspecteur bij
het onderwijs)
Mr. Verougstrate

"ITet.rationalis.e op school en de leken-
moraal" •

"Humarii sme en Jeugd".

Prof~ L. Flam (~an ~e Vr~e
Universiteit te Brussel)
voor FrH.nkr~jl{:
Imbert Mergal (ere-inspec':"
teur van het onderwijs)
Prof. Kahane( van de .Univer-
sitei t van Mon t.peLl i er )
P. Rousseau

"Rationn.lisme en dogmatische dubbelzinnig-
heid".

... "Wat kan het rationa.iisme bijdragen tot
het mensdom?".

~Kan het ratión~lisme de b.sis zijnvän een
ethica",

IIWétÊ!nschapen pub Ld ëk !",

Nederlandse Humanisten in buitenlandse bladen.
De Nederlandse Humanisten publiceren tamelijk veel in de bLnde n van

buitenlandse bevriende organisaties. Zo heeft de Voorzitter van het Huma-
nistisch Verbond, Dr. J.p. van Praag, in het juli-augustusnummer van The
Ethical Outlook, het blad van The American Ethica1 Union, een artikel ge-
schreven over Ethical Humanism for our times.

-0-

Humanistisch Thuisf:r.:ont.
Hier volgt een korte samenvatting van hetgeen Dr. E.

stuurslid van de stichting Humanistisch Thuisfront, heeft
persconferentie van 26 september j.l.

De samenvatting V8..n hotgeen de'Eo er Lips daar gezegd heeft, kon
helaas niet tijdig genoeg TIeer bereiken om hier te worden opgenomen.

Nordlohne, b.e-
gezegd op'de

ons

" Het Humanistisch rhuisfront bestaat in 1958 tien jaar •
.Het Humanistisch 'I'hu i sf rorrt beoogt de militair een stukje

sfeer ft als thuis" te geven voor de tijdwaarin hijbui ten
de kazer.ne mag zijn.Hiervoor zijn drie mili taire tehuipen
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ingericht, en wel te Amersfoort, Havelte en Nunspeet. In
elk tehuis komt regelmatig een geestelijk raadsman voor de
geestelijke verzorging van hen die daarop prijs stellen. De
sfeer van de humanistische tehuizen is open, wat o.a.
blijkt uit de aanwezigheid van alle nationale dagbladen;
iets wat door de militairen bijzonder blijkt te worden ge-

..-: waardeerd. De ontspanning, di e in de tehui zen gegeven wordt,
is zoveel mogelijk creatief gericht. Dat blijkt ook uit de
tentoonst-ellingen van pottenbakken, fotografieën, houtsnij-
werk e.d. die in verband met het jubileum in elk der tehui-
zen wórd~n gehouden. In het jubileumjaar is begonnen met de
bouw van een vierde tehuis in "tt Harde", dat begin 1959 in
gebruik genomen zal kunnen worden. De architecten zijn: de
Heren Rooimans en Van Wageningen te Amersfoort. Het Ministe-
rie van Oorlog verleent financiële medewerking voor de bouw

:.;van het exterieur.
Naast dit alles worden onder leiding van de geestelijk

raadsman H.J.J. Lips regelmatig vormingsbijeenkomsten gehou-
':·d~h,tot de bijwoning waarvan de nriLi. tciren cenmc.uL. per jaar

ve~lof kunnen krijgen. De bijeenkomsten vinden plaats in h~t
".'.Humanistisch- Conferentie-oord "De Ark" te Nunspeet~Hier

komen de levensvragen ter s?rake, die de militairen zelf
in discussie wensen te brengen. In 4et tieride jaa~ van h~i
Thui sfr-orrti s de .beLangst.eLl i ng voor deze vormiIigsbijeen-'

,kqmsteu'grote't dan ooit. Gedur ende het gehele jaar komen,'
telkens voor een halve week, groepjes van ca. 20 - 30mili- ,_,
tairen bijeen. Om deze tak van we rkz.e.amhedenrg oe d te kunnen.
op.vangen, zal biI).rienkort,h~tConferentie-oord "De Ar-k" ver-

..der worden uitgeb~eid.
Gesteund door belangstellenden en geestverwanten uit

alle geledingen der samenleving, gaat het Humanistisch Thuis- .
front vol goede moed en geestdrift verder op de weg ,die het
re.eds tien jaren tot veIer instemming is gegaan."
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VAN ALLE KANTEN.

Humanistische publicaties in de Pers besproken.
Het Parool van 12 juli noemt in zijnrubriek "Nieuws uit de Tijd-

schriften het artikel van Prof. C.A. Mennicke in het laatste nummer van
"Rekenschap" over de ontkerstening. Het blad eiteert vrij uitvoerig uit
Prof. Mennicke t s artikel. Tevens noemt de schrijver van deze rubriek in
Het Parool, het artikel van Olive Reinier over de Angry Young Men. Het
Parool-vindt dit artikel een "interessante bijdrage".

Het Algemeen Handelsblad van 15 augustus citeert het een en ander
uit het Humanistische Bondsorgaan "Mens en Wereld" over het Humanistisch
Thuisfront, hetgeen aanleiding gaf tot een ingezonden stuk in het Handels-
blad, dat wij elders indeze rubriek citeren. Het Algemeen Handelsblad van
4 september vermeldt enige cijfers welke door "Mens en Wereld" zijn geci-
teerd over de geestelijke verzorging in de strafgestichten.
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Het Utrechts Nieuwsblad van 22 augustus vermeldt het een en ander
over de uitlatingen van de Burgemeester van Gorkum over subsidie ~an
humanistische gemeenschapshuizen, zoals deze zijnweergegeven in "Mens
en Wereld".

Het gehele stukje uit het Utrechts Nieuwsblad geven wij hieronder
weer:

"Humanisten I:denieuwe Gorkumse martelaren?
" "De burgemeester van Gorinchem heeft op de hern eigen
"afdoende toon gezegd", zo lezen wij in "Mens en Wereld",
"orgaan van het HUmanistisch Verbond, "dat hij liever een
"genieentelijkesubsidie wil geven aan Mohammedanen om een
"móskee te bouwen dan aan humanisten Om een gemeenschaps-
"huis te bouwen."

, .
" hWijhebben er geen bezwaar tegen, wanne ë r er in Gorkum
"een moskee zou komen met overheidsgelJ, ma~r wij hebben er
"wel bezwaar tegen wanneer een burgemeester zo discrimi-
"ne.ert tussen zijn burgers., dat hij het "liever Turks dan
"humanistisch" uitspreekt. Hij weet dan namelijk niet wat
"een burgemeester, die boven partijen en gezindten staat,
"mag zeggen en wat niet. Wij herinneren ons uit de 80-jari-
"ge. oorlog de Gorkumse martelaren. Humanisten zijnblijkbaar
"de modernste ma rt.elaren." Aldus ."Mens en Were Ld! , "

Het Vrije Volk van 18 september 1958 memoreert het jaarverslag van
de contact-ambtenaar van de geestelijke raadslieden bij het gevangenis-
wezen en geeft enkele cijfers.

De Vrijdenker van 9 augustus gaat in op een passage uit de rubriek
Kri tisch Allerlei van "Mens en Wereld", waarin, naar aanleiding van eni-
g~ c~fers, vermeld in het tijdschrift voor Geneeskunde betreffende de
zelfmoord, verondersteld wordt dat vereènzaming eender oorzaken van zelf-
moord zou kunnen zijn. De Vrijdenker acht deze conclusie voorbarig.

InDe Vriidenkervan 23 augu st.us 1958 haakt de Heer Moerkerken in op
de discussie welke in "Mens en Wereld" is gevoerd door Mevrouw Reddingius-
Salomons,on en de Heer J. Veen over de oorsprong van godsdienstige voor-
stellingen. De schrijver in De Vrijdenker bespreekt naar aanleiding van
deze discussie enkele gedachten van Krishnamurti.

In "Tijd en Taak" van 2 augustus polemiseert Ds. J.J. Bu ske s tegen
Prof. Dr. C.A. Mennicke over diens artikel over de ontkerstening in
"Rekenschap". Ds. Buskes stelt dat telkens wel bepaalde geloofsvoorstel-
lingen prijs moeten worden gegeven, doch dat het geloof zelf telkens op-
nieuw gev,ondenen behouden wordt.

De Vrijdenker van 13 september 1958 gaat in op deze polemiek en
stelt, dat:door het verlies ~an vele geloofsvoorstellingen het geloof
zelf ui teinde lijkwel degelijk wordt aangetast, zodat "de ontkerstening
de nieuwe kerstening ver en ver achter zich laat" (aldus de Vrijdenker).

-0-

Andersdenkenden over het Humanisme.
Zoals wij hierboven vermeldden heeft het citaat uit Het Algemeen Han-

delsblad uit "Mens en Wereld" over het Humanistisch Thuisfront aanleiding
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gegeven tot een ingezortden stuk in hei Algemeen Handelsblad van 12 sep-
tember 1958 van de volgende inhoud:

"Humanistisch Verbond in het leger.
" Volgens het Handelsblad van 15 augustus jl. breiden de
"humanistische beginselen zich uit onder onze militairen.
"Zo lezen we daar, dat het orgaan "Mens en Wereld~' van het
"Humanistisch Thuisfront", geestdriftig is over'de gl:'oeidie
"men constateert bij de humani st i sche gees telijke verzorging
"en vorming onder o~ze militairen.
"Het is duidelijk dat hier, al is het uiterst populair
"wijsgerig-theoretisch, de redelijke, zedeltke, wetenschappe~
"lijkverantwoorde b~ginselen worden uitgemeten, met als
"heimelijke of openlijke bestrijding van de draagwijdte van het
"Evangelie, de zin van het Christend.om en de lce rk ,
" Zo goed als de voornaamste protestantse kerken in Neder-
"land, hebben voor de geestelijke verzorging hun legerpredi-
"kante~ afgestaan.
" Maar er zijn ernstige redenen om hartgrondig te twijfelen,
"of de juiste geeateLijkehouding teg'en de humanistische pro-
"paganda er wel is: sterker riog, of er ooit over gedacht
"wordt, hoe die houding moet zijn.
" Jn ons theologisch Holland is een niet gering deel der
"predikanten kopschuw gemaakt voor het hanteren van een levens-
"en wereldbeschouwing, wat juist het enige wapen is om deze
"humanistische propaganda van repliek te dienen.
" En hoe zit het, vo ort s met onze christelijke lectuur onder de
"mi litairen?
" Zonder enigszins denigrerend te spreken over "stichtelijke
"lectuur" over de laatste ~aarheids- en geloofsv~aag, ligt
"het toch in ~e rede ~at dit ~n wezen antikerkelijk-humanisme
"toch met congruente inhouden te woord dient te worden gestaan!
"Of denkt men dit af te doen met een preek? .
" Prof. Dr. H. Kraemer, die toch moeilijk te zien is als een

."man die het buitenkerkelijke humanisme kldn en schcef voo~-
"st eIt, zegt letterlijk: "Het; is louter ant i-o pocerit.rt sch en daarom
"is het geen echt humanisme"~ "Het eèhte humanisme is theocen-
"trisch". - "Het louter antropocentrische lilodernehumanisme
"is eigenlijk een onmenselijk human i sme :', - "Het heeft geleid tot
"de tragedie van het humanisme" - "de mensheid (Comtc), de staat
"(Hegel), het volk, het ras, de kl~sse zijn zelfvergod~rigen, die
"in de plaats van de ware God getreden zijn!", (Blz. 40' "Kerk en
"humanisme"). Kortom, de noties va.ntmè ns eLijke waardigheid, v:rij-
"hci d en erkenning van waarden, zijn a.fzo l o i de chri atcLijloe wa a.r=.
"den. De transcendente acht.ergr-ondtvan deze waard.en is ontkend
"en .de humanistische secularisatie- heeft dit alles,' niet op rede-
;r lijkewetenschappelijke gronden, maar vanuit een bepaalde irennis-
"leer tot domein van de .aut onome mens gecreëerd.
" Onze mili tairen van laag tot hoog zijngewoonlijk onkri tisch
"ingesteld tegenover leuzen als "niet geloof, maar de autonome
"Rede" -"niet geloof maar wetenschap"; daarvoor zijnwij-verant-
"woorde Lijk, Zijhebben recht op een juiste voorlichting.

F.G. de Groot."
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De Nieuwe Leidsche Courant van 17 september 1958 geeft een verslag
van een ,lezing welke Ds. Kalf heeft gehouden voor de Ned. Chr. Vrouwen-
bond te Oegstgeest.

D~ Nieuwe Leidsche Couran~ schreef het volgende:
" Spreker gaf een :beschrijving van wat het hedendaagse huma-
"nisme is en beoogt. Beha.Lvevfn t.e Llect.u eLen zijn er ook platte-
"landsbewoners onder de aanhangers. Er worden op zondagmorgen
"samenkomsten gehouden en via de radio kan men lezingen be-
"luisteren. De gespr~kken of lezingen behandelen praktisch alle
"levensvragen, behalve evangelieprediking. Men werkt op alle
"levensterreinen, in ziekenhuizen, gevangenissen en militaire
"tehuizen, doch zonder dat de liefde tot God en de eer van Zijn
"Naam daartoe de drijfveer zijn. Het humanisme komt vooral voor
"op plaatsen, waar de wetenschap wordt beoefend, doch men houdt
"geen rekening met wat God in Zijn Woord heeft geopenbaard, ter-
"wij L, aldus spreker, Christus toch de sleutel tot de oplossing
"van alle vraagstukken is. Het humanisme stelt de mens als mid-
"delpunt, en de liefde wordt tot eerbied voor de medeDons.
11 In zijn betoog waarschuwde spreker voor de ondermijnende in-
IIvloed van het humanisme op de Kerk van Jezus Christus.
" Na de páuze volgde een levendige gedachtenwisseling,waarop
"Ds. H.S.J. ~alf de avond sloot."

-0-

Christenen en Humanisten in discussie in Bentveld.
De Arbeidersgemeenschap der Woodbrooker~ organiseerde e~n zomercur-

sus te Bentveld van 16 tot 23 augustus over het onderwerp :Bedreigde
men s e Lijkh e i d " •

Katholieken,Protestanten en Humanisten hebben hun standpunt over dit
onderwerp uiteéngezet en gediscussieerd over de vraag waar beide groepen
uiteengaan en wa~rzij ~lkaar vinden. Het Hoofdbistuurslid van het Huma-
nistisch Verbond, Dr. B.W. Schaper hield een inleiding over d~ visie van
het Humanisme •

-0-

Bel g i ë.
In het juni-nummer van "De Gids op Maatschappelijk Geb i ed!", een tijd-

schrift van de Christelijke Arbeidersbeweging in Belgiä, komt een uitvoe-
rig artikel voor van C. Cerpentier C.S.S.R. ove~ IIHetAtheistisch Humanis-
me en het Christendom.

De schrijver geeft eerst de organisatie van het Nederlandse, Belgicche
en internationale Humanisme weer en vervolgens een overzicht van de ge-
dachten welke, naar schrijvers inzicht, door deze organisaties worden ver-
breid en tenslotte (ook wel daar tussendoor) zijn eigen kritische kant-
tekenine;en.

Het artikel bevat wel mededelingen, welke door de Humanisten niet
zullen worden onderschreven (zoals b.v. de veronderstelde nauwe samen-
werking tussen Humanistisch Verbond en de Ned. Vereniging voor Sexucle
Hervorming), doch heeft toch een zeer rustig karakter.

Ui teraard i s deze katholieke schrijver het met de Humanisten niet
eens, doch hij ziet in het Humanisme toch voornamelijk een opwekking tot
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het Christendofu, zich te zhiveren, te bei~nherien aaneen te sluiten.
"He t Hulnanisme blijkt 'Voor zijn aanhangers' een ideaal van menselijke

rechtzinnigheid te zijn, voor ons moet het een oproep zijn tot authentiek
christendom en tot een levenshouding die onverbloemd getuigenis aflegt
voor d.e wer e l d ; door waarheid en liefde" zo'' besluit de schrijver zijn be-
toog.

-0-

Het Belgische tijdschrift "Ku'ltuurleven" (Leuven) van jun:Î. 1958 geeft
een beschouwing over het Humanisme en de Televisie. Ret blad zegt onder
meer;

"1 Blijkbaar zijn er nog steeds katholieken die zich België
"alleen kunnen indenken als

l
"ons die p christelijk vaderland",

"met het gevolg dat zij zich diep beledigd voe Le n , wanneer een
"andere levensbeschouwing publiek aan het woord komt. Het
"wordt hoog tijd dat deze mensen inzien dat wij in fei te leven
"in een land waarvan de bevolking over. verschillende levens-
"overtuigingen,is verdeeld, die alle het recht hebben, volgens
"de elementaire beginselen der democratie, hun overtuiging, ook
"in het publiek, te propageren. .
"2 •. Anderzijds kan men zic h alleen maar verwonderen over de
"vlotte manier', waarmee' 'het' Humanistisch Verbond zichzelf heeft
"a an ges t eLd t.ob "geestelijke' vader'" van al wie zich in ons land
"niet tot een of andere confessie bekent. Men begrijpe ons goed:
"de levensbeschouwe lijke vorming van de buitenkerke lijken is on-
IIgetwijfeld een dringende noodzaak,' maar naar ons gevoelen wordt
"daar niet op de juiste wijze aan verholpen, wanneer ~~n bepaald
"organisme zich deze opdracht toeëigent. Dat dit Verbond een

'fi zendtijd vraagt voor zijn leden, overeenkoms tig hun aa.nba.L, lijkt.
"ons van ze lfsprekend, maa r het lijkt ons een gevaarlijke vorm van
"kleiikalismé, wanneer een kleine groep mensen, bezield door e~n
"bepaalde humanistische visie', zich zonder meer het geestelijk
"v ade r s cha.p toeëigent over alle buitenkerkelijken, en op het po-
"li tieke vlak consequent daarnaar handel t ~ Persoonlijk kennen wij
"verschillende buitenkerkel~ken-die voor dit vaderschap feeste-
"lijk bedanken, en volkomen terecht. Want een diepe levensover-
"tuiging is geen aangelegenheid van een organisatie. Vormen tot
"een bepaalde levensvisie, spreken in naam van een levensbe-
1fschouwing,. dit alles kan niet gebeuren binnen de sÎeer van een
"Verbond, welke het dan ook weze. Hoezeer men het kan waarderen
if dat deze mensen er om bekommerd zijn een di epere Lev en sv i sie
"mee te geven aan allen die niet langer binnen een bepaalde gods-
"d i ens td ge gemeenschap hun vorming kr ijgen , toch moet men zeggen
"dat di t niet kan gebeuren, wanneer men tenminste een blijvende
"verdieping beoogt, door d~ze ganse massa met een vaag en eclec-
"ti sch "humani sti sch-kleinste-gemene -veelvoud" t.e overspoe len,
"ze zo vlug mogelijk in organisaties bijeen te brengen om ze ten-
"s lotte ook po1i 't i ek w i ns t.gevcnd -;-,0 maken. 11

Het blad verwijt ~a~ de ~uillanistische uitzendingen verder vooral
een zeker gebrek aan diepgang en een onvermogen op de grote vragen van
het leven een bevrijdend antwoord te geven, dat nieuw leven wekt •.
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