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HUM ANI S T 1 S C H VER BON D.

HUMANISTISCH NIEUWS.
Congresverslag.

Op 19 en 20 april hield het Verbond zijn 12de jaarlijkse congres te
,Wageningen.

Het Cong-res werd op het Raadhuis verwelkomd door de Burgemeester
va n Wageningen, Mr. M. de _Niet, die in zijn begroetirigswoord nadrukl:elijk
wenste uit te spreken, dat het gehele College van B. en W. aanwezig zou
zijn geweest, indien niet een der leden door ziekte was verhinderd. Spre-
ker st.eLdo dit .zo nadrukkelijk omdat hij, zoals hij het uitdrukte, te ken-
nen wenste te geven dat hij niet alleen het feit maar ook het recht van

,he~ bestaan van het Verbond erkende.
De Voorzitter van het Verbond, Dr. J.P. van Praag, besprak in zijn

openingsrede het verschijnsel dat er in ons volk wel een streven naar sa-
menwerking en algemeenheid aanwezig is, doch dat dit streven vaak uit-
loopt op een kleurloze algemeenheid waarin men de belichting omtrent wer-
ke lijke-Leve nsv rage n zoveel moge lijk ontloopt. Al s oorzaak van dit verschijn-
sel wees spreker aan het feit dat het streven naar algemeenheid vaak uit-
gaat van functionarissen wier functie het duidelijk partij ~iezen bemoei-
lijkt en van godsdienstigen die in hun eigen kring moeilijk hun plaats kun-
nen vinden. Deze mensen willen dan wel samenwerken met de humanisten mits
deze zich onthouden v~n princi~iHle uitspraken. Spreker kritiseerde de
vlakheid welke hiervan het gevolg is en stelde de vraag of de verzuiling
dap. de enige andere mogelijkheid is. Dit ontkende Dr. van Praag ten ste llig-
stee De humanisten geloven i~ de mogelijkheid tot samenwerking maar dat
vergt dan ook de bereidheid tot een open gesprek, de erkenning van elkaars
gelijkgerechtigdheid en wederzijds respect. -'.

In dit verband vestigde sp.reke 1" de aandacht op de problemen rondom
de openbare school. De openbare school staat in het teken van de ontmoeting
der levensoveriuigingen. Daardoor kan deze school in onze verzuil~e samen-
leving een werkelijk stuk algemeenheid gaan vertegenwoordigen, aldus spr.e-
ker. Dr. van Praag deelde verder nog mede dat het Humanistische Verbond
allerlei min of meer informele contacten met andersdenkenden onderhoudt
omtrent de geestelijke basis waarop de openbare school behoort te berusten.
Deze contacten worden o s m , onderhouden met de Centrale _Commissie voor Vrij-
zinnig Protestantisme en de Hervormde Raad t.a. zaken van Ke~k en School.

Dr. van Praag s~rak verder-uitvoerig over de bedreiginc van onze
samenleving door de gevolgen van het gebruik van en de proeven met kern-
wapenen. S~reker onderstreepte nog eens de verklaring welke in 1957 is aan-
vaard op het Londense Congres van de International Humanist·n.nd Ethical
Union. Deze verklaring dringt aan op het totstandkomen van een breed op-
gezette conférentie van vertegenwoordigers van alle takken van wetenschap
welke bij de kwestie van de kernwapenen zijn betrokken. Er worden thans po-
gingen gedaan, zo deelde spreker mede, om tot zo'n conferentie te komen.
Een der naaste medewerkers van President Ei senhower, admiraal Strauss;-
heeft zelfs met enige hoop van deze poging melding gemaa.kt, ald.us Dr. van
Praag.

Tijdens de vergadering werd een Dotie aangenomen welke de Londense
verklaring nog eens onderstreepte.



Namens het congres werd een adhaesie-verklaring getelegrafeerd
aan het Onderwijscongres, dat op dezelfde dag te Utrecht werd gehouden.

De Voorzitter deelde de vergadering voorts mede, dat een Commissie
van Advies voor het, hoofdbestuur is inge~teld. Reed~ hebben de volgende
personen zich bereid verklaard in deze Commissie zitting te nemen:

H. Bentz van den Berg, S.J. van den Bergh, D.W. van Hattem, Dr. S.L.
Manshol t, Ir. Ä • Pau Le n ; Mr. A. Stempels, Mejuffrouw Mr. 1\1. Tj é enk WiHink
en Mr. H.B.J. Waslander.

Deze raad zal in de naaste toekomst nog met enkele leden worden uit-
gebreid~

~~ jaarverslagen van secret&ris en penningmeeite~ werden door de ver-
g~dering goedgekeurd~

De bijeenkomsten op de tweede dag werden bijgewoond door de Voorzi tter
van het ,Belgisch Humanistisch Verbond, Prof. Dr. L. de Coninck.

Tijdens de openbare bijeenkomst welke zondagochtend wer d gehouden ge-
tuigden vier humanisten op indrukwekkende wijze in korte speeches van hun
geloof .en ve r t r ouwen in taak en plaats van de Humanistische Beweging.

De Verbondsvoorzitter, Dr. J.P. van Praag, sprak over het onderwerp
"Het is 'de moei te waard".

Mevrouw D. Heroma-Meilink hield een inleiding over "Een toekomst voor
o,~ze. kinderen" .

Vice-voorzitt~r, Mr. Dr. H.J,. Roethof, behandelde de vraag of er voor
jonge.mensen ri og eentoekow.st bestaat en Prof. Dr. G. Stuiveling besloot
,de~,(;!r.ij met "De mens van vandaag maakt de wereld van morgen". ' ,

. Het orkestje van Surinaamse studenten, dat op de avond van de eerste
congresde.g het culturele programma ve r zor'gde , ingeleid door een korte, '
causerie van Prof. Dr. IC.A.Ji.', -vu.n Lier, bracht het Congres op voortreffe-
lijke wijze in cont.a c t. .met de internationale sfeer vá n Wageningen. Mevrouw
Leendertz en Mevrouw van Lt.a.Ll i e verzorgden op bijzonder gewaardeerde 'wijze
het muziekale gedeelte tijdens het zondagochtendprogramma.

Tekst Londense Verkll1ring.

Ter oriëntering van onze lezers nemen wij hi er onde'r ppde volledige
tekst van de Londense Verklaring.

VER K LAR I N G 0 VER K.E'R N W A PEN E N.

,(a~nvl1a~d door het I.H.E.U. Congres 1957)

Allen zijn het er over eens, dat een volkomen nieuwe si tuatie is
ontstaan door het vermogen vun de kernwapenen om een orrv oor-st.oLba.re
massaslachting te veroorzaken. Nieuwe situaties vragen niet alleen
nieuwe vormen van monseLijk gedrag, maar bevorderen ook hun ontstaan.
Het vereiste gedrag ont et au t nochtans niet vanzelf, een nieuwe wijze van
denken is nodi g "

Onze tegenwoordige denlcwijze is angstig en verward. Sommi~en wensen
dat de nieuwe wapens' worden uitgebannen. Anderen staan er tip 'dat de we-
derzijdse blokkering gehandh auf d blijft, omdat deze voor de eerste keer
een hachelijke wereldveiligheid heeft meegebracht. Sommigen beweren dat
wereldregering het enige antwoord is. Sommigen zijn tot een onvoorwaarde-,
lijk pacifisme gekomen. De. e cr s t.e stap behoort stellig te zijn klaarheid
te vei-krijgen over clewcrkeliJ'ke moge Lijkh eden die ter keuze staan, en om
de voorwal1rden en gevolgen daarvan onomwonden onder het oog te zien.
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In het verleden hebben de volken hun wezenlijke belan~en verdedigd
en uitgebreid door oorlog en .imp eri.aLi.s me-', Mo n is het er' over eens, dat
deze middelen niet meer bruikbaar noch uanva a.rdba ar zijn.Maar de wezen-
lijke belangen blijven, en de pogingen om ze te verdedigen en uit te brei-
den zullen voortduren. Door welke nieuwe methoden kan dit uitvoerbaar
worden gemaakt? De geschiedenis laat ons verschillende pOgingen zien om
bepaalde vormen van wereldorde tot stan.d te brengen: door imperialisme,
door machtsevenwi~ht, door collectieve veiligheid (n~ar het model van
het Protocol van Genbve of van het Pact van Locarno), en thans door de
hachelijke en wellicht twijfelachtige blokkering van even m~chtige tegen-
standers. Wat kan men leren van dit stuk geschiedenis, en wat zijn de
vormen van wereldorde, dit al dan niet bea.ntwoorden aan de geheel'nieuwe
bewapeningssituatie? ,

Er is dringend behoefte aan een nieuwe wijze van denkbn'g~riciht op
het schiften van d~ problemen en het verkrijgen van een duidelijk boeld
van de gecompliceerde mogelijkheden dio ter keuze staan. Dit moet een
wereldomvattende wijze vu n denken zijn, niet ideologisch maar kri tisch.
Het moet een denken zijnvan deskundigen van het hoogste kalibbr op poli-
tiek, sociaal, wijsgerig en wetenschappelijk terrein, gerecruteerd uit
de geschoolde geesten en de wijsheid van Oost en West.

Wij hebben allen wezenlijke belangen in rlewereld te verdedigen en
ui t te breiden: h oe kan dat gebeuren zonder het hele menshei dsav ont.uur
schipbreuk te ~oèn lijden? Dat is de realistis2he ~raag, die een reeks
even realistische antwoorden vergt.

Een wereldomva;ttend denken over deze problemen vrn,agt een richt-
punt. Het gaat er om de wereldopinie te wekken om een conferentie te .
eisen van mensen geschikt om zulk een denken nieuwe stuwkracht 'en bete-
kenis te verlenen.

Laat dit tweede congres van de Internationale Hu~anistische en
Ethische Unie~ als uitvloeisel van zijn eigen onzekerheid en bezorgdheid,
uitdrukking geven aan deze weldoordachte eis.

De Conferentie van Atoomgeleerden in Gen~ve dient gevolg4 te wor-
den door een breder opgezette conferentie van vertegenwoo~digers van
de in aanmerking komende takken van wetenschap. Deze gedachte dient uit-
gewerkt te worden. Nimmer is een conferentie van zulk een samenstelling
bijeengeroepen. Een ni euwe vorm v<;î.nbeschaafd g.~drag kan ontwikkel.d wor-
den door de druk van de wereldgebeurtenissen, als de weg da.a.rtoe duide-
lijk gcmaak't.wordt. Het is een wereldomvattende menselijke verantwoorde-
lijkheid, waaraan men zich niet langer behoort te onttrekken" ti,trachten
deze weg duidelijk uit te stippelen.
Tekst motie.

De tekst van de motie welke op het laatste congres van het Verbond
werd aangenomen luidt als volgt:

Het congres enz.,
gezien de besprekingen over het atoolllvraagstuk op het Inter-
nationale Congres in Londen 1957 overwegend, dat de bedreigirig
van de kernwapenen nog ernstiger is geworden, onderschrijf~ en
onderstreept de aldaar opgestelde verklaring over kernwapens
en ve rzoekt het hoofdbestuur de goducht.é van een wereldconfe-
rentie van deskundigen vab het hoogste niveau op politiek,

.sociaal ,wijsgerig en wa t.onscha.ppeLijke terrein te bevorderen.
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Samenstelling hoofdbestuur.
Op het jongste congres werd het hoofdbestuur als volgt samenge-

st~ld:
Dr. J.P. van Praag
Mr.Dr. H.J. Roethof
B.J. Max
W.C. Koppenberg
Dr. H. Bonger
Mejuffrouw Mr. J.J.Th.
J. Bij Le ve Ld
Tl Coenders
Drs J.H.P.Colpn
Dr. á.L.'Constandse
H.E. Derksen

,Th .M,. van Erp
Mevrouw D. Heroma-Mei link
Dr. E. No,rdlohne
IV.A. van Opijnen
Dr. D. H. Prins
Dr. B.W.' Schaper
Mevrouw H. Singer-Dekker
Prof. Dr. G. Stuiveling
Mevrouw A.C. Terpstra-Heinrich
Mevrouw A. Tr~urniet-Wiersma
Prof. Dr. L.G. van der Wal

Voorzitter
Ondervoorzitter
Algemeen secretaris
Penningmeester
Redacteur

ton Broecko-Hoekstra

Afgetreden leden:
Dr. Kwee Swan Iri at
Th. W. Polet
Dr. G. Stellinga
Mr. H.J.B. Waslander
Nieuw geko'zen ledéri:
Mejuffrouw Mr.J.J~Th. ten Broecko-Hoekstra

,Drs. J.H. Colpa
H.E~ Derksen
W .A. van Opijnen
Mevrouw Mr. H. Singer-Dekker

Voorburg
Den Haag
Amersfoort
Hengelo-O
Arnhem
Den Haag
Bennebroek
Deventer
Assen
Haarler:t
Amsterdam
Den Haag
Amstelveen
.áms t.e'rdam
Hengelo-O
Den Haag
Amsterdam
Rijswijk-Z.H.
Hilversum
Amsterdam
Den Haag
Delft

Oe.gs tge est
Soestdijk
Rotterdam
Amsterdam

In memoriam J.M. Rudèlsheim.
Het Verbond en in het bijzonder de gemeenschap Zwolle leden oen

zwaar verlies door het overlijden op 63-jarige leeftijd van de Hoer J.M.
Rudelsheim, die jarenlang voorzi tter van de gemeenschap is geweest. Bij
de crematie voerde de algemeen voorzi t.t er van het n.v., Dr. J .P. van
Praag hot woord.
Rapport Het Rassenprobleem.

Verschenen is thans het rapport over het Rassenprobleem, waarvan de
uitgave reeds in 1956 werd aangekondigd, toen het rapport over de Laag-
ontwikkelde Gebieden werd aangeboden. De nieuwe publicatie is thans aan
de gemeenschappen ter kennisneming gezonden en zal ongetwijfeld ter discus-
sie worden gesteld. Belangstellenden kunnen een exemplaar bij het Centraal
Bureau van het H.V. bestellen.
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Brief hoofdbestuur inzake crematie.
Naar aanleiding van het Interim-Rapport van de Commissie toth,er-

ziening van de Wet op de Lijkbezorging van 18 december 1957, is door het
hoofdbestuur van het li.V. een brief gezonden aan de Minister van Binnen-
landse Zaken, Bezi tsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie, waar-
in verzocht werd om bij een voorstel tot wijziging van de Uet op deLijkbe-
zorgi ng alsnog - naast de door de Commissie voorgestelde wijzigingen - het
doen vervallen van artikel 5a van de Wet op te nemen. Afschrift van deze
brief werd ter kennisname gezonden aan de leden van1e en 2e Kamer en aan
de pers, die er reeds in enkele gevallen aandacht aan besteedde.
Toogdag N.O. Polder.

Het Gewest Overijsel heeft op 15 mei (Hemelvaartsdag) een toogdag
georganiseerd welke zal worden gehouden in Emmeloord in de Noord Oost
Polder. De Gewesten Er i osLo.nd, Groningen, Drente, Gelderland enTl't r-eoht
zijn ook uitgenodigd. Er worden ninotuns 500 deelnemers verwacht.

Sprekersconferentie.
Op 14 juni a.s. wordt een sprekersconferentie gehouden. Nadere bij-

zonderheden volgen nog.
Studiekosten.

De commissie, die over het vraagstuk ,van de studiekosten een rapport
moest samenstellen, heeft haar werkzaamheden beëindigd en haar bevindingen
aan het hoofdbestuur voorgelegd. Publicatie is daarom binnenkort te ver-
wachten.
Kaderblad.

Het tweede nummer van "Kader", waarin de drie publicaties voor be-
stuurders en andere medewerkers "De Gemeenschap", "De Puntj es op de I" en
"De Stemvork" verenigd zijn, is inmiddels verschenen. Deze nieuwe vorm on-
dervindt grote waardering.
Benoemingen.

Het hoofdbestuur benöemde' de HEiren D. Wassenaar te Betin~kom en W.J.
Derksema te Den Haag als vrijwillige geestelijke raadslieden. De eerste
voor de arbeiderskampen, de laatste voor de strafgestichten.
Naamsveràndering Praktisch HUI:lanisme.

De Commissie Praktisch Humanisme heeft met instemming van 'het hoofd-
bestuur van het H.V. haar na am gewijzigd. Ze zal voortaan functioneren als
Commissie Geestelijke Verzorging (CCGV).
Vertiek beheerder "De Ark".

De Heer J.J. Smid, die variaf midden 1957 werkzaam was als beheerder
van het vacantie- en conferentie-oord "De Ark" en als bestuursassistent
voor het onderhouden vn.n het contn.ct met de gemeenschappen, zn.lom persoon-
lijke redenen op 30 n.pril 1958 de dienst van het Verbond verlaten.

-0-



66 ' -

HUMANISTISCHE STICHTING SOCRATES.

·Landdag.

De voorjaarslanddag ~ordt dit jaar. gehouden op zondag 11 IDei inde
gebouwen van de Internationale School voor Wijsbegeerte te Amersfoort.
Hét onderwerp is: Psychologie en Humanistisch mensbeeld.
Spreker: Prof. Dr. T.T, ten Have.
Voorzitter:. Prof •.Dr. G. Stuiveling.
Aanvang: 10.30 uur, sluiting 16.15 uur.
Zomerschool.

De Zomerschool zal worden gehouden van 28 juli tot 2 augustus. De
leiding zal berusten bijDrs. Colpa.
Ond~rwerp: Mens en Mensbeeld .

. Nadere bijzonderheden volgen nog.
-0-

!!'JLlLA N I TAS
Ver.v.Maatsch.Werk op Hum.Grondslag.

Nieuwe afdelingen.
Per 1 maart 1958 zijn opgericht de afde ling Coevorden en Havel te.

Nieuwe correspondentschappen,
Voor Humanitas werden in de volgenáe plaatsen correspondentschappen

ingesteld: Terneuzen, Hulst, Hoek, Uithoorn, Wehe, Ter Apelkanaal en
Kollum.
Nieuwe benoeming,

Aan het Cent.rau I Bureau van Humani tas is als tweede landelijke maat-
schappelijk werkster voor de gerepatrieerdenzorg verbonden lIej. S. Hijmans•
Reclasseringsweekend.

"\
Op 10 en 11 mei a.s. zal op "De Pietersberg" te Oosterbeek een lan~

delijke conf erentie van Humani tas worden gehouden, we Lk e uordt georganiseerd
door de Sectie Reclassering in samenwerking met het Nederlands Genootschap
voor Reclassering. , ..

Het thema is deze keer: "Houdingen in h~t reclasseringswerk". Op
velerlei wijzen zal dit thema bij de verschillende discussies, demonstratief
rollenspel en andere werkraethoden, alsook in de samenvattingen, een rol
spelen. . .

Programmaleider is de Heer C.J.F. van Veen, vice-~oorzitter van onze
Landelijke Sectie, terwijl als deskundigen tijdens de discussies de Heren E.
Doornenbal , psychia "ter te "a=Gr-ave nhe.ge, E.V. vr. Ve rcr'uijsse, socio loog te
Leiden en Mr. D.E. Krantz, criminoloog te .Leiden hun medewerking zullen
ver lenen.
Nieuw gebouw in Rotterdam.

De afdeling ITotterdam heeft het pan~ Heemraadsingel 170 aangekocht
om daarin haar kantoor te vestigen. Men verwacht het gebouw reeds in mei te
kunnen be~rekken.
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Kaderconferentie Rotterdam.
De afdeling Rotterdam hield h~lf maart haar jaarl~kse kcderconferen-

tie in het Reitsmahuis te Hoek van Holland.
De Heer K. van Driel sprak over vrijet~dsbesteding en de landel~k voor-

zitter, Mr. Dr. J. In 't Veld over de perspectieven der vereniging in het
kader van het te verrichten m~~tschappelijk werk.

-0-

HUMANISTISCHE JONGEREN GEMEENSCHAP.

Versl~g Jubileumcongres.
Al was d~n de Hum~nistische Jongeren Gemeenschap iets te vroeg met de

jubileumviering met P~sen, het feest- (en niet te vergeten de Algemene Ver-
g~derin~) was er niet minder om. De H.J.G. vond geriefelijk onderdak in het
Ch r. V~cantie -oord "De Bijenkorf" te Nunspeet.

Het Congres beh~ndelde de gewoonl~ke kassiukken, waarbij de kritiek
het zittende hoofdbestuur niet werd gesp~~rd - hetgeen overigens oen be-
vestiging v~n H.J.G.-regels is ... Ook een ~antal interne kwesties als le-
denstand etc. vonden ruimschoots a~nd~cht.

Namens het B.V. woonde de Heer J.B. Max de Alg. Vergadering bij. H~
br~cht de felicit~ties n~I:lenshet Hum~nistisch Verbond over en overh~n-
digde een enveloppe met iclloud, die met gra~gte wordt bestemd voör een
schrijfmachine. Uit de H.V.-gemeensch~ppen was ook nog b~n~ f.200.-~ ~~n
feestbijdragen binnengekomen, terwijl ook de H .tT.G. zelf een flink steentje
bijdroeg. De sch r-ijfmo.ch i.ne was niet 't enige cadea.u. Twee leden boden op
eigen initiatief nog een bijn~ gloednieuwe stencil~achine aan!

Naast de A.V. en d~arna, werd er volop feest gevierd, terw~l tevens
Dr. Schuurmans (oud-voorzi tter van de Vlereldfederali stenbewegi ng ) over
"Internationamisme" en Dr. J.P. van Praag over "Drie gener~ties Hum~nisme"
aan het woord kwamen.

Het H.J.G.-congres zond een
Zaken teneinde z~n instemming te
van het Hum. Verbond waarin werd
Crematiewet.

telegram a~n
betuigen met
~angedrongen

de Minister v. Binnenlandse
de, die d~gen verzonden brief
op enkele wijzigingen in de

c:
Samenstelling hoofdbestuur.

Als nieuw hoofdbestuur werd gekozen:
Piet Schipper, voorzitter, Geelvinckstraat 96, Velsen-Noord

(Po st Beve rwijk) •
Amsterdam-; ,
Ams t e r dam ,
Den Haag.
Hardinxveld-
Giesséndam.(Post
Boven - Ha.r dinxve Id }.

H~nnie Eising, le secretaresse, St~dionkade 26-111,
Ank Leegwater, 2e secretaresse, Biesboschstr.52-11
Dirk va.nRangelrooij, le penningm.v.d. Heimstraat 20,
Ans van den Berg, 2e penningm., Julianastr~at 7,

Johan H.C. Hardick, Hoofdred~cteur
Libertijn, Sp~kerstraat 44,
Redactieleden van De Libertijn.

Als redactieleden van De Libertijn werden gekozen:

Arnhem.

Phia Baruch,
Machiel W. Verduijn,

P.v.d. Doesstraat 34-IV, Amsterdam en
M~rathonweg 71-hs., Amstcrd~l!l-Z.
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Als administratrice van De Libertijn treedt op: Tine BQuterse,
Kijkduinstraat 58-111, Amsterdam.

-0-

IfU11AN1STISCHE JEUGDBEWEGING.

Verslag Paaskamp.
Lang hebben we er naar uitgekeken, niet lang is het Paaskamp ons

gevallen. Zestig H.J.B,.-ers waren ,naar Hierden gekomen om gezamenlijk de
Paasdagen door te bre~~eri. E~ dat i~ bijzonde~ prettii verlopen. Het weer
liet zich aanvankelijk niet zo best aanzien, maar de regen bleek een goede
begeleider voor enkele traditioneel geworden H.J.B.~lied&~en.

E~rste Paasdag hield ~e Heer P.W. van der Vliet uit A~sterdam een
korte inleiding,over het onderwerp: "Een eigen mening over het Humanisme?"
In:.secties werd er gediscussieerd; een goede gelegenheid om je eigen stand-
punt in deze weer eens conçreet onder ogen te zien en aBn dat van anderen
te toetsen.

Een boottocht op het Ysselmeer zijn we zingende doorgekomen; de enige
manier om de ko~ enigszins te verdri~en. Eieren verven en zoeken, volley-
bal en tot slot een vossejachtdoor de enorme zandv~r~tuivingen van Har-
derwijk comp Le t.eerden het programma. Het was een kamp met een bijzonder'
goede stemming. . .
Propaganda.

Inmidde Is heeft afde l;i.ngDen Haag een goed ge slaagde propagandabij-
eenkomst gehouden. Apbt nieuwe leden meldden zich aap.
Lustrum afde ling Ámstercla'm.

In Amsterdam t.e ns Iot.t.cis op kalme wijze het eerste lustrum van de
a~deling daar gevierd.

-0-

STUDENTEN VERENIGING OP. HmlAl'HSTISCHE GRONDSLAG.

Verslag viering tweede lustrum (landelWd.
De landelijke S.V.il.G. heeft 29 en 30 maa~t haar tweede lustrum ge-

vierd met een feestelijke, doch weinig officiële conferentie in Noordwijk.
Na een lezing van Prof. Dr. A; de Froe des zaterdagmiddags (over.de sociale
posi tie van de student in ue veranderende maatschappij) '.werd deze dag be-
sloten met een toneelstuk-met-feest-na. De zbn~~g ~erd verdeeld in een
ochtend klassieke muzi·ek en een middag strand- en du i nwan deLing ".
Lustrum Leiden.

De afdeling Leiden zal eind april haar tweede lustnim vieren met:
."Een praatje van een oprichter der afdeling" (24 april), een officiäle

ontvangst + een lezing door Prof. Dr. E.E. Berg (25 april) en een feest-
avond met cabaret in Noordwijk (86 april). Tevens zal ~r een tentoonstel-
ling van lithografisch werk gehouden worden (openin~ 26 apri1).
Samenstelling hoofdbestuur.

W. Molenaar, praeses; C.O. Huizinga, I1b-actis I; P. Heyncns-Visser,
quaestor; F.W. Sluytcr, vice-praeses, Mej. T. Smit, ab-actis 11. Het ab-
actiaat is .gevest.igd.:Mo rsweg 108-A, Leiden.

-0-
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HU1ffiNISTISCHTHUISFRONT.
Geen nieuws.

-0-

HUMANISTISCHE WERKGEMEENSCHAP INDE PARTIJ VAN DE ARBEID.
Geen nieuws.

In verband met de algemene ve rk i ezingswerkzaamheden geen bijzonderheden
over de Werkgemeens~hap als zodanig.

-0-

RADIOLEZINGEN.
4

11
12
18
25

mei
mei
mei
mei
mei

(VARA).Dr. B.W. Sehapèr
(VARA) lIelia S. Haassè
(AVRO) Dr. L. van Gelder
(VARA) Dr. G. VI. Huy gens
(V~tRA)Prof. Ir. P.J.

Mazure

over: "De prijs der vrijheid".
(Onderwerp nog niet bekend).
"De opvoeding in de jeugdbeweging".
(Onderwerp nog niet bekend).

over:

over: "Vvaarheid en waarde in godsdienst
en Humanisme".
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INTERNATIONALE LITERATUURliJST.

THE ETHicAL OUTLOOK
Mareh- April

Benjamin Mi ller
Responsibility for onels Aetions.

THE HU1ffiNIST(ENGLAND)
Ap:dl

C.S. Dudley
Pioneer of EthicalHumanism.

THE MONTHLY RECORD
April

Richaid Clements
ManIs unending Task.

r:
NEWS AND NOTES

April
E. Henry

Prison visiting.
THE RADICAL HUMANIST (INDLt..)

February 9th
From own Correspondent

M.N. Roy Anniversary in Bombay.

Februa.ry 16th
Biswanath Banerjee.

Democraey and c~pte.

DIE FREIGEISTIGE AKTION
März - Nr. 3

Karl Beeker
David Friedrich Strauss.

- April - ti 4 Elisabeth Illig
Albert Camus.

l' ACTION LA!QUE Billet Humaniste
Mars Raison d'être.

-0-
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INTERNATIONAAL NIEUWS.

Rumoer om de lessen zedenleer in België.
Volgens de Belgische wet wordt op de Rijksinstellingen van het Mid-

delbaar Onderwijs of godsdienstonderricht of zedenleer gegeven. De confes--
sionele jeugd krijgt dus onderwijs in haar eigen geloofsleer, meestal door
een geestelijke, de buitenkerkelijke jeugd krijgt zedenleer van een "gewoo n"
leraar. Zijkrijgt iets te horen over b.v. de Koran en over Confucius, over
het streven naar hogere waarden, de zin van het monogame huwelijk enz. enz.
Hoewel het voor ieder zinnig mens in de lijn ligt, dat de buitenkerkelwre_
jeugd ook les zou krijgen van een buitenkerkelijke leraar, bleek dat in de
praktijk dikwijls niet het geval te zijn.Het kwam voor dat de lessen zeden-
leer werden gegeven door een R.K. geesteLijke , Het is begrijpelijkdat van de
zijde van het Belgisch Htim~nistisch Ve~~ond teg~n deze gang van zaken bezwaar
is ingebracht.

De Belgische regering heeft voor die bezwaren wel begrip getoond. Ge-
volg: rumoer, verdachtmalcing enz. enz. Getuige de beide stukjes waaruit
wij hieronder een en ander overnemen, in De Gazet van Antwerpen en de Ant-
werpse Gids.

De Gazet van Antwerpen van 4 april j.l. schrijft o.m.
" Wij hadden gi st.eren de gelegenheid aan te tonen hoe en op
"welke schandelijke wijze de leraars-zedenleer in het Rijkson-
"derwijs onder druk staan van het Humanistisch Verbond. Wie en
"wat dit H.V. is hebben wijuiteengezet, en duidelijk gema.akt
"welke godloze geest dit 'Verbond beheerst.
" Wij hebben gewezen op de propagandistische rol van rijksin-
flspoctour R.van Cauwclaet.t en de officiële aanmoediging van
"de m i n i st.e r", Lo o Collard, om do goddeloosheid in het Rijksond er=-
"wijs te ac tiveren. He t met voeten treden van het beginsel "neu-
"traliteitn (de z.g. school voor iedereen) is nog door andere
nfeiten dan het inpalmen van de cursus zedenleer du i de Lijk ,
fI Er i3 de actie van dhr Flam (? ) rijksinspecteur geschiedenis,
"Middelbaar Onderwijs, Nederlandse taalrol. De drukking die van
nhem uitgaat (lees Humanistisch Verbond) op de leraars-geschie-
"denis , is zO niet sterker, dan toch minstens gelijk aan deze
ndie dhr. R. van Cauwelaert uitoefent op de leraars-zedenleer.
nDo onzichtbare man achter de schermen· is hier evenzeer mijnheer
nCollard.

VE1tPLICHTEND
" Dhr. Flam misbruikt doodgewaon zijn functie. Hij richt regel-
"matig, en in verschillende steden van het Vlaamse land zogo-
"naamde pedagogische vergaderingen in voor de leraars-geschie-
"denis.
" Deze vergaderi ngen zijnverplichtend, de leraars ont.va.ngen
"e.en re i svordering en worden opgeroepen tijdens de gewone klas-
"uren. Het liGt voor de hand dat u~ze vergaderingen met vor-
"plichtend karakter voor dhr. Flam en zijn opdrachtgevers achter
nde schermen slechts dienen om de cursus geschiedenis, een sterk
"iueologische cursus, mot de geest van het H,V. te verpesten.
")Jangs do leraar, di 0 het zwaard van Damoc les boven het h oof'd .
"voelt, wordt de Lo or Li ng de opvattingen van het H.V.opgelepeld.
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" Mr. Flam di e op deze verga.deringen optreedt als inspec-
"teur verklaart daar 0 .m. dat het officieel onderwijs gebaseerd
"is op het "vrij onderzoek", dat iemand met een vrij, katholiek
"diploma niet op zijn plaats is in het officieel onderwtls. ~et
"een officieel diploma mag men volgens hem wel cumuleren aan de
"Vrije Universi tei t van Bz-us seL, zoals hij trouwens zelf doet ,
"Het gaat dus alleen maar om het katholiek zijn. Hij verbiedt
"openlijk aan zijn leraars toe te treden tot de algemeen beke nde
"vereniging voor leraars-geschiedenis die onder leiding staat
"van Prof. Lous s e uit Leuven. '_.
" Wijvragen ons af wat di t alles te maken heeft mot een in-
"s pe ct i e-opdracht e- De bedoe ling is dui de lijk. De cursus geschie-
"denis (en bijgevolg de leraars) evenals dit het r;eval is voor
"de zedenleer, moet in handon zijn van en geïnspireerd worden
"door het Humanistisch Verbond, .
" Dat is "noirt.r a l i. tei til in het Hijksondc rwije .

En de Antwerpse Gids va.n 4 april 1958 schrijft:

" Een van de dingen die de vrijzinnigen in OES land a l s een
"grote zegepra.al voor hl"!.nideeën beschouw0n, is dat de wet-
"Collard de neutrale moraal - in de zin van niet voortvloeiend
"u it een godsdienstige opvatting - op gelijke voet heeft ge-
"plaatst met do godsdienstige mor-au.L. Dat is meel' dan ze hadden
"kunnen ve rwo.oht en in een land waar meer dan 90% van de bevol-
"king gedoopt is. Zr is cchter nog iets anders. lIinister Collard
"heeft altijd gewezen op de strikte noodzakelijkheid van de neu-
"tra.li tei t van de Rijks ach oLe n , di e alle opvattingen met gelijke
"eerbied moeten behandelen, de godsdienstige zowel als de andere.
" Er werd zelfs gezegd dat do moraal in de Rijksscholen de late-
"re vrije keuze van de Le er Li ng mogelijk moest maken. In die op-
"vatting heef~ de neutrale moraal geen voorkeur noch voor de gods-
"dienstige, noch voor de ongodsdienstige. Ze acht zebe{den ge-
"schikt om do deugden die een mens in de samenleving moet bezit-
"ten, te bevorderen. Een andere houding van een rijksonderwijs is
"ondenkbaar.
" Door katholieken werd er op gewezen dat zulk een opvatting
"in theorie misschien wol denkbaar was, maar dat in de praktijk
"die neutralitei t neer .zou komen op een afwijzen van de gods-
"dienstige moraal en het a.anpr ijzen vn.n een atheïstische. fie-
"laas, er zijn fei ten die er op wijzen dat het .i ndc r dac.d zo is
"en er van n.eu t r a Lî t.oi tin het Rijks ondorwijs niet veel overblijft.
"Zoals in Nederland, W[l,a,rhet Humanistisch Verbond pretendeerde
"op gelijke voet geplaatst te worden met de godsd i en st en , wat al
"een zeer v:::-eemdeopvatting iSr ma,ar bovendien eiste Ja,t de zorg
"voor niet-gelovigen in het o~derwijs, het leger e.d. aan hen
"werd opged!,a,gen, hebben we ten onzent een Humanistisch Verbond.
"dat dezelfde eisen stelt.
,. Ook voor het Humanistisch Vorbond ~s de néu~ra,liteit va,n de
"z edenLee i- een utopie. Die strekking komt voor-aI tot uiting in
"ons onderwijs ~ wat betreft de cursussen in zedenleer en gosclde-
"deni s , O,:;~gc echi cdc i.Ls ? No.t.uuzLjic , lIdi '-erbond beweert dat de
"geschiedoi~is, zoa I.s ze in ons land wordt gegeven, besmet is me-t
"dogmatische beschouwingen die ze enigszins vervalsen. Het hoeft
"dan ook niemand te verwonueren dat het Verbond als "kerk" van
"de ni.et=-gë Lo vi.ge'n de pretentie heeft het toezicht op de zedenleer



"en de geschiedenis te houden~ Wel verbazend is dat het ministe-
"rie van Openbaar Onderwijs op die eis ingaat. Het gehel~ kader .
"van de inspectie voor zedenleer en ges6hiedenis komt in handen
"van het Humanistisch Verbond. Een verdere fase is het vervangen
"van de leraars in die vakken door "humanisten" en die fase is
"volop aan de gang. Daarvoor zorgen Richard van Cauwenbergh, in-
"specteur voor zedenleer, Flam, inspecteur voor geschiedenis, en
"de kerkvader van het Verbond, J. Kuypers. Alle leraren die van
"niet humanistische opvattingen verdacht worden, worden verplaatst
"en vervangen zo gauw he t moge Lijk is.

BEDROG TEGENOVER DE OUDERS.
" Men zou het als een goed teken kunnen beschouwen dat het ~as-
"ker van de nau t r-a Litei t wegval t en de anti -kerk oftewel Humanis'-
"tisch Verbond de teugels in handen neemt. Maar. aan de andere kant
"is het eens te meor een bedrog van de regering. Al het gepraat
"over laîciteit van d~ Staat en neutraliteit Van hot onderwijs zijn
"doekjes voor het bloeden om Qe werkelijke inzichten te bedekken.
"Evenmin als een regering, het mag nog cen homogene CVP-regering
"zijn, een strijdende katholieke poli tiek mag voeren, mag een Lf nk -
"se regering zich opwerpen als een propagandist van een levens-
"opvatting die d~n nog een kleine minderheid van het land verte-
"genwoordigt. Zoals het een morele aftroggelarij was te beweren
"dat de linkse regering een mandaat van de kiezers had ontvangen
"om een bepaalde onderwijspolitiek te voeren, is het bedrog tegen-
"over de ouders die neutraal onderwijs verkiezen in hun plaats te
"bes lissen dat hun kinderen in mi litante vrijzinnigheid moeten wo r=-
"den opgevoed. Wil d.e "kerk" vn,n het Verbond humanistische scholen
"oprichten, het staat haar vrij,.ze zal dan in het regime van de
"vrije scholen vallen. Maar het Verbond heeft niet de minste aan-
"spraken te laten gelden op de Rijksscholen, die in beginsel niet
tot zijn "kerk " kunnen behoren.

DEL."

De Heer R. van Cauwelaert schreef in het oktobernummer van Diogenes,
het culture le t.ijdschri f t. van het Belgi sche Human i st.Ische Verbond een art i «

keI over ~bjectiviteit en subjectiviteit, speciaal in verband met onderwijs
en opvoeding. Schrijver stelt daarin, dat de moraal, hoe onverbiddelijk zij
ook mc ge en moet zijn, toch niet ln wezen autonoom moet blijven. H.a.w - zegt
de schrijver - de moraal heeft niet de taak de mens te plooien naar een pas-
klaar gemaakt systeem. Ze mag hem alleen helpen zichzelf te begrijpen en
zichzelf te ZIjn. In deze zin moet volgens de. schrijver de moraal subjectief
zijn, omderwille van de geestelijke vrijheid, omwille van de mo r-a.a I zelf, die
alleen rekenen ina.go.pin vrijheid gestelde handelingen.

Amerika (jaarvergadering A.E .U.L
Aan het aprilnummer van het Information Bulletin van de International

Humanistand Ethical Union ontlenen wij nog het volgende:
Amerika.

De American Ethical Union deelt mede, dat de 51ste jaarvergadering zal
worden gehouden van 30 april tot 4 mei in Brooklyn, New York. Dr. J.P. van
Praag, de voorzitt6r van het Nederlands Humanistisch Verbond, die dan juist
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op uitnodiging van de A.E.U. in Amerika vertoeft, zal op de laatste dag
van de bijeenk cms f de zondagochtendtoespraak houden in het gebouw van .de
New Yorkse Society for Ethical Culture.

Er wordt gerekend op een opkomst van meer dan 1300 personen.

Groot Brittannië (Gemengd nJ.(jm .•~l J.

Sir Julian Huxley is gekozen tot voorzitter van de British Ethical
Union.

In februari heeft een "adult. education centre" (een soort Volkshoge-
school) een cursus over Humanisme georganiseerd. Deze wer~ besloten met
een forumgesprek, dat werd uitgezonden door de Televisie, ~~ dat werd
gehouden tussen Humanisten en Christenen.

,In The PlainView, het blad V8Jn de B.E.U., zal in het lentenummer
een verslag worden opgenomen van een discussie welke voor de radio is ge-
voerd (in The Third Program van de B.B.C.) over "De vraag van het Hierna-
maals" en waaraan door twee Huma.ni at i sche en.twee Christelijke filosofen
is deelgenomen.

Bij de RationalistjAssociation is een boek verschenen van Ro na Ld jpress
Hepburn, getiteld:. "Christianity Rnd Paradox", In dit boek worden de nieu-
were opvattingen in de chri st.oLijlee leer be sproken, we lke verband houden
met het existentiàlisme.

-0-

Algemeen overzicht van publicaties.
Ter vermijding van misver~tand vestigen wij er de aandacht op, dat in

deze rubriek nooit alle persverslagen, artikelen enz. worden vermeld, welke
de Humanistische Beweging betreffen, doch alleen die, welke naar onze me-
ning van belang zijn. Over het algemeen worden in deze rubriek ook geen
verslagen opgenomen van gebeurtenissen in de Humanistische Beweging zelf.
Niet omdat wij die verslagen niet belangrijk genoeg achten - verre van dat -
maar omdat dit blad dan veel te omvangrijk zou,worden. Toch kunnen wij ons
voorstellen dat onze lezers wel eens een indruk willen hebben van het aan-
tal verslagen dat in de gewone dagbladpers wordt opgenomen. Wij hobbendaar-
om in de periode van 24 maart tot 17 april alle berichten maar eens bij el-
kaar opgeteld. Wij zien dan dat in drie en een halve week in de gewone dag-
bladpers (dus de bladen van verenigingen, kerken enz. buiten beschouwing
gelaten) 22 verslagen van lezingen en andere gebeurtenissen bij de Humanis-
ten bij ons binnen gekomen zijn, plus nog 7 aankondigingen van bijeenkomsten
die nog moeten plaats hebben. In deze aantallen zijn niet meegerekend de
publicaties welke hieronder worden genoemd, ook niet die welke onder ver-
zamelhoofdjes als: verslagen, reportages enz. zijn aangeduid. Tenslotte
moeten wij nog het voorbehoud maken, dat deze aantallen hoge~ kunnen zijn
dan in ~erkelijkheid, anngezien niet alle bladen ons bereike~.

-0-

Verslagen, reportages e.d.
Zeven dagbladen maakten melding van de brief van het Hoofdbestuur van

het Humanistisch Verbond aan de Minister van Binnenlandse Zaken, bezits-



vorming ~n Publiekrechtelijke ~edrijfsorganisatie inzake de crematie.

Tien dagbladen namen een verslag op van het JubileumconG~e~ ~an de
H.J.G.

Een dagblad «le N.R.Ct. van 2 april) ,gaf een ve r s La.gjvan ihot, Lust.r um
van de S.V.H.G.

Het Parool van 8 april 1950 vermeldt in zijn rubriek Nieuws uit de
Tijdschriften (Johan WinkIer ) bot laatste nummer van Rekenschap. Ronduit
"meesterlijk" vindt de samonsteller het artikel van Dr. 11. Bonger over on-
kerkelijkheid in Nederland. Verder zegt Johan Winlcler dat, Relrous cha.p ook
buiten de engere kring van Humaniuten veel lezers verdient.

Aanhakend op enkele ui tlatingen in Mens en Wereld over de ..•,rercenzaming
van de mens, overdenkt De Vri1denker van 22 maart 1958 het pr obLecm van de
vereenzaming, voornamelijk aan ~èharid van publicaties van Dr. S.W.Couwen-
ber g en Prof. Dr. Sj. G'rocnmun .

De Waarheid van 31 mao.rt 1958 vermeldt de discussie van de Heren
'Zwaansdijk en Koch over Lndone si ê Ln Mens en Wereld.

-0-

Subsidie wel en wee.

liet Eindhovçms Dagbl,ad van 13 maart 1958 vermeldt, een rede van de
Hoer van Lienden (P .v,.d.iJ...) in de Eindhovense Re.ad over subsidie aan Huma-
nitas. Wij nemen het verslag in zijn geheel voor U over:

" Fractieleider P.v.d.Ä. pleit voor subsidie aan Humanitas.

" Waar wij hier altijd prat gaan o~nnze onderlinge verdraag-
"zaamhcid en men inderdaad nu al jarènin, deze raad eLkande r s
"opvattingen en beginselen blijkt te kunnen respecteren is het
"vreemd, dat, in het e;eval van de subsidi e aan Humani tas min of
"meer van een onverdraagzame houding kan worden gesproken. Dit
"zei de fractieleider 'van de P.v.d.A. toen hij aa~ het slot van
"zijn rede tijdens de algemene' beschouwingen een beroep op de raad
"deed zijn standpunt terzake te herzien. Het is gelukkig toch zo,
"aldus spreker, dat in Je raad ook zij die an~ere opvattingen zijn
"toegedaan de activiteiten van anderen steunen. Ik vraag de raad'
"enig respect op 'te brengen voor de opvattingen van minderheden.
" Bhvendieti, ~o ~erkt d~ Heer Van Lienden verder op, heeft
"Humanitàs' kort na de oorlog van de gemeente Eindhoven subsidie
"ontvarigen waar s Lecht s enkele raàdsleden pr i nc i pi eeL tegen war-e n,
"Sindsdien is in de opvattingen van Humani tas en van de humanisten
"niets veranderd, weLlce aan Lei ding is om er later bezwaar tegen
"te maken. Dit klemt te nieer, meende de Heer van Ldende n , omdat
"he.t hier gaat om ge,zinszorg, en wel voor diegenen,die niet bij
"bepaalde r-eLi.g i eus ingestelde or ga.m sa t.Les hulp willen zoeken ,
"Het is dus een ,zaak van pe r s ounLijke keuze van de aanvrager om
"hulp. Wa~rom staat men deze keuze in de weg? Of maakt men die al-
"thans moei lijker? Spreker kon daarin 'weinig waardering zi en voor
"de persoonlijke vrijheid., "
" Hij maakte verv olGens een verge Lijki ng met de Kruis-verenigingen,
"waarbij een algemene organisatie besta,.at als het Groene Kruis. De
"situatie in de gezinszorg ligt anders, en wanneer men een op-
"splitsing nodig acht, aldus spreker, dan moet ~en die ook van an-
"deren aanvaarden evena~s men die in de eigen sfeer gewenst acht.
"De Heer vanLi enden drong er bij de raad met klem op aan om deze
"redenen medcwcrkinc; aan het wer k van Humani tas te verlenen.
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r:

In de Gorkumse Gemeenteraad is de subsidie aan bezinningsgobouwen
van hef Humani s t.Ls.eh Ve.rbond.vt.e r.: sprake gelcome n , U;4t,.het,Friesch Dagblad
van12:,april'j~l~ kuntiU,opma.l\;en,;"wat daarover gezegd is. Onder de,titel
"Loos argu,l1\ent"n9Lm .d.i t, bLad n.l. het volgende (kennelijk r~<iact~onele)
artikel op :

" De discussie over het rapport-Sassen betreffende subsidiäring
~van ~erkbouw komt ~tceds meer op gang. Dat is verbl~dend. Met
"riáme',omdat ~e princiri~l?'h:arit van dezaakduidelijk'aari' dè .
"orde wordt ges t eLd , Daarom willen wIJ er di 'tmá a I op'<wijzen, :dat 'men
"die principiële discuss:Le niet moet vertroebelen doorikn~ngiri.g
"van een volkomen ..vreemd element., In de gemeenteraad ,van Gorkum
"kwam de vraagáan- de -ëlrdè;. of de gemeente k er kbouw ~ou subsidi-
"~ren . Dat kan weL, zei' een woordvoerder va n de P ~-.ir.d';A. ,maar dan
"moet ook een bez{n~~ngsce~trum vari het Huma~istisch'V~rbónd'w6r-
"dèn ge sub s i ê i ee i-d, 'De' bur gomee s ter heeft op krasse ön'dûidelijlte

'iiwijzçtegen zo '11: simplistische redenering stelling eenofuen~ Hij
,tl~ei o:a~' :i~ 'de ke r'k gaat het om de eredien'si:i,in" dè zaäl"van het
.~'~uniànü?ti seh"Verbond cm oen men s el ijk gesprek zonde r+moer , Daar
"is e:ike geda ch t.e aan.e:redienst zelfs u i t.ge s Lot.en , En dc'b'urge~ees-
"ter zei zelfs: ik zou nog eerder =-n di t ive rb an d de,boui'lva'il,een
"mosk ee wi Ll en sub s id'i ê r.en ida.n die van de zaal van de humanisten .

-"Daarg~ laten;'d'a,t, de. laats te u i t.apr-a.ak ons niet ,aanyaardbaar, voor-
u·komt;:zit: er ii.n het, betoog ve.n, de burgemeester een, zeer positief

, 11 e'le.ment .'
11 :' Het is onz i.n vt'e zc;ggen: de kerk steun van de ovc r he id , d~n
11 ook het Humanistisch Verbond. Zulk een onzin, kan alleenpp~{Omel1
tI,in,de he rs ens van me'ns en die ni et weten wat. een, kerk .is , De En-
'''gelsman John Loc.koj.ie en vde r geestelijke vaders yan het Eng eLs e
"l,iberalisme, schreef twee en en, halve eeuw g~leden, IlfLt I:)r;v.er·-
l'schi Ll ende clubs zijn,. waarin de bur ge r-s zich veren~g,cn,. pat ver-
11 eni g ing s leven mce.t vrij zijn. .Amateu rv i s se r s kunnen z.i eh verenigen
"in een club, handelsreizigers kunnen hetzelfde doen. Zo zijn e r
"ook m~nsen, die een sociëteit stichten tot behartiging van olkaars
"zi e leh.a i I en zulk een v'er en'i gi rig noemt men een kerk ~ D'e:overheid
',",bgefter even' wei.ni.g t mee 'te mak'en als met elke andere cIub ó '!He
nop dez e 'wijz'e 'redeüecrt,' lca.n heel geme.kke Lijlcteen tk'ez'k :en een,club-
"huis van 'het Human'is-t.is oh Verband opóén lijn: stellen. Màardan
;is .ete~ngeblekeri, dat ~en 'niets weet van wat een kerk 'is. En
"elke r ad ane r i ng , waarbij h~tcl1ibhuis van het Humanf.s td s ch Verbond
"in de. discussie 0~6r subsidie voorkeikbouwwordt betrökken, 'is
"er riáást. Wijmoeten dat Cuidelijk handhaven.
" ,De ~erk'is geen uitvin~ing vanmense~~ Zij i~ een planting
"Gods, ~nhaàr Heer is ,;èzus Chr is t.us , In de' Nederlandse 'geloof's-
"belijdenis 'siai:Lt', dat God de overheden heeft verordend, en, dat Hij
"d.e overheid, het zwaar d in handen'heeft gegeven tot straf de,r bo,~
"zen en bescher'ming der goeden'. "En' hun ambt is" niet alleen acht
~te ~emen en t~'~~kc~o~er de Politie, maar ook de hand te hotiden
"a an den he iLi gen Eredienst. Ij

11 Wij weten,da'tdit' artikel 36 aanleiding is tot heel wat dis-
"cussie maar voor liceL de kerk der Rof ö rmat i e staat het vast, dat. .. .

"te,recht ook in dit artikel duidelijk wordt gesteld, dat de OV8r-
"h ei d heeft te verstaan, 'w'atäe kerk :is: een geheel enige ope n-
"baring in deze wcr eLd , dio n ooi t met enige menselijke uitv.i ndLng
"op ~~n lijn mag ~ordcn gesteld.
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ti" Het is ondenkhaar, dat de kerk der reformatie ooi t iin haar'
db~lijderii~zou schrij~en, dat het ambt der overheid is, ,de,hind'te
tlho,uderi, aii:q' den heiligen Eredienst en aan de bezinnirigv~nwege' het
"Huma rii st i ech Ve r bond v " ' ' "

De.Gemè,enscihap .Gorkum van het Humanistisch Verbond' heeft natuurlijk
ook gereageerd op de uitlatingen VQ;nde burgemeester in de Gorkums,e'Raad.
Het Vrije Volk van 9 april laat zien op welke wijze:

tlH~maIlistisch Verbond vraagt waakza~mheià.

_ti In een circulaire, waBrbij de leden worden ,uitgenodigd voor
, "e en bijeenkomst, wijst het bestuur van de Gemeenschap Gorkum van
,tlhet Humani sti s ch Ver bond er op, dat de plaats van het human i sme
.tlin de Nederlandsè samenleving nog niet verzekerd is. Waakzaamheid
"t.en. aanzien van de bescherming van de rechten van buitenkerkelijken
"is in 1958 nog steeds nodig. Vervolgens wordt een i u i t sp r a.ak van
"tleburgemeester vun+Gor Lnch em en geciteerd, zoals .het Nieuwsblad

,"van' Gorinchem en omstreken van 31 maart. die, weergaf. '"

tI, ;~~ waseeri pu~t, waarop de burgemeester het ~et:~lle~~o~ig~
If sprelH~r,s oneens was. Als belijdend christen waarschuwde, liîj"tègcn '
~I~esc'hijnb~re Ltbe i-a.Lit.e i t van het gelijke monnike n," geljJk:e'kappen.
"Men moet onge Lijksoor t.i.g e dingen niet op een lijn' st e Ll.èn en.:(laar-
",<;lID. (?) ~s de. burgemeester tegen het subsidiëren van een" beziniüng,;-
"gebouw voor humanisten. ' '"

'ti, iIijwil,arschuwde' ertegen, dat men door de stel~egel' fliedeT het
",:vo:he',polld 1I zijn eig en gronds lagen ondermijnt. Al s men: 'zich" lá~:t ver-
uieiden door de gemakkelijke weg van "we zijn zo vEddr'nh,g'znam11;' dan

, IIhaa1t m'en he t gevaar binnen. De burgemeester' zou eCrder'subki4ie
"geven yoo'ydebouw vane,en mohammedaanse kerk 'dan v 0:01" e:en' hezin-

'Uningsgl'lbo,uw voor humanisten. '" ' , .. I""
tI'; 11

," Zonder: verder commentaar laat het bestuur van de (Îorkumsc.,·
11 gemeenschap van het Hutaani sti s ch Verbond hierop ~wee.c~ta,t.en 'vol-
'ugen• Allereerst een uitspraak van Prof. Mr. P.J. Oud, oU,d-J:l1.lrge-

,. "meester van Rotterdam', geen lid van het Humanistisch, Ver-bondt
li' 'Het is ookvd ez.e benóefteaan vrijheid, die mij va r on'twau.nd i gd

"'maakt, "als het Humanistisch Verbond in bepaalde opz ich t.en ten
"'II'a'c'htlerwordt· gesteld bij kerkgenootschappen.

" Het is' in strijd met a.Ll.a vrijheid, het is een miskenning van
"de geest van de grondwet, al spreekt de grondwetda~ook formoel
"ta~'ke~kgenootschappen en godsdienstige meningen. Natuurlijk,
"wan t. in de tijd waarin de grondwet werd gemnakt, ,bes tond, er nog
"gèen georganiseerd humanisme.", ,
11' 'Lens Lotrt e worden de volgendewoordenva,n Mr ..,A.Stempels"

'tlhöofdredacteur vnn de N~R.Ct., lid van het Humanistisch Verbond,
11 aangehaald: '
" In het tegenwoordige staatsbestel, mag een ,minister als minio-
liter niet de ene geestelijke richting boven de andere stellen. Maar
"~en be denk'e , dat werkelijke geestelijke vrijheid alleen mogelijk is
"bij gelijkgerechtigdheid van àe onderscheidene geestelijke stromin-
'''gen .«
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De bijeenkomst waarvan in dit artikel sprake is, werd gehouden op vrij-
dag 11 april. Het Vrije Volk van 12 april gaf daarvan een uitvoerig verslag
en vermeldde hoe de Voo~zitter van de Gemeenschap Gorkum de circulaire aan
de leden nader toelichtte. Het verslag luidde als volgt (gedeeltelijk over-
genomen) :

"Gorkumse Humanisten verklaren
Gaat niet om gebouw: gelijkberechtigdhcid!

" Het Humanistisch Verbond ondervindt in Gorkum een openbare
IIbelangstelling, die niet in overeenstemming is met de onvang van
"het ledental. En dit geringe aantal dwingt ons tot bescheidenheid."
"Dit zei de Heer Engelvaart, voorzitter van de Gemeenschap Gorkum
"van het Humanistisch Verbopd in een vrijdagavond in Metropole ge-
"houden bijeenkomst.
11 Naar aanleiding van persverslagen over de laatste raadsverga-
"dering te Gorkum, waarin de subsidie voor kerkbomvaan de orde is
"geweest achtte de voorzitter het dienstig het standpunt van he~
"Humanistisch Verbond te belichten.
" De Gorkumse humanisten zijnverheugd, aldus de voorzi tter, .dat
lIdoor de raadsfractie van de Partij van de Arbeid een poging is ge-
"daan gelijkberechtigdheid te verkrijgen voor de in het Humanistisch
"Verbond georganiseerde humanisten, en dat de tot de KVP behorende
"raadsleden deze poging steunden.
" De Beer Engelvaart wees ero~, dat het de humanisten niet om een
"gebouw te doen is. De groep hunanisten in Gorkum is daar voorlopig
"nog niet aan toe en het is zelfs de vraag of zijer ooit aan toe"
"komt.
" Mocht de behoefte aan een bezinningsgebouw eens worden gevoeld,

·"dan is het nog niet zeker, dat het Humanistisch Verbond vo~r de
"verwezenlijking daarvan overhe idss teun behoeft of wenst. Het gaat
"er in deze echter om dat het Human i sti sch Verbond geLijkbe re'chtdgd>
"heid wenst."

-0-

Artikelen van andersdenkenden over het Humanisme.
Het Dagblad voor de Zaanstreek van 21 maart 1958 vermeldt in zijn ru-

briek : "Het wereldwijde ke rkewe rlc'! , een artikel van Dr. Buskes in De Waag-
schaàl over de geloofsbelijdenis van de Humanist. "Vijnemen dit stukje in zijn
geheel voor U over;

" In het weekblad "In de Waagschaal" schreef Dr. J.J. Buskes van
"Ams t.erdam een artikel over de geloofdbelijdenis van de Humanist. Hij
"herinnert er aan, hoe Mr. Dr. J. In tt Veld, onlangs sprekende over
"de levens- en wereldb2schouwing van de Humanist, zeide dat de hUll'a-
"n.ist. meent, dat het erg hoovaardig is van de mens, wanneer hij zich
"verbeeldt in het bezi t van 'de waarheid te zijn. Het st.andpurrt van de
"humanist wordt nergens schoner tot uitdrukking gebracht dan·in het
"woo r-d van Lessing: "Wanneer Gij, God., in Uw rechterhand de waarheid
"en in Uw linkerhand het zoeken naar de waarheid besloten hield, dan

."zou ik toch in ootmoed Uw linkerhand grijpen en zeggen: Vader, geef,
"want de volstrekte waarheid is slechts voor U alleen. TIet bezit
"van de waarheid maakt traag en zelfgenoegzaam en alleen in het eeu-
"wige zoeken naar de waarheid kunnen zich de krachten van de mens
"volkomen ontwikk eLe n'', lfr. In tt·Veld zegt: "Dat zou men de geloofs-
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"belijdenis van de humanist kunnen noemen. Voor ons is het zoeken
"naar de waarheid meer dan het bezit van de.waarheid."

" Deemoed of Hoogmoed?
" Dez.e uitspraak van Lessing, schrijft Dr 1 Buskes dan verder,
"laat niet na op duizenden altijd weer indruk te maken, zelfs op
"vele christenen. Dan meent men inderdaad, dàt het bezit van de
"waarheid traag en zelfgenoegzaam maakt en dat het zoeken naar
"de waarheid meer is dan het bezit van de waarheid. Maar Dr. Bus-
"ke s is het daar niet me e eens. llijh er-i nn er-t er a.an , dat de be-
"kende Prof. Gunning vele malen op d~ze uitspraak van Lessing heeft
"gereageerd en laat dan twee ci t.a ten volgen. In zijn "Wat is het
"geloof?" schrijft Gunning: "0, Vader, bidt Lessing, ik ben niet van
"die trage, trotse lieden, die daar menen de waarheid zelve te kun-
"nen bezitten, terwijl ze toch maar voor U alleen is; ik vergenoeg
"mij, nederig en tot inspanning bereid, met het streven naar de waar-
"heid al zou ik haar dan ook nooit vinden! Dit klinkt vroom en be-
"scheiden, maar de waarheid is, dat zolang Lessing ~oekt hij de ver-
"schillende stelsels één voor één voor de troon, waarop hij zit, als
"onvoldoende kan laten voorbijgaan; doch kwam de waarheid eens zelve,
dan zou Lessing"voor baar van zijn~roon moeten stijgen en dat wil hij
"heimelijk niet!".
" Nog scherper drukte Gunning zich volgens Dr. Buskes uit in een
"andere rede. "Diep verborgen" , aldus Gunning, "leeft in IS mensen
"binnenste het besef dat de mens moet sterven om God te zien, ster-
"ven om de volle waarheid te kunnen ontvangen. En elk.wezen, zegt
"Sp i.noza terecht, poogt in zijn bestaan te volharden. Welnu, in dat
"bestaan kan men volharden als men een eindeloos streven voor zich
"ziet, eindeloos, dat is: waarin nimmer dat punt bereikt is waar de
"mens van zijn troon moet afdalen, aan zichzelve sterven en een nieuw
"leven uit genade ontvangen. Met gevleugelde woorden prijst men eigen
"en anderer onvermoeid streven en Lessing verkiest in een alom be-
"kend woord boven het bezit van de waarheid het zoeken naar haar.
"Zo is de levendige godsdienstigheid van velen, helaas een behoed-
"middel tegen de godsd{enst in zijnwerkelijkheid. Want de wereld is
"vol oprechte idealisten, die met wa rme geestdrift hun ideaal naja-
"gen zolang het v66r hen uit in d~~olken zweeft, doch die het, niet
"uit wispelturigheid maar uit zelfbehoud, uitwerpen en kruisigen zo-
"dra het, weergevonden in werkelijkheid voor hen treedt."
" Dr. Buskes besluit: .
" De uitspraak van Lessing sohijnt ootmoedig. In wezen is zijhoog-
"moedig. Niet het zoeken naar de waarheid, maar de waarheid maalrt
"vrij en doet ons onze bestenuning vinden. De wezenlijke adel van de
"mens bestaat niet in wat wij doen, maar in wat wij van Godswege zijn.
"Daarom is het geloof, het kennen ven God in Jezus Christus, het
"ware leven van de mens. De levendige godsdienstigheid van velen is
"inderdaad een afweer tegen de godsdienst in zijnwe rk eLijkhe i.d, En
"zo is het zoeken naar de waarheid," het eindeloos streven, in wezen
"vaak niet anders dan een verzet tegen het bereiken dat m~n niet wil,
."een verzet tegen de waarheid zelf."

-0-
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li'orumgespreld~en.
De Gemeenschap Vlaardingen van het Humanistisch Verbond heeft ecn

forumgesprek georganis.eerd "tussen Pater Jelsma en Mr. Dr. In It Veld.
De Nieuwe Vlaardingse Courant van 24 maart gaf hiervan het volgende ver-
slag:

11 Is de rooms-katholieke Kerk alleen maar democratisch in lan-
"den , waar zijin de minderheid is en vormt diezelfde kerk in an-
lIderelanden, waar zij It voor het zeggen heeft als bv , Italië en
IISpanje eigenlijk geen dictatoriale macht? Om een antwoord op die
"vragen te krijgen wa ren ve len zondagochtend naar de "Harmomell aan
Ilde Schiedamseweg getogen, waar de bovenzaal zo goed als geheel
"bezet was. De Gemeenschap Vlaardingen van het Humanistisch Ver-
"bond had voor deze ochtend als sprekers uitgenodigd de oud-minis-
literMr.Dr. J. In It Veld en Pater S. Jelsma M.S.C.
" Als eerste sp~eker wees de Heer In It Veld op bepaalde gcbeur-
IItenissen uit een recent verleden, die velen in ons land allesbe-
"ha Ive sympathiek tegenover de rooms-lmtholieke Kerk stemmen. In
IIvele plaatsen in het Zuiden van ons land en zelfs ook wel in
"pLaatsen , gelegen in no orde Lijkor streken gebeurt zo nog wel eens
"het een en ander, dat nu niet bepa.al.dals bewijs kan dienen voor
IIdeverdraagzaamheid der rooms-katholieken. Spreker zag hierin een
lIuiting, dat de ICerk zich meer toelegt op het patriarchaat dan op
IIhet apostolaat. Toch meent d~Heer In It Veld ook bijvele r.k. in
lidit opzicht een kentering ten goede waar te nemen. De ve r-ni ouwi n-
"gen , die thans aan de orde van de dag zijn, sporen vele rooms-katho-
1I1ieken aan tot meer verdraagzaamheid jegeûs hun andersdenkende
"medeburgers.
11 Pater Jelsma, die hierna het woord verkreeg, was geenszins
"bli nd voor de tekortkomingen van zijn geloofsgenoten. Zelfs veel,
"wat nog door geestelijke leiders wordt goedgepraat, zou hij niet
11graag voor zijn rekening nemen.
11 In dit verband wees Pater Jelsma op binnenkerkelijke kritiek
"in verscheidene r.k. periodieken. Aan de volmaaktheid is men bij
1I0ns nog niet toe, weshalve wij niets moeten nalaten om die vol-
"maakt.hai d binnen de kerk te bereiken, aldus Pater Jelsma. Verwij-
IIzende naar recente hebeurtenissen in Spanje, waar de reformato-
IIrische christenen tot op de dag van vandaag nog als burgers \"an
"een mindere rang worden beschouwd noemt hij die verre van een i.dea-
1I1e toestand. Het grote Voorbeeld moet voor ons zijn Christus, Die
"mens werd om naast onste staan om ons de weg te wijzen hoe wij die
IIvolmaaktheid kunnen bereiken.
11 Spreker zag trmslottc niet zulke grote verschillen tussen de
IIbegrippen christen en humanist. Het ligt er maar aan hoe men het
IIbeziet en van welk standpunt men uitgaat. Na een korte pauze volg-
IIde nog een beantwoording van enkele vragen, welke door aanwezigen
"Ln de zaaL werden gesteld, waarbij men zich meer op het theologische
IIvlak begaf.Zo gl1fPater Jelsma een glasheldere uiteenzetting van wat
"nu precies door de r.k. Kerk onder een dogma wordt ve rst.e.a.nen wel-
IIkewaarde en betekenis de pauselijke onfeilbaarheid heeft. Moge deze
1I0chtend ertoe hebben bijgedragen, dat zowel rooms-katholieken als
I!humanisten meer begrip tonen voor elkanclers denkbeelden, zodat de
lleen in de ander niet langer de tegenstander, maar de mens gaat zien.1!

-0-
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Reacties van De Vrijdenker op Humanistische artikelen.

Het artikel van de Heer H. Her be r s in "Mens en Wereld" van 17 januari
werd in De Vrijdenker· aangehaald. Dat vermeldden wij in ons nummer van februa-
ri 1958.'

Nu heeft ·het artikel van Herbers aanleiding gegeven tot een discussie
in De ,vrijdenker over pacifisme binnen de kring van Vrijdenkers en Humanisten.
U kunt de discussie vinden in De Vrijdenk~r van 1 en 15 maart 1958.
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