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HUM A N_I S T I S C H VER B 0 :ND.

HUMANISTISCH NIEUWS.

Persconferentie.
Op 4 juni zal in Hotel Centraal in Den Ha4g door het Hoofdbestuur

een persconferentie worden gehouden, waar de algemeen vootzitter Dr.
J.P. van Praag een uiteenzetting zal geven over de ontwikkelin~ van de
humani~tische beweging in de Verenigde Staten. Van bijzondere betekenis
kan hierbij zijn, welke vorderingen door de Amerikaanse zusterorganisaties
bereikt zijn, teneinde een ui tvoeringvan de verklaring over ke rnwape nen ,
aangenomen op het Londense ~ongres van 1957, te verzekeren.

Sprekersconferentie.
In tegenstelling tot het vermelde in het vorige nummer 1 waarin als

datum voor deze jaarlijkse conferentie 14 juni a.s. werd aangekondigd,
wordt medegedeeld, dat de bijeenkomst op zondag 21 september zal plaats-
vinden.

Deelneming EXPO-conferentie.
Op vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 september zal in Brussel

een nationaal congres van de Belgische humanisten plaats vind~n, waar
ook een vertegenwoordiger van het Nederlandse Verbond het woord zal
voeren. De Belgen verwachten, dat ook vele leden van het H.V. aanwezig
zullen zijn. Besprekingen over huisves ting enz. zijn gaande, zodat nadere
gegevens'hierover binnenkort in "In en Om" worden gepubliceerd.

Herdrukken brochures.
Een herdruk van "Verontrusting en Vertrouwen" komt dezer da~en van

de pers. In voorbereiding is ook een nieuwe 'uitgave van de jubileum-
brochure "Dit wordt gedaan", omdat di.t, boekje uitstekende diensten heeft

,verricht om belangstellenden iets over het werk van het n.v. te vertel-
len.

Landdag in N.O. Polder.
De landdag in de Noord-Oost Polder, welke op Hemelvaartsdag werd

gehotiden, is een groot succes geworden.
Tegen 12 uur kwamen de autobussen uit alle 'windstreken aan en brach-

ten 600 deelnemers naar Emmeloord, waar de bijeenkomst in het Veilingge-
bouwen in de Schouwburgzaal gehouden werd.

Na de lunch in het Veilinggebouw, dat ui tstekend voor dergelijke bij-
eenkomsten bleek te kunnen dienen, werd een rondleiding gehouden, weer
met gebruik van autobussen, door de polder en werd door deskundigen iets
verteld over Nederlands nationale trots, het werk aan de landaanwinning.
Na deze bijzonder goed geslaagde excursie kwamen de deelnemers bijeen in
de Sohouwburgzaal, waar 'hen een uitstekend verzorgd cabaretprogramma werd
geboden door een amateurgeielschap uit Hengelo. Het slot van dit program-
ma werd gevormd door een Oekrains g~deelte, dat gebracht werd in authen-
tieke nationale costuums en dat in elkaar gezet en ook meegespeeld werd
door enige "echte" Oekrainers, die na de oorlog in Nederland zijn geble-
ven.
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Na het eerste gedeelte van het cabaretprogramma hield de Heer Polet
een rede over de betekenis van het Humanistisch Verbond en zijnverhou-
ding tot de andersdenkenden.

Nadat de deelnemers nog een gezellig kopje thee met elkaar hadden
gedronken, startten de bussen tegen half zes weer, om allen naar de plaats
hunner inwoning terug te brengen.

Tijdens de middagbijeenkomst was er voor de kinderen van de deelnemers
een aardig programma, wau.r-vanzijallen zeer hebben genoten.

-0-

HUMANISTISCHE STICHTING SOCRATES.

Verslag landdag.
Ruim 100 deelnemers bezochten de landdag welke op 1 mei werd ge-

houden in de Internationale School voor Wijsbegeerte te Amersfoort. De bij-
eenkomst stond onder voorzitterschap van Prof. Dr. G. Stuiveling, spreker
was Prof. Dr.T.T. ten Have, àie een inleiding hield over "Psychologie en
Humanistisch Mensbeeld".

Prof. ten Have ging er van uit, dat het Humanistisch mensbeeld ge-
baseerd behoort te. zijn op de gegevens welke de wetenschap betreffende de
menselijke geest ons biedt. De moei lijkheid is echter dat er nog zo weinig
vast staat volgens deze wetenschap.

Zo kon spreke~"b;v. wel mededelen, dat volgens de tegenwoordige
stand der wetenschap zowel aanleg als het milieu bepalend zijnvoor de per-
soonlijkheid, maar niet hoe de verhouding is van deze twee factoren. Som-
mige mensen, zijn altijd een speelbal van de omstandigheden, anderen daaren-
tegen schijnen in een vrij grote mate de omstandigheden te kunnen beheersen
Algemene regels zijnhierover nog maar weinig te geven. Iets dergelijks
moest spreker mededelen over wezen en herkomst van de norm. Er worden on-
derzoekingen v~rricht,die lijken te gaan in de richting van ~en naar tijd
en plaats onv~randeI'l;i.ike,gr.ondslagvoor iedere norm, doch deze onderzoe-
kingen zijnBdgl~ngÄi~t yoltooid. Spreker zelf meende als hypothese te
mogen .aanvae.r-den d~i, hoewe I vee 1 normen bepaald worden door het mi lieu ,
er toch ook rio rmen zijn,welke berusten op idee.ën welke vó6r ied~re erva-
ring reedsih de menselijke geest aanwezig zijn.Spreiier erk~n~ei ech ter dat
dit slechts een hypothese is en geen bewezen feit. .', ..

Na nog enke le andere belangrijke vr;tagpunt.en·;t~,'he-b.ben .bchande ld, kwam
spreker op .het Humanistisch mensbeeld. Nu î~',volg~ns. spreieer een leve,ns-

"beach.ouwoLijk,mensbeeld 'meer,,dan e.en zui-ver .op wet.enscha.ppeLijke gegevens
opgehouw.de th~orie;, 'het ,vil'ook richtinggevend zijn,m.a.w.'het wil ;taI?--
~e.en op welke wijze de mens zich zal hebben te ontwikkelen~ Bat ii dris
tegelijk empirisch en normatief. .

Het empirische gedeelte van het Humanistisch mensbeeld,is,volgens
spreke:r wel in. overeenstemming met de uitkomsten van de 'psychologie • Zo
gaat de huinanister niet 'van uit dat de mens .aLleon geneigd is tot het
kwade. En ook de psychologie geeft" daarvoor, geen u.a.nwijzing ; Het is niet
bewezen dat het goede in de mens alleen verworven kan worden, het lijkt
integendeel a.annemeLijkvda t hij in:,wezen 'Zowel geneigd is tot het goede als
tot het kwad e s '

De hu~anist wenst zijnmensbeeld, voor wat betrefth~t empir{~che ge-
deel te, op te bouwen op de gegevens w eIke de wetenschap verstrekt. Dat
leert ons de zinsnede uit de beginselverklaring welke zegt, dat: humanisme

J':
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wordt gekepmerkt door eén pogen leven en wereld (en dus ook de mens) te
verstaan met een beroep op menselijke vermogens. Dat be~ekent ~olgens
spreker dat niet een openbaring doch slechts de wetensohap ons kan leren
hoe d.emens eigenlijk Is, Máar het woord "pogen" zegt ons ook 'al iets over
~et mensbeeld zelf. Hij zal nl. altijd de fundamenteel onzekere zijn. Immers,
het volledige inzicht is ons niet gegeven.

. Naarmate de mens meer de nlct , wordt hij onzekerder, naarmate hij meer
bewust gaat Lev e.n, gaat hij zich onveiliger voelen, stelde sp rok e.r. Als
"bewustheid" duidde sprcke r aan het vermogen van de mens zich teg'ènover
zi~hzelf en zijn omgeving te plaatsen. Nu leert de psychologie dat in ieder
mens een behoefte leeft aan vei ligheid 'en zekerheid. Het humani st i sch mens-
beeld vraagt volgens spreker in zijn nor6atieve gedeelte, dat de mens het
vermogen verwerft, een zekere mate van o nz ckor'hei d en onveiligheid te
dragen. .

Na. de inleiding va.n YroÎ. ten Have we rd ge me en scha.ppeLijk e;eluncht.
De middag werd besteed aan discussie.in groepen en na de thee aan discus-
sie in een bijeenkomst van alle deelnemers gezamenlijk, met de spr-e ker..

Het ligt in de bedoeling de inleiding van Prof. ten Hav&, z6ali deze
eventueel naar aanleiding van de discussie nog zal worden aangevuld of
gewijzigd, op te ne~en in Rekénsch~~, het tijdschrift van de Sti~htirig Socra-
tes.,De in Rekenscha;> gepubliceerde inleiding kan dan min of meer worden
beschouwd als het resultaat van de ge zanienlijkedenkarbeid, welke op de
landdag onder leiding vn,n Prof. ten Have werd verricht.

-0-

HUM A N I TAS
,Ver.v.Maatsch.\'ierk op Hum.Grondslag.

Nieuw corresponc1entschap.
. .' .

Hillegom heeft zich gevoegd in de rij der corrcs~ondéntschappe~.

Benoemingen.
, De .afde ling Amsterdam is overgegaan t~t de .e.anste lling van een jeugd-

maatschappelijk werkster, als hoedanig is benoemd Mejuffrouw A.P.M. Bardet.
Bij de afdeling Rotterdam werd Mejuffrouw I. Beukers als maatschappe-

lijkwerkster aangesteld.

Gezinsverzorging,
De afdeling Delft, die al jaren kan bogen op een uitstekend lopende

sectie gezinsverzorging, gaa~ dit werk uitbreiden met een speciale hulp-
dienst voor bejaarden. Reeds 5 dames hebben zich voor dit werk bereid
verklaard.

Weekend sectie reclassering.
De landelijke sectie reclassering organiseerde op 10 en 11 mei een

weekend op "De Pietersberg" te Oosterbeek. Het onderwerp was: "Houdingen
in het Reclasseringswerk1'. De conferéntie was geheel anders opgezet dan bij
vorige gelegenheden. De bedoeling was de deelnemers meer dan anders actief
te laten meewerken.
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Zaterdag begon men met de opvoering van een rollenspel, wnarover de
deelnemers na afloop opmerkingen konden maken. Daarna hield de Heer E.
Doornenbal, psychiater, een inleiding, waarin hij de opmerkingen van de
aan~ezigen.verwerkte.

Zondag we rd begonnen met de u i t.r oik i ngen van een rapport over een be-
paald geval, dat door de aanwezigen in groepen werd besproken. De versla-
gen van deze groepsbesprekingen werden in de plenaire ~itting uitgebracht,
waarna de Heren E.V.W. Vercruijsse, socioloog enMr.D.E. Krantz, crimino-
loog het besprokene samenvatten en nader toelichtten.

De leiding vnn het geheel berustte bij de Heer e.J.F. vnn Veen, vice-
voorzitter van àe landelijke sectie en stafdocent nan het opleidingsinsti-
tuut voor het·gevangeniswezen. . .

Aan de deelnemers werd verzocht nog tijdens de conferentie hun mening
over deze werkmethode op papier te zetten en bij de leiding in te leveren,
opdat deze zich een oordeel kon vormen over de wenselijkheid op dè ingesla-
gen weg voort te gaan e~ eventueel veranderingen in het orgnnisatieschema
a~nte brehgeri. De eer~te indruk.is, dat deze wijze van confereren bij de
deelnemers bijzonder in de smaak is gevallen.

Kaderblad Humnnitas.
Het .kaderb Lad "Humarriba.s" publiceerde in zijn april-nummer het eerste

van.cen serie artikelen over "Het Strafprobleem".Dit artikel werd ge-
schreven.door·Dr. F.J. Tolsma. Verder werken aan deze serie mee: Mej. Dr.
Hudig, Drs. L. Turksma en Prof. Dr. G. Th. Kempe.

Samenstelling Hoofdbestuur.
Hieronder volgt de samenstelling van het Hoofdbestuur van Humanitas.

Dagel~ks bestuur:
Mr.Dr. J. In tt Veld; voorzitter; Mr. Bvv sd, Waerden, vice-voorzitter;
Secretaresse, Mej. M. Diikstra; Penningmeester, Dr. L.l. de Winter; J.
Landman, G. Rietveld, e:11. Swiebel, p.e. Faber, Ere lid. .
Bestuursleden:
J.v.d. Berg Jeths, Mr. H. Bo e.sson , H. Boomsma, B. Drukker, G. Goosen, Mr.
P. van 't Hoff, Mej. E;H. Kloevekorn, P.A. Pols, J. Schnetz, J.-Schuite-
voerder, l. Sluijter, S. Sytema, Mevr. S. rrimmermans-Boon, F.H.W. Vliegen,
W. Wiese,H. Zunderman.

-0-

HlThUillISTISeHE JONGEREN GE~lliENSeHAP.
Pinksterkamp.

De H.J.G. houdt haar Pinksterkamp dit jaar in Loosdrecht. Ret wordt
dus een zeilkamp, waarbij de geest echter aan zijn trekken komt door een in-
leiding over toneel door Dr. A. Saalborn.- Br.ochure.

E'r ~al dit jaar in elk geval nog een syllabus wo rdcn uitgegeven,
wa.a.rschijnlijk over Geestelijke Verzorging.

-0-
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HUMANISTISCHE JEUGDBEWEGING. -

De H.J.B. meldt:
Propaganda.

Het is een algemeen beleend feit, dat de laatste maanden vóór de zomer-
vacantie niet bepaald de "vette"" maanden in een'jeugdbeweging zijn. Alle
mogelijke examens en tentamens eisen de aandacht van de leden op. Toch is
er in de H.J.B. nu nog een begin 'gemaakt met d~ grote propaganda-actie:
propaganda-brochures zijn gestencild en Zaandam zal nog voor 4e vaca~tie
een invasie van HJB-ers kunnen verwachten. Dit ter waarschuwing.

, D~ maatid september komt geheel en al in het teken va~ de propaganda
'te :staan. 'In de zomerkampen in Ho oghaIen zal een begin gemaakt worden met
het leggen van contacten in Emmen, tijdens de reeds berucht geworden dorpen-
tochten, \welke in iedei zomerkamp ~ehouden worden. '

Afdbliri~ Eindhoven exit.
Helaas moet er ook een droevig feit gemeld worden: de afde~ing Eind-

hoven heeft het in het zuiden niet kunnen bolwerken en is, als afdeling,
opgehouden te b est.a.an, Het e.ant.aI af'd eLf.ng cn bedra.a.gt nu dertien.

COntact met andere organisaties.
Wat ~e contacten met andere jeugdorganisaties betreft: met belang-

stelling volgt de IT.J.B. d~ ontwikkeling van de A.J.C. E6n van Onze H.B.-
leden Z<;l.1. het bui tengewone cong res inVierhouten bijwonon , Ten'slotte'kJInnen
we met grote voldoening va stst eLl en.,.dat de band die tussen H.J .B. en,
F.J.D. (FreireligiHser Jugendbund Deutschiands) gelegd is steeds'hechter
wordt. Vooral ~fdeling Gro~ingen staat in geregeld contact met de F.J.D.
We verwachten veel van dit belangrijke internationale contact.

-0-

STUDENTEN VEllliNIGING OP HtThUNISTISCHE GRONDSLAG.

Lustrum Leiden.
.De afdeling Leiden vierde op 24 cn 25 april haar tweede lustrum.

Voor een verslag daarvan mogen wij U verwijzen naar het tweede deel vin dit
blad, waarin een verslag, overgenomen uit Het Vaderland, is opgenomen.

Propaganda-actie 1958~1959.
Landelijk worden er voorbereidingen getroffen voor een propaga.nda-

actie in september:
in~elft, Ámsterdam en Leiden door de bestaande afdèlin~cn,
in Gronin:2:en"Vlat!cnint!:cnen Utrecht om zo mogelijk tot her-oprichting
van de afdelingen aldaar te kunnen komen,
In.Eindhove~ om de huidige deelneming van de S.V .H.G. aan de discussies
inde Prote~tantse ge~prcksgroGp (waarin deelnemen de N.C.S.V. en de
V.C.S.B.) te bestendigen. ,

Medewerking in deze van H.V.-Ieden (afdelingssecretaris) z~l zeer
vruchtbaar kunnen 'blijkente zijn.
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Afsluiting seizoen 1957 - 1958.
Er bestaat een streven om te komen tot een,landelijke afsluiting van

het collegejaar naast of in plaats van per afdeling.

-0-

HUMANISTISCH THUISFRONT.

Het Humanistisch Thuisfront deelt mede:

Ten,toonstelling in militair tehuis te Havelte.
In het militair tehuis te Havelte, Het Hunehuis~ werd een tentoon-

stelling gehouden voor mili taüoe'n en burgers van werken van leerlingen en
oud-leerlingen van de Academie voor Kunst en Industrie te Ensched~; repro-
d~~~ie~ van schilderijen en tekeningen uit Nationaal Kunstbezi~, aangevuld
met ceramiek van de pottenbakker Staf uit K~ekange. '

De tentoonstelling heeft een bevredigend aantal bezoekers getrokken,
ruim 500, en viel bij allen zeer in de smaak. In radio en pers is er meer-
m.alen,mêlding van gemaa.kt.

Een nieuw ~ilitair tehuis.
Het bestuur van de stichting Militaire Tehuizen van het Humanistisch

Thuisfront heeft besloten in Oldebroek ('t Harde) een vierde humanistisch
m i Htai1' tehuis ,te stichten. De' grond hiervoor is door het Rijk in erfpacht
~fgestaan, de,~lannen zullen worden ontworpen door de architecten Rooimans

'en van Wageningen te ,.Amersfoort. Ten aanzien van de bouwkosten heeft de
minister van Oorlog een garantielening toegezegd voor 60% van de bouwsom,
de rest, alsmede de 'inventaris zal uit eigen middelen dienen te 'worden ge-
financierd.

-0-

HUMANISTISCHE WERKGEMEENSCHAP IN DE PARTIJ VAN DE ARBEID.

Mededelingen betreffënde het orgaan "Vernieuwing".
Uiteraard is er aangaande de tI.W.G. weinig nieuws te vermelden, nu

het vergaderseizoen ach ter de rug is en de activi t.o.it.en in,de P.v.d.A. '\
zich vo~rnamelijk DP de Gemeenteraadsverkiezingen concentreren.

In een aantal afdolingenwordt de actie ten gunste van "Vernieuwing",
het offici~le orgaa~ va.n de U.W.G., met succes gevoerd.

In het april/mei-nummer wijdt de redacteur IC Timmerman een nabe- ,
schouwing aan de statenvcrkiezingon.

Dr's. Anne Vermeer geeft een uit.voer i ge beschouwing over de lc inde rbij-
slag als sociale factor ~ wan.ri n hij een aantal prakti sche kanten ervan on-
der de loupe neemt.

Hij behandelt enigè bezwa~en, die ~ómmigen als ~rincipieel laten
gelden en wijst erop dat het geboortecijfer in een periode vl'..n80 jn.n.r dé1C',I··
de van 359 tot 212 per 1000 en dat ondanks de invoering ~n de 'kinderbij-
slag. .

"Wa,t een humanist in de bijbel leest", daarover 'schrijfthet Hoófdbc-
stuurs lid 11.G. Warffemius een lezenswaardig artikel.

Zijn collega in de U.W.G., Jacq. Engels, schreef een uitvoerig artikel
over het lO-jarig bestaan van de staat 1sra5l, waarin hij op het moeizame,
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gigantische opbouwwerk op een leerzame en interessante wijze de aandacht
vestigt.

Over de verhouding: openbaar en bijzonder onderwijs en de methodiek
van het onderwijs, en wat daarmee samenhangt sprak W. Mensink voor de radio.
"Vernieuwing" geeft daarvan een uitvoerig verslag.

Iîen ri Sandberg ui t Parijs was "op zoek naar de Pausen van het 'Abhumanis-
me.

Proefnummers van "Vernieuwing" zijn kosteloos verluijgbaar bij.het H.W.G.-
secretariaat, Baagweg 210, Lei~en.

-0..•.

A.H. GEFBARD STICHTING.

Het bejaardentehut~~
liet bejaar20ntehuis van de A.H. Gerhard stichting nadert zijnvoltooi-

ing. Omstreeks 1 juni zullen de eerste huisjes op het terrein van de Stich-
ting worden betrokken. Bij het grote gebouw komen n.l. 24 huisjes voor die
bejaarden, die nog in staat zijn zelfstandig te wonen. '

TIet grote tehuis heeft geen afzonderlijke woningen, maar eenpersoons-
en t.we eper soonsk ame rs . In totaal zullen 235 bejaarden worden gehuisvest.
Het prachtige gebouw is zeven verdiepingen hoog, do ch beschikt natuurlijk
,over twee liften.

Er komt een fraaie aula in, een aparte ziekenafdelin~ en verder is het
gebouw van alle gemakken voorzien.

De officiële opening zal wa.e.r schijnLijk begin november plaats vinden.

-0-

RADIOLEZINGEN.
(in juni)

1 juni
8 juni

(V~\RA) Frans Arijs over: "Ge e.ste lijkLeven".
(VARA.) C .H. Schemk over: "Een humanistisch raadsman onder

arbeiders".
(VARA) H.J.J. 1ips over: "Mijn zoon moet in dienst".15 juni

, De lezingen van Dr. 1. van Geldar voor de AVRO gehouden, 'zijnver-
krijgbaar bijhet Centraal Bureau van het Humanistisch Verbond. Prijs f.O .25
per lezing.

.,.0-

INTElUU.'I'IONl •.LB LI'fERh'rUURLIJST.

TlIE RADICAL HUMANIST(INDIA)

March 23rd
Bertrand Russell

Can scientific man survive?

TITE MONTITLY RECORD
May 1958

H.J. E.ysenck
Is conscience a conditioned reflex?
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THE 1fONTHLY RÉ;CORD

May' ·1958 ' ,
Dr. John Lewis

From evolution to history."

HUM.ANIST WORLD DIGEST
Febr.1958 '

Eugene Um. Kreves
Humanism as a family faith.

Febr.1958 Thomas L. Clarke
The pedaGoey of Hunanism.

-0-

INTERN~'.I.TIONI1.,ALNIEUWS.
•Am e.r.ik· a ..

De reis door Amerika van de Voorzitter van het Humanistisch Verbond
in Nederland is op het moment,diit dit blad wordt samengesteld nog niet
ten einde. Wij kunnen echter wel ~èdedèlen dat er reeds enkele radio-
opnamen en 001< een.te levi sie-opmi.me van Dr. van Praag zijn gemaakt,•

.Free Mind, het orgauu v oor de leden van The American Humanist Asso-
ci at i on van februari 1950 meldt è.ekomst van Dr. van Pruag in Amerika.

,Het blad haalt het artikel van Dr. van Praag aan dut in PlainView is
verschenen onder de titel "Humanism". Het geeft het reisschemu op en deelt
mede, dat zijdie Dr. van Praag graag voor een lezing zouden willen uit-
nodigen, zich met Tne American Ethical Union in verbinding kunnen stellen.
De invitatie is n.l. uitgegaan van de A.E.U.

Hetzelfde nummer van Free l.iindvermeldt ook een ontnoeting van het •
bestuur van de afdeling San Franci sco van de l.•..H.A. met Mevrouw Poln.k-
Schwarz, vroeger hoofdbestuurslid van het Humanistisch Verbond en secre-
taresse van de I.H.E. U. Hierbij wordt ook me lding gemeukt van de opening
van het Erasmushuis, dn.t ook aan het secretariaat van de I.H.E.U. huis-
vesting verleent.

The American Humanist Association heeft de aardige gewoonte, ieder
jaar enke le ond erschei.dingen .uit te reiken aan: de Humanist van het jaar,
de Humanistische pionier en de verdienstelükste Humanist. Van de toeken-
ningen van deze onderscheidingen wordt altijd een ui t.gobz-e i dc plechtigheid ~
gemaakt, met een dineretc ~ Free Mi nd van maart· 1958 ve rrae Ldt , t1at tot
Hurua.n i st van het jaar 1958 Ls uitgeroepen de 'bioloog Oacn r Riddle. Oscar
Riddle is nog een leerling van de grote "Amerikaanse filosoof John Dewcy ,
Van 1914 tot 1945 was Dr. Riddle verbonden aan de wetenschappe Lijk e staf
v~n het Carnegie Station for ~xperimental Evolution. In 1955 verscheen
zijnwerk"The Un Lea shi ng of 3volutionar)~ Thought", du t binnenkort herdrukt
zal worden.

Dr. William H. Kil~o.trick werd onderscheiden ~ls Humanistisch pionier.
Dr. Kilpatrick is pedagoog. Hij sprak ter gelegenheid vl1n z~n onlierscheiding
een rede. ui t over "Onderwijs in Ethiek op de cpanbc.re school". Dr. Kilpatrick
zei, dat hij dit onderwijs ~an groot belang o.cht als hulpmidclel om de leer-
lingen een bruikbare levensbeschouwing te doen opbouwen. IIÜ betreurde het
echter dat dit onderwi!svaak gebruikt wordt, om de leerlingen tot godsdienst
te brengen in pla~ts vun hen een eerlijk onderzoek naar de feiten en ~un
betèkenis voor te zetten.
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De onderscheidingen voor verdienste '\V~r.d.:~n,,,to~g:el~El'nd<all.lltwee,
o.ud-bestuursleden van de A.H.A., de Heren Ralph Blo>ciái:aenDr.Walter
Veri ty .L~.:'':'.~·

ÓÓ, . ,Wist U; dat h~t tjjdsch~ift va~ de A.H.A." Th~:,H~~a,n~s,t"gewoon aan
de kl.osken an Ame ri ka ve rkr tjgbaa.r .is? Aan die2;el~de)~l,qskenl{an me n ook
kopen Humani st World Digest , uitgegeven doo;rde'Hüflfi1n-fg~t:World'.Fe11ow-
ship, een organisatie die nog niet bij de I .H.E.U.'i'd··aange~loten, doch
welker doelstellingen zoals die op de achterpagina van The Humanist Digest
zijn afgedrukt, zeer goed met die van de I .H.E~U. verenigbaar 'zijn.

I n dia.
Ieder jaar wordt door de Humanistische Beweging in India de stichter

van die geweging; M.N. Roy, herdacht. Dit jaar gebeurde dit in Bombay, in
een arbeiderswijk, waar meer dan drieduizend arbeiders en mensen uit de
middenstàná aanwezig waren om te luisteren naar de herdenldngsredevoerin-
gen~~en~iigebreid verslag .daarvan vindt men in The Radical Humanist van
9 f~bruari j.1.

Verep.igd Koninkrijk.
The Humanist, het blad van de RationalistPress Association, ver-

meldt in zijn numme~ van mei 1958 enige merkwaardige feiten betreffende
adoptie in Groot Brittanni~. TheNational Children's Adoption Associa-
tion had n.l. adoptie geweigerd aan een echtpaar, dat zich als ongods-
dienstig had opgegeven.Deze vereniging behoort niet tot een bepaalde ker-
k eLijke groepering. Iets derge Lijks werd ondervonden bij een Schotse rechter
die weigerde aan een vader, die gescheiden was op grond van wangedrag van
zijn vrouw, de voogdij over zijn zoon toe te vertrouwen omdat hij atheist was.
En in een recente correspondentie in de Times heeft, volGens The Humanist,
een Anglicaanse geestelijke een dergelijke opvatting verdedigd, n.l. dat
niet-christelijke tehuizen ongeschikte plaatsen voor kinderen waren.

Gelukkig kan The Humanist ook andere ervaringen vermelden. Een Dio-
cesane Adoptie Vereniging verleende haar bemiddeling bij adoptie van een
kind door een Humani st i sch echtpaar. The Humani st vraagt zijn lezers hun
ervaringen op dit terrein aan de redactie mede te delen.

-0-

VAN ALLE ~TEN.

Ver~lagen, reportages e.d.
Wij vonden over het songres van het Humanistisch Verbond in 19 dag~

bladen ,en in De Vrijdenker een verslag. E~n dagblad geeft tevens een be-
schou~ing naar aanleiding van de openingsrede van de Voorzitter. Op die
b escho.uwîng komen wij hieronder nog terug.

De Vrijdenker van 19 april 1958 geeft een ui tvoerig overzicht van het-
geen het Humanistisch Verbond heeft gesteld in zijn brief aan de Minister
van Binnenlandse Zaken, Be zi tsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorgani-
satie inzake de crematie.

De vrijdenker van 10 en 17 mei geeft een zeer uitvoerige bespreking,
in twe~ a~tikelen, v~n het boekje "Humanisme en Rede" van het Humanistisch
Verbond. Speciaal op het artikel van Prof. Dr.T.T.ten Have over rationeel
Humanisme wordt uitvoerig ingegaan.
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De Nieuwe Rotterdamse- Courant van 12 mei 1958 geeft een uitvoerig
verslag van de landdag van de Stichting Socrates, op 11 mei gehouden te
Amersfoort over "Psy~hologie en Humanistisch Mensbeeld".

Het Parool van 25, april en Het Vaderland van 26 april geven een ver-
slag van het lustru~ ,:,an de Leidse, Afdeling yan de S.V.H.G. Het verslag
ui t Het Vaderland nemen wij hieronder voor U over:

" Het tweede lustrum van (:e Studenten Vereniging op Humanis-
"tische Grondslag (SVHG), afdeling Leiden, dat dezer dagen ge-
"vierd wordt, begon gisteren met een officiäle ontvll.ngst door
"het bestuur. Omongeveer, half vier opende de praeses van de
"SVHG, de Heer, ç ,.P. 'Gerhardt, met een lustrumrede de bijeenkomst
"in de "Grote Pe rs " van het stedelijk museum "De Lakenhal".
" In deze historische omgeving schetste de Heer Gerhardt in
"het kort de geschiedenis van de SVHG, die van zeer praktisch
"ingestelde vereniging door het veranderen der tijden geworden
"is tot een meer theoretische, "levensbeschouwelijke, non-cc onf or»
"mi at i s che discussiemogelijkheid voor bui tenkerkelijke sbude n't.en!",
ftzoals de werkomschrijving sinds 1955 luidt. Na deze lustrumrede
"was het woord, aan 2:roÏ. Dr. e.c. Berg, hoogleraar in de Austro-
"nesische linguistiek aan de Leidse Universiteit, voor het hou-
"de'n van zijn 'lezing over "Ken Uw soort".
ft Uitgaande van de Unesco-spreuk "Vrede door opvoeding, weten-
"schap en cultuur" begon Prof. Berg met een beschouwing over wat
"taal nu eigenlijk is. Immers, zowel aan opvoeding, aan wetenschap
"als aan cultuur ligt de taal ten grondslag. De taal is een ar-
"bi t.r a i r systeem, dat van nature bij de mens aanwezig is, maar pas
"door de conventie de vorm krijgt, die haa.r geschikt maakt om in
"het contact tussen de mensen onderling te be~iddelen. Zo heeft
"de taal een overheersende, gemeenschappelijke factor, daarnaast
"echter een individuele factor, de marginale vrijheid van het in-
"dividu. Gebruikmaking van deze vrijheid door b.v. het hechten van
"een nieuwe bebek en i s aan een bestaand woord (peer voor lamp,
"wu rm voor baby) behoeft stabilisatie door de gemeenschap, wat
"van zeer toevallige omstandigheden afhankelijk is. Door deze klei-
"ne marge van vrijheid hebben uiteindelijk alle ongeveer drieduizend
"systemen van taal hun arbitrair karakter gekregen.
" Verbonden met deze talenstelsels zijn de mythenstelseIs ont-
"staan uit op schrift geste lde convertering van onaangename er-
"varingen in droombee lden •. De mythe bepaalt het gedrag van de ge-
"meenschap (cf. de hei ligheid van de koe in India) t De mythe ligt
"ook ten .gr orid s La.g aan de wetenschap, omdat zij ontstaan door onbe-
"vredigdheid met de mythen e;eboren is uit de mythe, dat het waar-
"devol is de waarheid te kennen. Elke taal met haar klankenstel-
"sel en woordenschat, haar eigen mythenstelsel en gedragspatro-
"na,at dat daaruit·voortvloeit, is de bron voor het nationale ge-
"voel van uitverkoren-zijn, dat internationale samenwerking in de
"weg staat. Het bijbrengen va.n wat taal is en wat taal doet, kan
"leiden tot beter begrip tussen de volkeren.ft

-o-
De openingsrede van Dr.J.P. van Praag op het Congres van het Huma-

nistisch Verbond wordt besproken in Ons Noorden van 26 april 1958, onder
de titel: ftEen so.mengaan, dat tot niets zou leidenft.
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In het lange artikel wordt o.m. het' volgende gezegd~
" Sam~ngaan dus, van and.ers-uenke:p.denmet de humanisten
"vàn het Humanistisch Verbond in Nederiand - zoals Dr. vän
"Praag wenst? Laten wij eens aannemen, dat daartoe in bre-
"der kring buiten het Humanistisch Verbond de bereidheid
"zou ontstaan, ui tere,ard - zoals de v oorzitter' van het H.V .
mog~lijk en wenselijk achtte - bij een zodanige opzet, dat
"allen die samenwerken, ten volle voor hun overtuiging kun-
"nen-uitkomen". Op welke gemeenschappelijke basis zou men
"moeten en kunnen samengaan met deze humani sten? 'Lo ch mins-
"tens op de grondilag va~ een algemeen gelijkgestemd principe
"van menselijkheid: uaar is het tenslotte toch om begonnen.
"Maa~-hoe wil men vrtichtbaar samenwerken, wanneer men ieuer
"een totaal verschillende opvatting van uit begrip heeft.
"Bijde een 'n louter binnen stoffelijke grenzen gebonden hu-
"maniteit, bij de andere de vooropstelling, dat al het louter-
"menselijke de kiem van het verderf me~draagt, de,neiging
"n~ar het kwade, en de verduistering van het ideäle inzicht -
"tot Hij komt die door zijnmenswording de mens in zijn we.arde
"heeft herst-eLd . Moet men, bij het "samengaan", daar dan maar
"overfueen stappen? lnderdae.d: men kan samengaa.n. Maar,wie
"zal uit het licht treden en het duister binnengaan om in dat
"duister met anderen te gaan zoeken naar het licht? Men mag
"dan in het Humanistisch Verbond zeggen, dat "de nadruk, die
"men daar legt op het menselijke in ieder mens, het de huma-
"nist onmogelijk maakt te denken langs de lijnen van lcvensbe-
"schouwelijke ~fgrenzingen", men moet er dan ook erkennen, dat
"het voor de levensbeschouwelijk-levende mens onmogelijk is
"samen te gaan men hen, die het aLl een-menae Lijke in de mens tot
"maatstaf hebben gekozen.
tt Dit is in feite, wat de wereld van nu verdeelà houdt. Er
"is noch in ons land alleen,noch overigens in de wereld een
"antithese tussen liberalisme en socialisme - zoals Prof. Oud
"zou willen doen geloven - en misschien is er niet eens anti-
"these tussen christendom en communisme" wanneer men al wat
"omöns heen gebeurt op grotere afstand wil bezien. Wat er
"dan wel is, dat is de anti-these tussen Godsbesef en materia-
"lisme.
Het artikel besluit met:
" Geen samengaan, derh~lve - het leidt voor geen der partijen
"tot enig resultaat. Maar wel een beinvloeding in positieve

-"geest van hen, die zijnmisleid, die zichzelf opgesloten hou-
"den binnen de normen, uie de materie-:111een zou stellen. Want
"daar~oo~ zijnwij chri~tenen met de opdracht het rijk Gods te
"vestigen tot aan de grenzen der aarde.'De wereld is niet redde-
"loos~ nl'schijnt dat wel eens zo en al klampt zij zich van de
"oudste tijden af ha.r-dnekk i g vast aan de dingen der vergankelijk-
"hei d , De we re Ld wacht alleen op het r-ijk Gods en - hoc :w' t
"ook bekijken - dat zullen wij, christenen, moeten vestigen."

-0-
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Redevoeringen over het Hum~nisme.
Ds. Ka Lf heeft voor de c.fde Li.ng Boskoop va n de Chr .Vrouwenbond een

causerie gehouden over het Human isme , de v ijand op pan t of f eLs, Hj,jnen Gouwe
van 29 apri 1,1958 g~f het volgende vers lag van deze Lezi ng ,

" Voor de, afdeling van de Chr.Vrouwenbond heeft Ds. Kalf een
"lezing gehouden oVQr het onderwerp "De vij~nd op pantoffels,
"waarme e hijhet humanisme bedoelde.
" Onder de gcest-o Lijkevgevc.r-en die er in de wereld zijn, neemt
"het humanisme de eernte pl~ats in, aldu~ bégon De. Kalf zijn
Ilrede. Als een lieve juffrouw komt het humanisme het geZin biIi-
"nen, zelfs in de kerken en op de preekstoelen. Op godsdienstig
"terrein zijnhumanisten nihilisten. De horizon vu n hun toekomst
"st.relrt zich niet verder ui t du.n de ei.ndpaaI van hun leven.
" Men ontmoet de humanist over~l on specian.l daar waar het
"hert ui t de Christelijke cuLt.uu r is verdwenen. De humanist is
"verdr-aagzuam, voorbeeldig in zijnwandel, echt.er.niet· om Chris-
"tus wil, aldus de predikant, die in het vervolg van zijn rede
"o vm , nog zei: de humarrist. aanbidt de mensheid, zichzelf. De
"gelovige aanbidt God in Christus. Het grote doel van de huml1-
"nist is: de bówoonbû.re wereld, ve.,nde gelovige: het rechtvaar":"
"dig zijnvoor Go d i "

-0-

De afdeling Vlaardingen-Schiedam van de Jongeren Otganisatie Vrijheid
en Democratie orgfi.l1.Ïseerdeeen bijeenkoms f wa ar gesproken werd over huma-
nisme en liberalisme. De Nieuwe Vlaardingse Courant van 25 april gaf er
het volgende vérslag van:

Il De Jongeren Organisatie Vrijhei,den Democratie, afdeling
"Vl~ardingen-Schiedalll, heeft wo ensdug a.vond een bijeenlcomat ,ge--
"houdo n in caf è-re st , "Mes 11, waarbij de Heer L. Meijer heeft ge;"
"sproken over: "Humanisme en liberalisme". Spreker zag libera-
"lisme en humanisme voortgekomen ui t een gemeenschappelijke wor-
"tel, te weten: derenaissanc0.
11 In het spoor der reri~issl1ncévolgden twee revoluties: nl.
"de industriële omwenteling en de Franse revolutie, de één lei;"
"dend tot het moderne industrialisme, <le andere tot de maat-
"schappelijke vrijheid onzer dagen.
" In zijn eerste aanloop ging het economische liberalisme te
"ver, zodat b.v. de toestanden in het Engelse industriegebied
"omstreeks 1800 onme nselijkwerden.
" Het Nederlandse industrialisme maakte soortgelijke fout~n.
"Hier echter geen Luddisten, zoals in Engeland - arbe Iders , die
"in hun wanhoop de hen verdr~ngendemachines kapot·sloegen -
"wel echter industriälen, zoals die in Leiden, die protesteerden,
IItegen de onhoudbare toestanden (de kinderarbeid b.v.), welk
"protest na 1874 leidde tot wetten, die de kinderarbeid beperk-
"ten. .
" Terwijl het 'lib-cralisme zich richt op de handelende mens,
"wendt de humanist zich tot de zedelijke kant van de mens in een
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"poging,om de verschillen ,te v~rzachten.
" Meer en meer, aldus m~ent de humanist, wordt het moderne
"industrialisme door de huraan i s t i sch e gedachten door t r oklcen ,
"Men bindt de arbeider niet aan een bedrijf. maar men kijkt ook
"meer naar zijn belangen, zoals medezeggenschap, kortere werk-
"tijden, ontspanningsverenigingen etc. Het humanisme stelt de
"mens centraal en heeft als doel een maatschappelijk en zede Lijlr
"streven.
" Het beweegt zich niet in It politieke en economische vlak;
"het wenst mede een cul tuurÎac tor te zijn.

11 Na de pauze ontwi klr eLde er zich nog een zoer Levendi ge (lis-
"cussie.fI

-0-

Artikelen en beschouwinr:en over het Humanisme.

Het Vrije Volk, Utrechtse editie, van 17 april 1958 schrijft:

" Daar staan ze dus weer, de drie verschrikkingen in één zin.
flWijherhalen opnieuw: ze hebben geen van drieön iets met elkaar
flte maken. liet Humanistisch Verbond vormt g een groepering
"in de Partij "van de Arbeid, zo min als de .hervormde eh ~e;refor,-
"meerde of de ka.t.holi eke ke r lr groelJeringen vormen in de Partij
"van de Arbeid. '
" IN el' zijn er een vhuruan i abi s che , een protestan'ts-christe-
"Lijke en een katholieke werkgemeenschap in de Partij van de Ar-
"beid, waarvan individuele humanisten, pr ote s t.arrt en en katho-
"lieken deel uitmaken.
" We willen tot zover nog aannemen, dat de hoof d.red.a.ctd e
"~an het Eindhovense Dagblad zich heeft verschreven.
" Bepaald geen verschrijving io het wanneer de sexue Le 11er-
"vo rrm ng opnieuw in 6én adem wordt genoemd met de 'Partij van ele
flArb~id. Wie de zin goed leest,ziet dat ~r een verband wordt
fI getrokken tussen het Humani s ti sch Verbond en de sexue le he r-,
"vorming (een'verband dat trouwens evenmin bestaat). Haar het
"Ls bepaald geen toeval, dat in diezelfde zin de naam Partij vu.n
"de Arbeid wordt genoemd.
fI Nogmaals en bij herhaling: de Partij van de Arbeid is een
"p 0 1 i tie k e partij, waar men ongeacht leven~besc11ouwing
'"lid van kan worden en waarin het lid meestreeft naar een zui-
"ver po 1i ti ek doe 1.
" Sexuele hervormine; is geen politiek doel. Het heeft met de
"Partij van de Arbeid dus niets te maken.
" Wie dit wel beweert of suggereert, pleegt demagogie."

-0-

Het Algemeen Hande lsblad van 3 mei 1958 be spreekt het bookj e van Ds.
J .G.Jacobs- "Kroniek van het Vrijzinnig Protestantisme". VoLgens Het Han-
delsblad raakt Ds. Jacobs 60k het humanisme aan. Het Handelsblad Bchrijft
o.m. :

" In het laatste hoeidstuk, getiteld "Grenzen der Vrijzin- ,.
"nigheid?" schetst schr. het Vrijzinnig Protestantisme tussen
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"het Humani sti sch Verbond ter linkerzijde en de midden-ortho-
"doxie ter rechterzijde. Contact met het Humanistisch Verbond
"apht hij gewenst: "Het humaniome is ~~n van de wortels van
"het vrijzi nn ig prot.e st.an t i sme ;"

-0-

De Rotterd[~mm9r van 10 mei 1958 meldt:
"Humanistische modali tei ten.
" Dr. A. de VVilde in het vrijzinnige "Kerk en Wereld":
" ,Het Humanistisch Verbond heeft minstens evenveel modali-
"teiten als de hervormde kerk. En de uitersten liggen er stel-
UIig verder uiteen. Men een als Roelofsen en Redeker enerzijds
"en bijv. Huygens anderzijds hebben een verrekijker nodig om el-
"kaar t~ ontwaren.

-0-

In Trouw van 10 mei 1953 wijdt Prof. Dr. R. Schippers een lang arti-
kel aan het Huma ni sme ondor de titel: "De uitdaging van he t Humanisme.
Prof. Schfppeys ze~t O.ID. :

" Het geèprek, in het groot en in het klein, over Christen-
"dom en Humanisme, komt niet tot rust. Soms is het een wild ge-
usprek, want het gaat om de diepste vragen, het gaat om God en
"mens, mens eonGod. En daarom is het soms ook te eerbiedigen,
"dat men het gesprek maar afbreekt, van welke kant dan ook, om~
"dat de gedachte niet meer weg te dringen is, dat bijYoortzet-
uting de eer van God wordt aangetast en misschien ook de waar-
"digheid van de mens. Maar telkens vlamt toch het gesprek weer
"op. Dat schijntolivermijdelijkte zijn.
" Daarmee is dan nog niet gezegd dat Christendom en Humanisme
"zoveel met elkaar te ma.ken hebben. Het zou ook kunnen zijndat
"ze zich in een voortdurend afstoten van elkaar en in een voort-
"durend zich tegen elkaar afzetten moeten bevinden.
" In elk geval wil ik op het ogenbLik graag bepleiten, dat de
"christenen het gesprek me_t het humanisme nooi t zullen afhreken
"in deze zin, dat zijer geen goed woord meer voor over hebben.
uDe oude volkswijsheid, die ons er voor waarschuwt niet met het
"waswater het kind weg te werpen, is hier volop van toepassing.
"Er is een enorm gevaar voor het christendom zelf gelegen in
"het zich afzetten tegen het humanisme. Het christendom verloo-
"chent zijn eigenlijke roeping, het laai op een centraal moment
"het evangelie los, wanneer het zichzelf niet-dan-tegenstelling
IItegen het humanisme yerklaari en eTvaar:',
Prof. Schippers vervolgt:
" Maar wat moet een christen dan1 Moet hij niet, hoe bitter het
"zijnmag, de volstrekte tegenstelling zien tussen een levensbe-
"schouwing, die de mens in het middelpunt stelt en zijngeloof,
"dat God de lieer van zijn leven is?

. 11 Mij dunkt, een christen moet beginnen geen tegenstelling te
"forceren tussen wat in de heilige bron va.n zijn,geloofskennis,
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"in de. bijbel niet tegenover elkaar, maar vlak naast elkaar ligt.
" Wij.zullen dan misschien een heel stuk van wat wij gewoon zijn
"<;LIshumanisme te beschouwen, moeten zien in zijn christelijke ge-
"aardheid. Wanneer in de klassieke oudheid Cicero het w-oord
h~ man i t ~ o·vormt en daaronder verstaat het menswaardige,
"dan moet een christen d~ar niet bang van zijn, omdat Cic~ro aen
"heiden· was. Deze oude Romein verstond onder'humanitas een samen-
"stel van broederliefde en rechtschapenheid, van plichtsbesef en
"vreugde in-kunst en wetenschap. Welnu, dat zijn ook volgens de
"bijbel goede zaken, al zijn Ze volgens diezelfde bijbel niet onaan-
"ta~tbiar in zichzelf. Hoc dikwijls zijn in de geschiedenis chris-
"tendom en humanisme niet hand in hand gegaan? Als de humanist

"dezelfde visie heeft op hot rassenvraagstuk als de christen be-
hoeft de laatste toch niet te vergeten, dat iri zijn bijbel sta&t,
"dat bij God geen aanneming des persoons is.

Prof. Schippers besluit zijn artikel als volgt:
" Men kan ook zeggen, dat vele christenen zich aan de uitdaging
"van het humanisme hebben verti ld 0 Wi e dat gezien heeft, vra.e,gt
"zich soms met v ez-wo nde rLng af, hoe dat moge lijkwas. Na tuur Iijk
"ook, omdat de uitdaging van het humanisme om de mens niet te
"vergeten dikwijls zo geladen was met de kracht van de afval van
"'God.
" Niettemin blijft het iets raadselachtigs, dat vele christenen
"zich dan dOOT de humanistische pretenties zo in een dwanc?ositie
"lieten dringen, dat ze om het allerhoogste niet te verliezen bang
"werden voor de humaniteit. En dat, terwijl de bijbel spreekt oyer
"het verschijnen van de goederti erenheid en men sen 1 i e f d e
"van onze Hei land en God, 'ritus 3 : 4."
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Po lemi ek De Vrijdenker / Libertijn.
In De Vrijdenker van 3 mei 1958 antwoordt de red~c~iesecietaris van de

Libertijn, J .HoC. Hardiek op het artikel in De Vrijdenker van 22 februari
1958 onder de titel: "De balk cn de splinter", dat geschreven werd naar
aanleiding van een artikel van DoJ. de Boer in de Libertijn.

Op het stuk van Ha rd i ek plaatst de Vrijdenker nog eén onderschrift
van de schrijver van "De balk en de splinter".
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Bel g i ë.
De Antwerpse Gids van 25 april 1958 schrijft:
"De zedenleer: o.
" Het is dus zover. Door het Departement van Ond erwijs werden
"maatregelen genomen om aan de cursussen van zedenleer het "ver-
"eiste karakter van neutraliteit" te verlenen. De minister heeft
"inderdaad onderrichtingen gegeven opdat de leraars, die vroeger
"werden aangeduid door de directeurs, voortaan aangesteld zouden
"worden door het kabinet. Dat is het gevolg van de cis van het
"Humanistisch Verbond en van de Werkgemeenschap van de leraars in
"ethiek, dat al de Le r-a.a.rs in zedenleer ui t de Gemeenschap zouden



"worden gekozen en dat zijdUG lid zouden zijnvan het Humanistisch
"Verbond. Praktisch komt het hier op neer dat het Humanistisch
"Verbond, of zijn emanatie de Werkgemeenschap, de voordracht zal
"doen en de minister zal benoemen.
" Er wordt daarbij een zonderling argument naar voren gehaald,
dat nog eens bevestigt wat wijhier vro~ger over schreven. Het
"Humanistisch Verbond wil zich opwerpen als een soort kerk zonder
"confessie. Er wordt gezegd dat, n,angezien de katholieke kerÈ: het
"recht heeft de voordracht van leraars te doen voor de cursus in
"godsdienst) het Verbond eveneens het recht zou hebben die voor-
"dracht te doen voór de cursussen in zadenloor.Nu is er dit fun-
"damentele verschil: de Kerk heeft een leer die alle menselijke ge-
"dragingen omspant uitgaande van een godsdienstige levensbeschou-
"wi ng , Het enige wat etevrijzinnigen bindt is niet een posi tieve ~.
"leer maar juist de afwezigheid van elke vooraf ingenomen stelling.
"Het kenmerk van het Humanistisch Verbond is de on-verschilligheid
"tegenover elke niet-godsdienstige leer. Met welk recht zou het dan
"eisen, dat de zedenleer aanzijn opvattingen zou beantwoorden? Lau t
"staan dat het Verbond dat eist. Maar moet de houding van de minis-
"ter dan niet zijndergelijke pretenties af te wijzen?
" Een godsdienstige leer is een geheel. Vrijzinnigheid is niets
"anders dan het- afwijzen van ~elijk welk systeem, het is in werkelijk-
"heid het vri~e onder-zoek naar een werkelijkheid die nooit vast is
"en voortdurend evolueert. Er kan dus niet zoiets besiaan als ecn
"vrijzinnige zedenleer, tenzij men het als een verzamel titel beschouwt,
"voor alle systemen van zedenleer die niet uitgaan van godsdienstige
"premissen.De tot human i sten omgedoopte vrijzinnigen vertegenwoordi-
"gen een klein gedeelte slechts vu.n de niet-gelovigen. Ze kunnen
"dus geen aanspraak maken op het monopolie van de niet godsdienstige

'"zedenleer.
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Do Stn.ndo.u.rd(13russel)van 29 april 1958 schrijft in ~i;inrubriek Stand-
punten het volgende;

"De humanisten.
ti Er is momenteel een vreemsoortige grpep humanisten op het
"tonee 1 verschenen. Zij'spreken ontroerd over verdraagzaamheid,
"maar gedragen zich aLs de gelaizeerde voortzetters vn.n,de Spa.an«

"se inquisitie. Zijhuldigen met woorden de eerbied voor de mens =
"en voor de menselijke waarden, maar gewetensvrijheid aanvaarden
"zijalleen op v oorwa.ard.edat iedereen denkt zoals zij.Zij zeggen
"democratie, maar bedoelen dictatuur. Honderdvijftig j aa.rgeleden
"zou men hen als Jacobijnen bestempeld hebben; thans sieren zij zich-
"zelf met de naam vn.nvlluman i.st en , Voorlopig voeLe n zij zich nog ge-
"remd en gedwarsboomdt maar indien zijmorgen hun zin mochten ~oen,
11 Zou ons land binnen u.fzienbare tijd nog weinig verschi I vertonen
IImet dat van Tito of Kadar.
11 Wil men hen aan het werk zien, dan hoeft men slechts te kijken
"n~ar de huidige regering. De macht di e zijin handen kregen, gc-
"bruiken zij in hoofdzaak om een regime voor te bereiden waarin
"alleen nog voor hun opvattingen plaats zal zijn.Hun bonoemi.ngs»

"politiek is er het dui.deLijk st.ebewijs van. Alle functies in de
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"staatsinstellingen eisen zijvoor zichzelf op en aan geen enkele
"wet laten zijzich gelegen wanneer het er op aan komt hun eigen
"zi n door te drijven. De democratische opva tt.ingo n vu.n de rechts-
Ustaat hebben zij in hun gemoed reeds lang vervangen door de tiran-
"nie van de willekeur.
" Op alle p La.at.aen , in alle ambten willen zijmensen die slaaflijk
"buigen voor hun beslissingen en zich in alles als gedweeH werk-
"tuigen laten gebruiken. Hun partij is de partij vu,n hot noest vol-
"slagen conformisme, waar niemu,nd nog het recht heëft anders te
"denken dan hun van hogerhand wordt voorgenchreven. De personen-
"cultus staat er in hoog aanzien, want de leiders zijn allen on-
"fei lbaar, onkreukbaar en onaantastbaar. Hun pers is gelijkgescha-
"keld en meteen ook de vrije meningsuiting. Wat zijvandaag in hun
"eigen kringen beoefenen, zullen zijmorgen aan het hele land op-
"leggen. Zij wachten slechts op het gunstige ogenblik.
" Hun grote bekommernis gaat naar de jeugd, niet om haar op te
"voeden tot zelfstandige mensen, voor wie alleen het eigen geweten
"beslissend is, maar om haar ~an jongsaf aan in het eigen systeem
te dwingen. De enige wereldbeschouwing die recht van bestaan heeft
"is deze die zijzelf huldigen. Indien voor het ogenblik nog zekere
"toegevingen moeten gedaan worden en hi er en daar een andersdenl{on-
"de wordt geduld, dan is het duidelijk dat in hun opva ttdng deze
"toestand slechts tijdelijkkan zijn.De gelijkschakeling in het denken
"is hun opperste en uiteindelijke betrachting.
" Z,ijspreken o'ver broederlijkheid en gelijkheid, maar scheppen een
nieuwe categorie van out-Iaws en proletariHrs, u,anwie de elemen-
"taire rechten van iedero staatsburger ontzegd worden. Voor misda-
"digers van gemeen recht is vergeving en mildheid geboden, maar
"nooit voor iemand d.ie het waagde er andere gedachten op na te hou-
"den dan zij.Alleen een onverbiddelijke repressie mag voor di tsoort
"van misdadigers gelden: geen straf kan hard genoeg zijn.
" Ma.ar de heren noemen zich human i sten , Zou men bij de aanblik van
"dit soort humanisten niet geneigd. zijnhet 'woord van Aldous Huxley
"in herinnering te brengen: "De tromf van het humanisme is de Qn-
"dergang van de mens!",

SCRUTATOR.
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