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MEER ZENDTUD 

De nieuwe minister heeft niet veel tijd nodig 
gehad om haar beslissing te nemen over een 
grotere toewijzing van zendtijd aan het Huma-
nistisch Verbond. 
Was het eerst 10 minuten zendtijd per week, 
nu is het 15 minuten; voorts is de zendtijd van 
10 minuten per maand voor de televisie even-
eens met 5 minuten verlengd. 

Het stemt tot voldoening, dat nog voor het ein-
de van het jaar deze toewijzing is ontvangen. 
Wij hopen nu maar, dat de Nederlandse Radio 
Unie en de Nederlandse Televisie Stichting 
even snel kunnen zijn in de uitvoering van bo-
vengenoemd besluit. 

Een en ander brengt weer een grote hoeveel-
heid werk met zich mee. Eerst nu wij recht-
streeks verantwoordelijkheid hebben voor de 
verzorging van de uitzendingen in de ons toe-
gewezen zendtijd ervaren wij hoeveel bereid-
willige handen er nodig zijn om alles goed te 
laten verlopen. Het stemt dan ook tot voldoe-
ning, dat onze eerste uitzending voor de tele-
visie op maandag, 12 december 1.1. zo goed is 
ontvangen. 

Alleen met grote energie en met de hulp van 
ieder, die er zich bij betrokken voelt, zullen 
wij er in kunnen slagen om programma's te bie-
den waar onze luisteraars en kijkers tevreden 
mee kunnen zijn. Het zal natuurlijk zo blijven, 
dat de ene uitzending meer trekt dan de an-
dere. Maar er is nu eenmaal altijd een betere, 
en voorts zal de belangstelling van de ene  

kijker of luisteraar altijd anders gericht zijn dan 
die van de ander. Dat smaken verschillen gaat 
gelukkig nog steeds op. 

Dit brengt ons op een ander terrein. Wij zul-
len hebben te zorgen voor een dusdanige varia-
tie in de programma's, dat voor al onze leden, 
luisteraars en kijkers iets geboden wordt dat 
hen interesseert. Op dit rechtvaardige verlan-
gen moeten wij onze aandacht richten. Daar-
voor hebben wij nodig het meedenken, het mee-
werken en de kritiek. Ook zonder de laatste 
kunnen wij niet. 

Tenslotte hebben wij de hele groote groep no-
dig, die meeleeft. Wij bedoelen dit in die zin, 
dat men over onze uitzendingen spreekt — be-
langstelling bij anderen wekt — hen interes-
seert. 

Als wij het hierbovenstaande nog eens over-
zien, dan doen wij voor de naaste toekomst 
een beroep op velen. 
Op de overheid voor een evenredig deel van de 
zendtijd, op de medewerkers om doorzettings-
vermogen en initiatief, op de ervaren luisteraar 
en kijker om hun opbouwende kritiek en op 
heel veel anderen, op die 300.000 van de zon-
dagmorgenuitzendingen, om hun steun. 

Wij maken van deze gelegenheid nog gebruik 
om al onze lezers een alleszins voorspoedig 1967 
toe te wensen. 



ien [rIMnuten Kerstmis 

zonder oude Germanen e nieuwe Christenen 

Ik heb tien minuten gekregen om tot u te spre-
ken. Gedurende die tien maal zestig seconden 
zullen er op aarde tienduizenden kinderen wor-
den geboren. De overgrote meerderheid van die 
kinderen komt ter wereld in een ruimte, waar-
bij vergeleken een stal, zoals wij die kennen, 
een paleis kan worden genoemd. Het betekent 
dat de levenskansen van die zuigelingen niet 
hoog kunnen worden aangeslagen. 
Elk van die babies brengt z'n eigen aanleg en 
persoonlijke mogelijkheden met zich mee. Maar 
slechts een enkele zal zich naar zijn aard ont-
plooien, slechts een enkele zal worden wat hij 
in aanleg is. 
Boven de wereld waarin al die kinderen, ter-
wijl ik nu spreek, worden geboren, staat ook 
een ster stil. Mensen hebben die ster uitgevon-
den en hem hoog in de ruimte opgehangen. U 
kent hem, het is de Early Bird. Naar alle de-
len van de aarde zendt hij zijn stralen uit. Dat 
wil zeggen, hij stuurt zijn beelden naar de huis-
kamers overal ter wereld. Beelden van oorlog, 
beelden van het onherbergzame maanopper-
vlak, beelden van conferenties over vrede en 
welvaart voor alle mensen. Hij zendt ze ook uit 
naar landen waar Kerstmis vanouds onbekend 
is, en die landen vormen tezamen het grootste 
deel van de aarde. 
De twee Kerstdagen zijn bijna om. Het zijn 
twee dagen geweest, waarin de televisie en de 
radio in christelijke trant vele uren hebben be-
steed aan Kerstpreken en Kerstliturgieën, aan 
Kerstmuziek en Kerstliederen, aan Kerstbood-
schappen en Kerstgroeten. Het is dus niet te-
veel gevraagd voor enkele minuten die gewoon-
te los te laten en eens op een andere manier 
met elkaar te denken. 
En ik ga van de veronderstelling uit dat na 
bijna twee dagen van Christelijke Kerstviering 
via televisie en radio, ook anderen dan ik de 
behoefte voelen naar aanleiding van Kerstmis 
over iets anders te horen. Iets dat ze oprechter 
kunnen navoelen. 
Ik neem namelijk aan dat vele kijkers en luiste-
raars gisteren en vandaag niet aan hun trekken 
zijn gekomen. Volgens de laatste opiniepeiling 
zeggen dertig van de honderd kijkers en luiste-
raars in Nederland van zichzelf dat zij geen 
godsdienst hebben. Toch doen we met Kerstmis, 
en ook op Pasen en dergelijke dagen, net alsof 
die dertig op de honderd landgenoten niet be-
staan. Doen we net alsof niet bijna een derde 
deel van de Nederlandse bevolking zijn eigen 
gevoelens en gedachten heeft over de verlos-
sing van de mensheid. Alsof niet dertig van elke 
honderd Nederlanders bewust of onbewust wor-
den bezield door een waarheid die niet de 
Christelijke waarheid is. Door net te doen of die 
dertig procent niet bestaat, hebben we gisteren 
en vandaag weer flink geofferd aan de christe-
lijke schijn, die ook al bij trouwen, geboorte en 
sterven zo vaak een doorn in het vlees moet 
zijn van priesters en predikanten. 
Voor die vele ongodsdienstige mensen heeft 
de Christelijke Kerstmisviering geen innerlijke  

betekenis. Dat wil allerminst zeggen dat de ge-
dachte aan een verlossing van de mensheid ons 
onverschillig laat. Maar wij menen dat de mens- 
heid zichzelf moet verlossen. Wij menen dat zij 
tot die zelfverlossing de mogelijkheid in zich- 
zelf heeft. En dat de mensheid bezig is zichzelf 
te bevrijden, krachtiger dan ooit in de voor-
gaande eeuwen het geval is geweest. 
Deze overtuiging is bepaald geen optimisme. 
Elke dag laten krant en televisie ons zien hoe 
het met die zelfbevrijding van de mensheid is 
gesteld. Al die verhalen, al die beelden van 
geweld en massabetogingen, van vervolgingen 
en botsingen, van haat en onderdrukking, spre-
ken duidelijke taal. Ze vertellen ons dat over 
de gehele aarde de mensheid bezig is zich uit 
armoede, onrecht en onvrijheid los te maken. 
En dat dit gepaard gaat met veel ellende, veel 
verdriet, veel ongeluk. We hebben de overtui-
ging dat de mensheid zichzelf kan en moet be-
vrijden uit belemmeringen die haar onder de 
maat houden. Maar we zijn niet van mening 
dat die zelfbevrijding gemakkelijk gaat. Het is 
een hachelijke zaak. Het staat niet bij voorbaat 
vast dat het eens zal lukken. 
Steeds meer landen komen in het bezit van de 
atoombom. Er is oorlog in Vietnam, een sme-
rige oorlog, zoals van Amerikaanse zijde is ge-
zegd. In Indonesië zijn dit jaar honderdduizen-
den mensen vermoord omdat ze communisten wa-
ren. In China heerst een politieke bezetenheid 
van miljoenen, die tot zelfmoord drijft van 
mensen die door de massabeweging worden be-
dreigd. In de Verenigde Staten kan men nog 
altijd een sluipmoord begaan op een neger 
zonder door het gerecht veroordeeld te worden. 
In Zuid-Afrika worden per jaar honderden 
mensen in de gevangenissen opgehangen. En 
het kost niet veel moeite deze bekende feiten 
met steeds nieuwe aan te vullen. Bijna overal 
op aarde zijn de mensen wakker geworden en 
willen zij hun leven in zelfstandigheid ont-
plooien. En bijna overal gaat dit gepaard met 
vervolging, moord en doodslag. 
Maar daarmee is de zelfbevrijding van de mens-
heid niet van de baan. Die zelfbevrijding ver-
toont zich juist in de tegenwoordige tijd op een 
geheel eigen manier. Moord en doodslag zijn er 
altijd geweest. Maar nooit eerder dan vandaag 
bestond de mogelijkheid nauwkeurig vast te 
stellen hoe de produktie en de distributie van 
voedingsmiddelen en goederen zó geregeld kan 
worden dat de gehele mensheid zich uit de 
greep van honger en armoede bevrijdt. Eerst 
nu bestaat de mogelijkheid de omvang van de 
wereldbevolking bewust te regelen. 
Binnenkort zal het mogelijk zijn op grote schaal 
zeewater in zoet water te veranderen. Dan 
kunnen de dorre plekken op de aardbol in 
vruchtbare streken worden herschapen. Nog 
niet zo lang geleden bestond er bezorgdheid 
over een uitputting van de belangrijke ener-
giebronnen kolen en olie. Op het ogenblik 
worden met de nieuwe middelen die de weten-
schap aan de techniek levert, steeds meer 
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krachtbronnen aangeboord naast de toenemen-
de exploitatie van de atoomkracht. Met andere 
woorden, de mensheid verschaft zich zelf steeds 
meer en steeds betere middelen om zich te 
verlossen uit armoede en honger. En in alle 
werelddelen gaat daarmee gepaard de wil om 
zich te bevrijden uit nood en ellende. 
Deze technische mogelijkheden dateren van de 
laatste twintig jaren. En we hebben het gevoel 
nog maar aan het begin van de ontwikkeling te 
staan. Natuurlijk zijn er mensen die er niet in 
geloven. Ze zien er alleen maar gevaren en on-
gelukken van komen. Het kan nooit goed gaan, 
zeggen ze. Dat zeiden hun voorouders ook toen 
de P.T.T. met de eerste briefkaart kwam. Wat 
zullen de mensen elkaar nu openlijk de gemeen-
ste en vuilste dingen gaan schrijven! zeiden ze. 
Het nieuwe schrikt af en we denken van elkaar 
gauw veel slechts. Begrijpelijk, dit laatste. Want 
de enigen die de poging tot zelfbevrijding van 
de mensheid in de weg staan, zijn wij zelf. En 
dat niet omdat we „maar" mens zouden zijn. 
Want mens zijn is heel veel, is alles. Maar we  

staan onze verlossing in de weg omdat we nog 
maar nauwelijks medemens zijn. We hebben 
nog bijna niet de middelen ontwikkeld om el-
kaar te begrijpen. De techniek om met elkaar 
rekening te houden, staat nog in de kinder-
schoenen. We hebben nog geen kans gezien om 
uit verschil van opvatting en verschil van levens-
wijze de motor van gezamenlijk handelen te 
construeren. De techniek van de menselijke 
verbondenheid is echter van het allergrootste 
belang. Want die techniek maakt het eerst mo-
gelijk dat die andere, die van computer en 
atoomkracht, tot de bevrijding van de mensheid 
zal leiden. 
Het moderne, ongodsdienstige humanisme 
wordt door die gedachte gedragen. Daar mag 
gerust wel eens meer dan tien minuten aan-
dacht aan worden gegeven. 
Nu lezers, het zoveel tienduizendste kind zal 
intussen wel geboren zijn. Zijn levenskansen 
liggen voor een onzichtbaar klein, maar daarom 
niet minder wezenlijk deel, ook in uw hand. 

J. C. BRANDT CORSTIUS. 

leeg 
en kleurloos 
staan de dagen hier 
koel vermeld 
niemand kent ze 

straks zullen wij ze 
een voor een in de hand nemen 
en ze vol maken 
met lach met traan 
met gebroken geweren 
en anti-raket raketten 
wij zullen ze schor maken 
van ons gepraat 
hun geur van latyrus 
zullen wij vermengen met 
onze uitlaatgassen 

een voor een nemen wij ze 
straks in de hand 
en wegen ze 
en keuren ze 
op alle dingen 
die ze ons gegeven hebben 
die wij ze gegeven hebben 
want ieder van ons 
maakt al zijn dagen 
zelf 

uitzendingen van het iDOMOOD11.5t11150gY usalliDellug ((1lagfiwou.sC1000 g)) 

Maandag 2 januari 19.40 uur: 
J. P. van Praag: „Een nieuw begin". 

Maandag 9 januari 19.40 uur: 
Mevr. M. Rood-de Boer: onderwerp nog onbekend 

Maandag 16 januari 19.40 uur: 
H. J. J. Lips: „Verkering en verloving" 

Maandag 23 januari 19.40 uur: 
Libbe van der Wal: „En wat zegt een humanist ervan" 

Voor de A.V.R.O.-microfoon. 
Dinsdag 17 januari 19.05 uur: 

Ontmoetingen der levensovertuigin gen 



INVE.GEDROJGTE GEDACHTECJ van Srd AurobAndo 

Er is geen groter vergissing dan te denken, zoals 
de zogenaamde 'practische' mens dat doet, dat 
het denken alleen dient ter opluistering en ver-
siering en dat politieke, economische en per-
soonlijke belangen in het leven de doorslag ge-
ven en de drijfkracht vormen van het mense-
lijke handelen. Het leven dat zich poogt te laten 
leiden door vitale en materiële krachten groeit 
in het donker en onzeker. De mens heeft deel 
aan stof en leven, aan de wereld van vegetale en 
animale processen, maar hij is ook een geestelijk 
en denkend wezen dat het stoffelijke en vitale 
omvormt naar hogere doeleinden, met edeler 
motieven en om zo te zeggen met goddelijke 
instrumenten. 

Ook zonder dat hij zich dat bewust is werkt 
er een Denken in hem, is hij de uitdrukking 
van een dieper leven van een Idee. In het stre-
ven van het bewuste denken tast de mens naar 
de realisatie van de juiste ideeën en naar het 
bereiken van een juiste harmonie; tracht hij de 
kern van een oude en geestelijke waarheid 
omtrent het Zelf te verwerkelijken, waardoor 
deze kern het denken en doorleven vervult en 
doorstraalt van een zinvol licht. Geestelijke 
leraren hebben vanouds de wegen gewezen om 
door geduldige zelf-discipline zich psychisch 
en geestelijk te ontwikkelen zodat geleidelijk het 
hele denken en leven een getrouwe uitdrukking 
wordt van het geestelijk leven in zijn volle om-
vang, zijn innerlijke rijkdom, zijn veelzijdige 
vermogens. In die toekomst van vervulling zul-
len de uiterlijke manifestaties van zijn leven en 
zijn verbondenheid met de maatschappij de we-
reld beïnvloeden in een sfeer van volledige 
harmonie tussen individuele vrijheid en maat-
schappelijke verbondenheid. 
Over de hele wereld zijn er steeds weer reli-
gieus-wijsgerige stromingen die het streven 
naar verinnerlijking en vergeestelijking gestalte 
pogen te geven, en ondanks de veelvoudige en 
vaak tegenstrijdige uitdrukkingen van dit stre-
ven in secten, scholen en systemen worden tel-
kens de begrenzingen doorbroken en komt de 
onderstroom naar boven. Het zoeken naar waar-
heid is een fundamentele behoefte van het men-
selijk bestaan. Die waarheid wordt nagestreefd 
in wijsgerige bespiegeling en in religieuze over-
gave, in de morele en psychische discipline 
waarmee de mens zich zuivert en vervolmaakt, 
eet. praktische psychologie die in India is uit-
gewerkt als yoga. Die waarheid wordt pas zin-
vol en werkelijk in de toepassing op de proble-
men van ons maatschappelijke en collectieve 
leven. 
Filosofie en religie zijn de onmisbare grondsla-
gen voor deze menselijke ontwikkeling. Het is 
allereerst nodig door te dringen achter de ver-
warrende veelheid van levensverschijnselen, in 
het volle bewustzijn van een alomvattende le-
venseenheid de grondwet van het bestaan te 
grijpen en tot een religieuze overtuiging te ver-
innerlijken. Filosofie is het verstandelijke zoe-
ken naar de grondwaarheid der dingen, religie 
is de daaruit voortvloeiende beweging om deze 
waarheid dynamisch te verwerkelijken. Beide 
zijn wezenlijk op elkaar betrokken en voor el-
kaar onmisbaar. Religie die geen uitdrukking 
is van een wijsgerig overtuigde waarheid ver-
valt in bijgeloof en obscurantisme, en filosofie 
die zich niet dynamisch verwerkelijkt in reli- 

gieuze bezieling blijft gesloten en onvruchtbaar. 
Eenheid onder de mensen wordt eerder be-
reikt door een groeiend innerlijk besef van 
geestelijke verbondenheid dan door uiterlijke 
vereniging van zakelijke belangen. De ver-
scheurdheid en tegenstrijdigheid van dierlijke 
strevingen en materiële belangen kunnen zui-
ver verstandelijk worden ontleed en begrepen. 
De aanschouwing van het esthetisch schone kan 
het begrip van het stoffelijke bestaan en het 
dierlijke leven verder aanvullen en de weg 
openen naar een geestelijk inzicht. Het besef 
van vermogen om door begrip en verstand in 
te grijpen in de materiële en levende werkelijk-
heid en deze om te vormen met materiële en 
verstandelijke middelen kan in de mens zijn 
'menselijkheid' doen uitgroeien naar een 'god-
delijke bovenmenselijkheid'. Deze ware boven-
menselijkheid ligt even ver boven het niveau 
van onze menselijkheid als ons menszijn uit-
steekt boven het niveau van dierlijk bewustzijn. 
Pas door aldus het menselijke zelf te overschrij-
den omvatten we in ons geestelijk leven de be-
staansvormen van stof en leven in hun trans-
cendentale samenhang. 
In de verschillende momenten van onze erva-
ring beleven we het leven in verschillende ge-
daanten. De wijsbegeerte houdt zich bezig met 
het probleem van de samenhang tussen deze 
gedaanten en de fundamentele waarheid van 
het bestaan als zodanig. Nu is er een vorm van 
wijsbegeerte die niet alleen die samenhang ver-
standelijk poogt te doorgronden maar er naar 
streeft door een innerlijke psychische ontwik-
keling de fundamentele waarheid ook zelf te 
ervaren. Deze ervaring van waarheid is een 
geestelijke ervaring. Zo zijn er twee vormen 
van wijsbegeerte mogelijk: een verstandelijk be-
grip van de veelvormigheid van het leven en de 
mogelijkheden van leven en handelen, en een 
geestelijk inzicht verkregen uit de ervaring van 
de grondwaarheid van het bestaan zelf. In het 
Westen valt de nadruk op de eerste benadering, 
op de vormen van het leven en hun praktische 
werkelijkheid in denken en handelen. Daarbij 
wordt het bestaan van de geestelijke dimensie 
soms verwaarloosd en verwezen naar het do-
mein van het ongekende en onkenbare. Er is 
echter in het Westen ook een onderstroom die 
de waarheid van het geestelijke erkent. In het 
Oosten heeft de nadruk gelegen op de waarheid 
van het geestelijke en was er een tijd, in ieder 
geval in India, dat het streven van de wijsbe-
geerte bijna uitsluitend gericht was op de eigen 
bewustwording van die waarheid. Maar ook het 
Oosten is nu bezig terug te komen van die een-
zijdigheid. 
Tussen de waarheid van de geest en de veel-
vormigheid van het leven is er geen absolute 
tegenstelling. De vormen van het leven zijn 
manifestaties van de geestelijke waarheid. Deze 
vormen zijn zowel vermommingen als wezen-
lijke uitdrukkingen van de geest. Het menselijk 
bewustzijn moet groeien om de vermommingen 
te kunnen doorzien en het wezenlijke te her-
kennen. Die groei van het menselijk bewustzijn 
naar een goddelijk bewustzijn is de zin van alle 
evolutie. 

(Uit: Arya 1915-1918. 
vert. Kwee Swan-Liat) 



27 december 1965 
24 januari 
21 februari 
21 maart 
18 april 
10 november 
27 november 

E. Nordlohne 
D. Roethof-Ensing 
A. P. J. Verbist 
A. Saalborn 
E. W. Hommes 
Matthew Ies Spetter 
J. Pasman 

INHOUDSOPGAVE 1966 

I. V.A.R.A. (radio) 

2 januari 

9 januari 
16 januari 
23 januari 
30 januari 
6 februari 

13 februari 
20 februari 
27 februari 
6 maart 

13 maart 
20 maart 
27 maart 
3 april 

10 april 
17 april 
24 april 
1 mei 
8 mei 

15 mei 
22 mei 

29 mei 
5 juni 

12 juni 
19 juni 

26 juni 
3 juli 

10 juli 
17 juli 
24 juli 
31 juli 
14 augustus 
21 augustus 
28 augustus 
4 september 

11 september 
18 september 
25 september 
8 oktober 

22 oktober  

Hoofdbestuur van het 
Humanistisch Verbond 
A. L. Constandse 
H. Bosselaar 
Libbe van der Wal 
C. Cabout 
J. de Tempe 

Garmt Stuiveling 
J. P. van Praag 
P. Spigt 
H. Bonger 
Garmt Stuiveling 
U. J. Rutgers 
Libbe van der Wal 
A. A. Bruyn-van Leeuwen 
P. N. Kruyswijk 
A. Katan 
B. V. A. Riiling 
H. B. Engelsman 
W. A. van Opijnen 
H. J. Roethof 
G. Stellinga 

H. G. Cannegieter 
E. Happé 
A. J. Wichers 
P. C. J. Reyne 

G. W. G. Rudelsheim-Hamer 
A. A. van Arceringen 
J. Koops 
A. van Kreveld 
J. Bijleveld 
A. van Meurs 
C. B. Varkevisser-de Boer 
B. W. Schaper 
J. de Leede 
Matthew Ies Spetter 
R. de la Rie 
S. Bouma 
J. P. van Praag 
J. P. van Praag 
H. Bonger  

Nieuwjaarsbrief van het Humanistisch Verbond 

De toekomst van de mens 
Wat heb ik er aan? 
Verven met water 
De boze boeman van de bewegende beelden 
Humanisme - een levenshouding van de mo-
derne tijd 
Uit humanistisch oogpunt 
Wat bezielt ze toch? 
Wij zijn geen chimpansees 
Het geld dat stom is, maakt recht wat krom is 
Uit humanistisch oogpunt 
De consequenties van onze daden 
Waar maak je je druk over? 
Iedere dag opnieuw 
Feest en werkelijkheid 
Bent u verzekerd? 
De humanisten en het oorlogsvraagstuk 
Vandaag is het de dag van de arbeid 
De bevrijding is volwassen 
Hoe vertellen wij het onze kinderen? 
Honderd jaar Volksonderwijs 
Honderd jaar Openbaar Onderwijs 
Geestdrift en nuchterheid 
Alweer 't weer 
Er is veel veranderd sedert Luther 
Hoe benadert de moderne schilderkunst de wer-
kelijkheid 
Stilte 
Wat doet de mens met de welvaart 
Graven in de diepte 
Lessen in hulpvaardigheid 
Internationaal Congres van Humanisten 
Mens zijn in ons werk 
Openheid 
Leven is meer dan „happenings" 
Langs de kant blijven staan? 
Vietnam; een Amerikaans nationaal trauma 
Gezag, wat doen we daar eigenlijk mee 
Confrontatie met het leed 
Dank en wrevel 
Humanisten en provo's 
Hoe nodig het is 

II. A.V.R.O. (radio) 

De klokken en zonnewijzer 
Mensen die vergeten worden 
Humaniteit in een bedreigde wereld 
Het absurde en de humanist 
Zindelijk geloven 
Jeugd, sex en de dubbele moraal 
Ik geloof dat we meer waarde moeten hechten 
aan de twijfel 



7 november 
14 november 
21 november 
28 november 
5 december 

12 december 
19 december 
26 december 

J. P. van Praag 
J. van Lelyveld 
D. Roethof-Ensing 
H. Kober 
J. P. van Praag 
Libbe van der Wal 
W. van Dooren 
J. C. Brandt Corstius 

III. Wereldomroep (radio) 

29 mei 
	

J. C. Brandt Corstius 
	

Kan het anders? 

31 juli 
	

G. Stuiveling 
	

Humanistisch leven 

30 oktober 
	J. C. Brandt Corstius 

	
Variëteit in levensopvatting 

IV. Humanistisch  Verbond (radio) 

Jongeren en ouderen 
De op-art van het dagelijks bestaan 
Schieten op de vrijheid 
Dood en liefde 
Sint Nicolaas 
Herdenking van Leo Polak 
Alles is betrekkelijk 
10 min. Kerstmis zonder oude Germanen en 
nieuwe Christenen 

V. Invloedrijke gedachten van: 

16 januari 	 Antoine de Rivarol 

30  januari 	 Han Sjan 

13 februari 	Rabindranath Tagore 

27 februari 	Boëthius 

13 maart 	 Nicolaas Cusanus 

27 maart 	 P. T. Raju 
10 april 	 René Descartes 
15 mei 	 Sebastiaan Castellio 
12 juni 	 Gotthold Ephraim Lessing 
26 juni 	 Tsjwang Tse 
24 juli 	 Fung Yu-Lang 

14 augustus 	Vauvenargues 

21 augustus 	Jean-Paul Sartre 

28 augustus 	Sebastian Franck 

4 september 	Risaku Mutai 

18 september 	Auguste Comte 
2 oktober 	Sjuun Tse 

16 oktober 	Hwei Neng 

30 oktober 	B. de Spinoza 

18 november 	Pica Della Mirandola 

12 december 	F. Bacon 

26 december 	Sri Aurobindo 

VI. T.V.-uitzendingen 

15 februari 
	

Actueel Humanisme 

15 maart 
	

Actueel Humanisme 

2 augustus 
	

4e Congres van de I.H.E.U. te Parijs 

12 december 
	

Herdenking Leo Polak 

DRUK: STORM - UTRECHT 


