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H~~NISTISCH VERBOND

Regionele besturenconferenties.

Gevolg gevend aan op het congres geuite wensen, worden door het Dage-
lijksBestuur thans een tweetal regionale weekend-conferenties voorbereid,
die de herfst-topkaderconferenties van de gewesten zullen vervangen.

Bespreking met grote gemeenschappen.

Het Dagelijl~s;Bestuu.roverwee_gt,_in het voorjaar van 1962 een speciale
conferentie met de besturen van een aantal grot-e gemeenschappen en federa-
ties te houden, teneinde in het bijzonder de differentiatie in wijken onder
ogen te zien.

Herfstconferentie in "De Ark".

Tijdens de herfstvacantie van maandag 30 oktober tot en met woensdag
1 november wordt op de "De Ark" een herfstconferentie gehouden, waarvoor
in het bijzoriderbelangstelling ~it de kringen van het oriderwijsverwacht
wordt. Er zullen inleidingen worden gehouden over de verhouding van het
humanisme als levensovertuiging ten opzichte van de humaniora en de natuür-
wetenschappen. Binneru{ort volgen nadere publicaties hierover.

Nieuwe commissie.

Het Hoofdbestuur heeft een nieuwe, vaste, cooJllissieingesteld, welke
zich gaat bezighouden met die politieke vraagstukken, waarover in het Ver-
bond verschillend gedacht wordt, maar die toch aller belangstelling ver~
dienen. In navolging van de Amerikanen heet de comnissie voorlopig commis-
sie voor "public affairs" tot er een goede NederLand se naam voor gevonden
is.

Stijging Abonneoentental.

tiet is een opmerkelijk feit, dat het aun tcI abonnees op de uitgaven van
het Humarrisbi sch Verbond voortdurend stijgt , Du t geldt niet alleen voor" LIet
Uoord van de Ueek", da.t in de afgelopen twee jaar een driemaal~roter aan-
tal vnste lezers heeft gekregen, mar:.rook voor het veertiendaagse bl~d "l.1ens
en Wereld" en voor het we t.ensch appe Lijke tijdschrift "Rekenschap".

Herdruk van twee publicaties.

De beide boekjes "Humanisme en Religie" en "HuI!lanisoeen Rede", waeT-
ven Cie oplagen volledig zijnu i t.verlco cht , worden binnenkort als éó-nbundel
opnieuw uitgegeven, onder de titel: "Redo - Religie" in het Humarriome !",

Benoemingen.

Het hoofdbestuur benoemde tot p InatseLijkgeestelijk raadsvrouw te Leiden
Mevrouw J.A. Verhaar-Bodderij~ arts l1ldnar en tot geestelijk rl1adscan voor de
Inrichtingen V:1l1 -Ju sti tie de Heer G.L. Bos te Oosterwolde.
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Bui tenr.rerl{commissie.

De Bu i t.o nwe rkc ommi s s i e van het Humanistisch Verbond heeft ook d i t. jaar
weer enkele kampen georganiseerd.

Er zijn k i nde rkumpe n , tentenkamfen voor oudere kinderen, een zeilkamp
van 5 tot 19 augustus in Langweer en bejaardenkampen van 16 tot en met 23
september en van 23 tot en met 30 sept emb er in "De Ar-k" te Nunspeet.

"De Ark", het conferentie-oord van het Verbond, is gerestaureerd en
vrijwel volgeboekt.

-0-

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR MAAT~CHAPPELIJK VJERK
"R U MAN I TAS"

De gewestelijl:ecentra van Iiumanitn.s•

Bij he,t gewe s t.el'ijk 'centrum van lIumanitas in J<'rieslandis de hoer U.
ten Hoff al~ provincia~l-maatschappelijk werkadviseur op 1 juni in dienst
ge t.rodon,

De heer K.il.F. Weyburg zal als maatschappelijk werkadviseur voor Gel-
derland worden aangesteld per 1 september 1961.

Vele vacatures voor maatschapnelijk werk~tcrs.

Do afdelingen Zwolle, Almelo, Hengelo, Enschede en Groningen hebben
vacatures v60r een pl~atselijke maatschappelijk werkster, terwijl er zeer
weinig aanbod is op de arbeidsmarkt van sociale werksters.

Landelijke sectie gezinsverzorging van Bumani tas.

Een wo rlcg roep "Gezinshelpstersopleiding" heeft plannen o n.t'wiklcc Ld
voor oen cursus voor gezinshelpsters, waarmede men in het najaar zal star-
ten.

Collecten.

Een collecte in Opsterland bracht f. 655.-- op; dit is 16 ct. per ge-
zin. In Hilversum heeft een collecte van de afdeling f. 2.100.-- opgebracht.

Ecn nieuw kantoorgebouw voor de afdeling Arnhem.

De afdeling Arnhem heeft het pand Apeldoornseweg 61 aangekocht, waar-
in het plaatselijk bur eau zal worden gevestigd.

Rotterdam adopteert Geleen.

De afdeling Rotterdam van de Nederlandse Vereniging voor Maatschappe-
Lijk Werk "Humarritas" heeft m~t voldoening kennis genorl!c:g.\,"~nde actie die
ertoe heeft geleid, dat een aantal personen bereid gevonden is de financiële
gevolgen van het betreurenswaardige besluit van het gemeentebestuur van Ge-
leen tot weigering van subsidie voor de gezinsverzorging van Humanitas in
Geleen te helpen opvangen. ,.
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De a.fde Li ng Rotterdam van ilumanitas heeft besloten zich in do rij der
giftgevers te s~haren en noemt ~p' zich resterende tekorten voor haar reke-
ning te nemen "zo lang de subsidiediscriminatie duurt.

Hiermede wil do afdeling Rotterdam niet alleen blijk goven van h~ar
bereidheid om de llumanitas-afdoling Geleen moreel te steunen bij het onder
zeer moeilijke omstandigheden te verrichten werk, maar ook de hand reiken
aan Geleense eezinnen die aan de hulp van Humanitas ter plaatse behoefte
hebben.

Kaderblad "Humn,nitas".

Het junirlurnmervan het kn,derblad "Humanitn,s" hevat de volgende arti-
kelen:
N.FnA. de Graan "De betekenis van een goede registratie in het maat-

schappe lijkwerk";
"'\Vetgevingin de k i nde rbe sch ermi ng enpo1i tieh:";
"Verslag werkgroep gezinshelpsterscursus";
"Conferentieverslagen van de gezinsverzorging".

C. Uitenbogaard
J. Terlouw
J. Terlouw

-0-

IflJ1..iANISTISCH THUISFRONT

Jaarverslag.

Ve rechenen is het jaarverslag over 1960 van het Humanistisch Thuis-
front.

Het verslag begint met het overlijden te memoreren van de heer E. Ver-
meer, voorzitter van het Stichtingsbestuur; de heer Vermeer is op~evolgd
door Drs. A.R. Vermeer.

Het bezoek aan de vier militaire tehuizen was in 19GO [\,1svolgt:
Amersfoort
Doornspijk

Het Adlerhuis
De Woldberg

12.000
69.000

Imvclte 27.000
Nunspeet De Leemberg bijna 40.000

In Havelte dient IS wintors het Natuurvriendchuis en 's zomers "liet
Zomerhuis" als militair tehuis van het Thuisfront.

Het Vormingscentrum werd in 19GO bezocht door 2221 militairen.

-0-

HUMANISTISCHE WE1UWEMEENSCII.AP IN DE PARTIJ VAN DE ARBEID

"Vernieuwing".
Het juni/julinummer van "Vernieuwing" bevat de radiotoespraak van

Drs. A.R. Vermeer over Kinderbijslag en bevoltingsgroei (uitgesproken op
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3 mei voor de VARA in het kwartiertje van de H.W.G.); een uitvoerig ver-
slag van de gang van zaken in de Tweede Kamer bij de behan~cling van de
Rinde~begihselenwet en"een kritisch artikel van de heer F. Kool over de
Algemene Kinderbijslagwet , onder de tite 1 "Cassandra in de kinderkamer".

-0-

IlJ\DIOLEZINGEN

Lezingen in de maanden juli en augustus voor de V.A.R.A.

23 juli DIl. C. van Rijsingen
30 juli P. Spigt

6 aug. P.J .S. Swart
13 aug. Dr. A. Sualborn

20 aug. D.'i'h.F.d'Angremond

"Een zachte stilte",
"Miskende rechten".
"Het behang".
!lOude en nieuwe gCGtaltel1 der

persoonlijkheid" .
"';;ussenhoop en vrees".

Lezing in de maend augustus voor de A.V.R.O.

1 aug. P.A. Po Is "Opvoeder en Psycholoog".

""-0-

INTERNATIONAAL NIEUr.rS

Bel g i ë.

Zoals bekend wordt in België op de meeste openbare scholen "zedenleer"
gedoceerd aan d~ kind6ren van niet-godsdienstige ouders, gedurende de uren
dat aan de andere kinderen godsdienstles wordt gegeven. Daarover is natuur-
lij4heel wat te doen geweest. En nog is de strijd daarover niet geheel be-
daard. ~

Op 23 juni jl. is nu oen "Oudervereniging voor d e moraaL'' in het leven
geroepen op initiatief van de afdeling Antwerpen van het IIunanis"tischVer-
bond in Belgiä. Er werd een oproep gericht tot de niet-godsdie~stige ouders
om tot zu Ik een vereniging te komen en de reacties waren e nthousiast , Al
binnen een maa.nd kon de vereniging starten. Haar eerste daad op de o~)rich-
tingsvergadering was het aannemen van de volgende motie, dio voor zichzelf
spr ock t ,

11 0 TIE

De OUDERVERENIGIHG voon DE MORAAL 23 juni
1961 in stichtingsvergadering bijeengekomen te Antwerpen,

geeft uiting aan h~~r diep besef vsn het belang ener
volwaardige en vrijzinnige morele opvoedin~ voor de
kinderen der buitcnkcrkelUken;
klaagt met verontwaardiging hot jarenlange uitblijven
a~n van ernstige mn.atregelen voor de behoorlijke orga-
ni3~tie van de leergang in de niet-confecGionelc ze-
denleer;
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drukt haar waardering uit voor de moedige pogingen van
de groep LER1URS VOOR ETHIEK om, in we erw i I van de on-
dankbare omstandigheden, ~an deze leergang de rol en
de betekenis te geven die hem toekomt;
onderstreept de .inn i go wens van de bui t.e nlrcr-ko Lijke ou-
ders om in contact te tredon met de leraars in de zeden-
leer in het belang van de zedelijke opvoeding van hun
k i nd e r o n ;

geeft ui ting aan haar vaste wil om te ijveren voor de ge-
lijkberechtiging en de dego Lijke organisatie va n de leer-
gang in de Zedenleer, en neemt zich voor alle misstanden
op dit gebied ter kennis te brengen Vi1n de bevoegde over-
heiçl;
en ri cht een hartelijke ui tnodiging tot alle bui tenkerke-
lijke ouders, teneinde hun toetreding en hun medewerking
te verlenen.

Een en ander hebben wij ovc rgonomo n uit Het Vrije Woord, het tijdschrift
van het Belgisch .Iuman i st.Lsch Verbond.

A mer i k a.

De A.H.A .•(American Humanist Aosociation) heeft op haa r jaarvergade-
ring in maart, in Cleveland onder meer een resolutie aangenonen, waarbij
zijals haar mening uitsprak, dat de de-seGregatie op de openbare scholen
zo spoedig mogelijk dient te uorden doorgevoerd en dat verder de gelijk-
stelling van negers met blanken bij huisvesting, t.oworket.cLl ing en in open-
bare gelcgenhodondient te worden bevorderd.

De resolutie spreekt ook de grote bewondering uit van de leden van
de A.n.A. voor Dr. Martin Luther King.

International Humanist and Ethical Union.

Het Dagelijks Bestuur van de IIIEU heeft vergaderd op 8 en 9 juli te
Utrecht.

De secretaris van de HIEU, de heer H.J. Blackham, heeft op zondag 9
juli in het Humarri std sch kwartiertje voor de radio gesproken; zijn toe-
spraak werd vertaald door Dr. J.r. van Praag.

De penningmeester, de heer S. Scheuer, hield op vrijdag [3juli een
causerie voor een aantal genodigden over zijn ervaringen met zijn contacten
in Rusland, wo Lke hij als Ame r-iku o.ns groot-industrieel in grote mate heeft.

Niet minder dn,n 5 nieuwe Humnnistische groepen uit verschillende lan-
den hebben om toelating verzocht tot de lOOU. De grootste danrvan is wel
de Ligue Française de 1 'Enseignoment , met 3 millioen leàen en 34000 plaat-
selijke afdelingen. Deze organisatie heeft haar activiteiten wel in de
eerste plaats op het terrein van de opvoeding in de niet-confessionele
sfeer, maar kan toch wel gozien ~orden als representatief voor het niet-
confessionele volksdeel in zijn geheel. De organisatie werd gosticht in
1866 door Jean Ma.ce , die o o r sp r o nko Lijk journalist was, doch later Le r a a r

werd. De Ligue heeft geijverd voor bet niet-confessiono Lo ondo rwijs en ver-
der voor aller lei vormen van -c u Itureel v erarrt.wo orde vrijetijdsbesteding, ook
en vooral voor de minder gegoede klassen.

De andere 4 organisaties, die om toelating hebben verzocht zijn: liet
Deense IIumnnistisch Verbond, Het Indiase Humanistisch Verbond., The New
South Wales Society, een Australische organisatie, welke is opgericht door
een Nederlandse emigrant, en een Koreaanse Humanistische organisatie, die
gevestigd is in Scoul.
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VAN ALLE KANTEN

Ruportnges, versineen enz.

:Ue bndda.g in OrJeen(Uu"t Vrije vo n.) .

Het Vr~je VoIk va n 12 mei gaf oon vors lag van de Landd o.g i 11 OODon,
welke hot gewost Overijssel op Hemelvn.n.rtsdng hn.d goor~nniseord.

-0-

lIir.istor Visser in de Eerste Knmer bekritiseerd in v0rbn.nd oet Hunc.nistischo
geestelijke vo,rzorr;ing in het legur (Het Haag o Dngbln.d).

In de Kn.merversln.gen vl1n de meeste dn.gbll1den is melding geon.a.kt va.n
de kritiek, welke op Minister Visser is uitgeoefend in de Eerste Kn.mer,
in vc rb and met zijn woi gc r i ng oen proef te nerne n mot Humaru s td s cho geonte-
l~ke verzorging in het leger.

Het HI1a.gs.Dn.gbla,d vu n 7 juni jl. had er het volgende vo r s Lo.gj o vc.n:

" De tweede opwinding vn.n ir. Visser mn.nifesteerde zich, toen
"de geestelijke v or zor gi ng voor Ilumarri at i s che m.iLi ta i r cn e.an de
"orde kwam. Hij h ad oen Sue;t;;üstie van mr. v an dor Stool ori een proef
"met die verzorging te nemon in eon of twee gnrnizoenon a.fgewozon~
"on dnn.rna hetzelfde geda.n.n met een voorstel 00' sa.men·net het HUI:1n.-
"nisti?ch Verbond een enquöte in te stellen naar de behoëfte a.n.n
"humanistische. geesteliJl{e verzorging onder de mili 't.ai r on , "l1a.arom
"zou die behoefte .in de strijdkrachten anders liggen clan elders in
"de mauLs ch appij'î " , zo vroeg mr.' van der Stoel.
" Prof. dr. 1. Sumku Lden (P.v.d.A.) mengde zich, kennelijle wat ge-
"irritoerd door de houding vnn de minister, in het debat not de
"vrn.ag of 3000 belangstellenden voor het humanistische vortaings-
"centrum de minister niets zeiden. "Die zeggen mij niets", zo' riep
"de bowi nd sma.n geprikke ld uit. "Men kent in de krijgsmacht geen hu-
"mani s t.en ;" Hij wilde wachten op het antwoord van het Humanistisch
"Verbond op zijn verzoek OD Met gegcv ons te komen die de bohoefte
"n.antonen."

-Q-

Mr. Bcerninl{ over subsidiëring kerkebouw en Humanistisch Verbond. (net Alge-
meen Hand.olsblad.

Het Algemeen Handolsblad van 17 mei geoft een verslag van een rode,
welke Ge Heer Beornink, voorzitter van de C.H.U. heeft gehouden ter openinG
van de algenene vergadering van de C.H.U. in Utrecht.

VoLgen s di t blad zei de Heor Beernink het v oLgend e met be t.r okk i ng tot
de subsidiëring van de kerkebouw:

" Do lieer Boor n.ink ui ttc lui t i ek op de mogo Lijkhoi d die het wets-
"ontwerp op de subsiditiring van de kerkebouw schept, om subsidie te
"verlenen aan rechtsper~oonlijkhüid bozittende genootschappen op gem-
"teliJlrc gronds lag, andere dan kerkgenootschappen. De hoofdbedoe ling
"van deze .bepa Li ng is subsidiëring van het Iluma.ni s t i s ch Verbond mogo «

"lijl( te maken, wanne er ditbezinningscentra gaat sti ch t on , Mag men



"vun een overhei d , di o vo Lgcns Chri s Lo Lijk -Hi.stori Bche opv.:'"ttin-
"gen Gods na am dient te belijden, verwachten, dat zij een instel-
"ling a l s het Humani.s ti schYo r-bo nd , du t zeer du i dc l ijk Gods naan
"niet wenst. te be Lijde n- en de mcns en , om met oud-minister klu Lde r ijo
"te apre ke n "stenen voor brood" geeft, steunt? Men heeft mr. Beer-
"nink 'weL verweten, dat hij wat dit betreft v an te woi n.ig vc r drn.c.g-
"zn.amhcidblij~{ geeft. Hij meent echter, dat ook vrijheid en vortlran.g-
"z aurahei d. hun greinen hebben."

'lot Vrije Volk.

Het Vrije Volk van 13 juni schreef over deze rede en over het stn.nd-
punt van de voorzitter van de A..R., de Heer Berghui s , het vo Lgcn de :

"Gelijkheid.

11 "Het christelijk geloof mn.g in zijn onderscheiden uitingen
"niet met overheidsmiddelen worden bevoorrecht boven Ol ten
"koste van andere geestelijke stroningen", zo heeft de voorzit-
"ter van de Anti-Revolutionaire Pa r t.ij , dr. W.P. Berghuis, zn.ter-
"dag vo rlc l au.rd in een rede op de buitengewone deputn.tenvergade.-
"r i ng van die pa r t.ij in Utrecht. Een opmerke Lijk o ui t spr aak , voor-
"n.l gezien de consequentie, die dr. Berghuis in alle duidelij~hcid
"trok: een gel ij k e behn.ndeling vn.n christelijke en niet-
"christelijke ac t iv i t.e i t.cn en goos t.e Lijke stromingen. Natuurlijk, zo
"erkende dr. Berghuis, zullen bij de toepassing van deze gelijkstel-
"lingsgedachte soms problemen rijzen, b.v. wanneer het op subsidi-
"gringaankomt. Man.r dan noet de overheid mn.ar liever nienn.nd sub-
"sidiBren, om niet in een conflictsitun.tie te geraken.
" "Het behoud van een overheid, die in geestelijke di ngon niet net
"geld discrimineert, dient ons meer waard te zijn", aldus dr. Berg-
"huis, "d an het preferent (bij voorrang, red. RVV) binnenhalen van
"overheidsgeld voor een goed ch r i s t.e l ijk doel".
" Wij verheugen' ons· over de ze principiële st eLli ngname , die ons
"hoe I wat juister voorkont dan die van J:J.r. Beernink, voorzitter
"van de CHU, die nog naar enkele woken geleden a Ls vanouds f uLrzi «

"neerde tegen subsidiërinG van b.v. het Huo.n.nistisch Verhond~
" Het standpunt van dr. Berghuis lijkt ons niet alleen juister,
"me.ar ook te getuigen van lileer vortrouwen in de kracht vu n de eigen
"geestelijke stromingen, die "preferent binnenhalen van overheids-
"ge Lde n" afwijzen, dan <lat van mr. Boer nink .
" Het is intussen de v r-c.ag , of men in de praktijk net dr. Bor ghu i n '
"opvatting: Liever geen subsidie geven da.n d i s cr i.mrno r cn , a Ltijd uit
"kan. Vaak zal de overheid zi eh Lmmo r s niet kunnen orit.t.r okls on aan
"de noodzaak bepaalde activiteiten te subsidiëren ennoet nen door
"de zure n.ppel heenbijten. Ma~r dan biedt dr. Ber~huis' voorkeur,
"("Een overheid, die in geestelijke dingen niet met geld discrini-
"ncert") de principieel juiste leidran.d."

-0-

Subsidie wel en wee. (Uet Vrije Volk).

Het Vrije Volk van 31 mei schrijft:

"Tegen.
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" Burgemeester en wethouders van Oss hadden aan de gemeenteraad
"voorgesteld aan de Stichting Hunc.ni st.isoh Thuisfront en Mili t.a.i r-e
"Tehuizen een subsidie te verlenen op dczalfuc voorwaarden als ook
"voor de kathoLick o en protesta,nts-christclijlw tehuizen gelden.
11 Di t voorstel is niet cu11ngenonen.De lmtholicke r-a.adsf r-act i e ,
"behalve de vier we~houuers) heeft gesloten tegengestend. Waaron
"ze dat deèd heeft ze niet gezegd. Zij geneerde zich waarschijnlijk
"voorde bekrotlpen prac..t,die ze dan zou noeten uitslaan.
" Het aardige, van brede opvatt:i.nggetuigende spr oekwo ord "ge-
"lijke tlonniken, gelijke kappen" is te Oss blijkb11arin de vergetel-
"heid gera,akt.
ti Geld voor de kn.tholieke tehuizen? Voor!
" Geld voor ue protcsta,ntse tehuizen? Voor da,n 011n.r.
ti Geld voor de hUtl:1nisten?Tegen! Tegen! Tegen!tI

De Ni eU'we Han.gse Courn.nt,

De Nieuwe Han.gse Courn.nt van 7 juni deelt het volgende nee:

"Pro Rege prot.cst.oort bijAms t.erdara - ihrnc.ni st.en bevoordeeld bij
"subsi dieregeling •
" Ansterdn.tlbevoordeelt de n i Lit.ai ro tehuizen van het Hunl1nis-
"tisch Thuisfront boven de rooDs-katholieke en protestants-chris-
"toliJlrc.Altha.ns dit is do mo ni ng van Pro Rcc;e en zij 8taaft dit
"me t bewijs. Vo Lgon s oen nieuwe subsidieregeling za I ADsterdn.n in
"dit j a.ar per ra i Lit ai r tehuis uan het Huncn i st i sch Thuisfront
"j. 1.433.-- vo r strelrken en aan een protestants tehuis.1. 104.--.
"Di t is hot gevolg v an oen wijziging in do nub si di or-ego li ng die de
"gemeente van Ansterua,n zonder overleg hoeft ingevoerd.
" . "Onze Banier", het b Lad van de Nationale Christenonderoffi-
"eierenvereniging en de Christelijke Sociale Onclerofficicrenvere-
"niging, wijdt uitvoerig n.[J,ndachtD,n.ndeze kwestie. Pro Rege vraagt
"sedert 1953 steun voor het werk vn.n de'Dilitn.ire tehuizen an.n
tln.llegemeenten. Velen gingen er onniddellijk op in, D[1n.rAnsterdam
"wachtte tot 1956. Toen ging deze gemeente tot een subsidie over .~
"nan.r rato van het an.ntn.ltehuizen dn.t elke orc;anis[1tie exploiteert.
"Als enige eis werd gesteld dut het Rijk 60 procent op zich no est
"neme n van de becijferde lasten der n i Lit.ai ro tehuizen na aftrele van
"de opbrengst vo.n collecten en vrijwillige bijdragen.
" Maar op 27 ma art. van dit jaar ontving Pro Rec;e p l.ot.so Ling een
"brief vu.n do geraoente Jmsterdn.n, dat zich 11<1n.rsubsidieregeling
"hn.d gewijzigd. In het vervolg zou het bedrag niet neer naar rato
"van het aan t.aI n i Litn.ir-e tehuizen worden verdeeld, no.ar gelijkelijk
"over de Centr[11c van (roons) Katholieke Militaire Tehuizen, de
"Stichting Militaire Tehuizen van het .fuoanistisch Thuisfront en
"de protestn.ntse organisn,iie. Pro Rege kreeg dit jan.r een bedrag
"van .1. 5.733.-- toegewezen.
" Nu krijgon dus de drie organ i satLes een c;o lijkbedrag, terwijl
"Pro Rege 55 tehuizen, de r008S ka thoLiclron 55 tehuizen en het Hu-
"mn.nistisch Thuisfront slechts 4 tehuizen exploiteert.
"Protest.
" Pro Rege protesteert tegen deze gang vn.n za,ken, ondat de W~Zl-
"ging geheel zonder overleg is geschied. Bestuursleden noeDden hot
"zelfs een "sll1g in het gezicht van onze bond dn.t de Dotivering
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"van deze grove dis cr i raina t i o , zelfs op verzoek onzerzijds, ons
"onthouden wordt". '
" Ook in enkele andere geno ont.en hoeft deze bond te kanpen ge-
"had nc t. dezelfde moe i Lijkh c i d , bijvoorbeeld in ~lilversuD en Meppel
"waa» .ie t ging 00 totale sub s i.di.cbe dr-a gen van respectievelijk f, 750.--
"en f. 350. --. In d eze gemeent.en is toen door de rechtse f r a.ct i.e s
"in de c;emeenteraad érnstig geprotesteerd. Oost- en Uest-Soubul'g
"volgden nog oen andere wijze van subsidiëring, name Lijk 2 oerrt per
"protestantse Lnwone r voor Pro hege of f. 66.37.' ';.'ocnontvingCn 'de
lfrooDs-katholieken f. 16.-- en het Huw1nistisch Thuisfront sleepte
"het bedrn,['; in .de wacht van de twee cent per inwoner d{e noch·pro-
lftestn,nts noch ka t.hoLi elc I s, Dit ,••erd een be dr o.g van f. 66.--.·
" Inniddels heeft Pro Rc[';e zich in een brief gericht tot de ge-
"meenteraad van Ams t.er dam Dot het verzoek de sub s idi or ogc Li ng op-
"rri cuw in behandeling te nene n en terug te ke r en tot de algenoen e1'-
"kende "bilelijke verdelinr; van de sub s i.di obedr o.gen, ff
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Ds. Zwarts over Hu:t:1:.1nistische GeGstcli'kc VerzoL,ino; in het le ;01'. (Het Vrije
Vo Lk •

Le gc rpr ed ikarrt Ds. H.J. Zwar t s heeft zich uitgelaten over IfuraanLs »

tische Geestelijke Vorzbrging in hot legor. Wij go.ven van zijn l'cide ~deds in
ons vori ge nurmo r een vers lagje; thans clrukke n wij voor U af het. cotmo nt.o.ar ,
do,t Het Vrije VoIk GD,f op die rede in zijn cdi tie van 9 oei:

."Mineur.

" Tijdens een in Aner s f oor t C;chouuûn bije.enlcorast van. het Lc.ndo Lijlc
"contact der gcreforneerde gl1rnizoenskerken (vr~jgeDan,kt} heeft de
"Ho.o.gs e .logc:rprcdikant maj oor ds. lI.J. Zwarts gesproken. VolGens
"een verslaG in Trouw heeft de najoor dao,r gezegd: Het IIurl:::,nistisch
"Vcrb ond heeft qua be g.ins e Iv ork La r i ng Geen recht op geestelijke
"verzorging. Het beroep op het neutralitoitsprincipc is een fiêtie,
"ootlat het Verbond in wezen a.-reliGicus is. Het christenu06 is voor
"het Humani.s t.Ls ch Verbond onc.anvo.c.rdbae.r , Het ziet het Geloof in
"God als een ono.anvac.r dba re , ovcnbodi ge en achad eLijk o za.ak ,
11 Spreker richtte een wac.rs clruwi.ng tot de ouders vc.n nilitairen
"hun zoons niet naar de drieda.agsc vorningsconferentie V,:,l1het iIuna-
"nistisch Thuisfront te la.ten gn,an, "hoezeer de drie U::1c,rvoor a::1l1
"denili t.a i r e n te verlenen ve r Lo f do.gen ook ver Lo i doLijk zijn", zo be-
"s loot - nOG al tijd volgens Trouw - tia j oor ds. Zwa.rt.s zijn toe sp r o.alr.
" Deze opmor ke Lijko ui 't.spr-c.kan goven beslist geen hogo dunlc van de
"k enn i s van de Z6 maj oor orrt.r crrt de denkb oolden van a.ndc rsdenkenden,
"noch ook V::1.l1zijn eerbied voor a.ndor or' ovcr t.ui g ing . De man Geclrc;,o,Gt
"zich - blijkens zijn laatste zin - nbcr ::118 een neringzieke Do,rkt-
"ko opma.n die C oncu.rr ont i c vrees t, thn :1 Is een gees te Lijk Lo i dunun . Hij
"weet bLijkbn.a r oolc niet, wat. in zijn posi tie van maj oor teccnover de
"rri ni s t.o r (tc[';on wie zijn ui tL:!.tingen ton dele gcrichtwL'Jren) oor-baar
"is. OD een ui t.drukk ing vari Godf r i cd Boria ns te lenen: DG tian is o['~-
"joor, muu.r zij~ ui t.apr ako n ~ijn in uineur."

De Groene ilJ:!S tIJ rdo.mner •

De Groene AD:Jtcrdc":;:ll:lOrvan 20 rroi had er ook nog eon s t.uk j o over;
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" De Haagse' Le ge r-pr e d i kan t , na j o or ds. H.J. Zwarts, heeft een
"toesprn,a.k gehouden met ,:118 La ngadorri g onderwerp: "Wa.t wil het
"Hurrarri st i.s ch Verbond net betrokldng tot de geestelijke vorzorginc;
"in het leger." Het spreekt vn,nzolf dn,t dQ najoor-doninee dn,t op
"een prikje wist, wn,nt nilitn,iren weten n,lles vn,n de wereld en
lIdoninees dn,arcnbovcn ook nog vn,n uc andere wereld. OverigenD pleek
IIde inleider'danig te zijn,aangetn,st door de geniepige probaganda
"van het HUrJ:anistisch Verbond, want n,ls we Trouw nogen Geloven,
"heeft hij ova , c;ezegd:. "Het christendon is voor het Hurian i s t i ac h

, "Verbond onc anvauz-db aa r en ziet het c;eloof in God als een onaarr-
"vaa.r-dbo.r-e, overbodige en s chad e Lijko zo.ak!' . Nee, da t hadde n we toch
"niet van hot chri s t endora gcd acht.! ", '
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Reacti~s op Kritisch Allerlei in "Mens en\Jel~cld". (Do Twentse Cour arrt j .

Twee bln,den hebben tri ti ek uitgeoefond op oon passage in Kritisch
Allûrlei, do vn,sto rubriek in "Mens en \101'eld''. De Twentse Courant van 16
oei sc hr.ijf.t :

"Lnhunane aurrva L,

" In de r ub r i ek IIKri tisch Allerlei" vun het o r-gao,n "Mons en
"Wereld" va.n het Hunan i s t i soh Verbond stan,t eon zeer Lnlruna an
"a'r t i.ke 1, da't onze s inziens de standing van het human i sno onwau r+
"d i g is:

" "De cODnorciHlo onderneninr;, die de roons-kn,tholieke kerk in
"Lourdes op touw hoeft gozet, dr aa i t nog op vollo toer.en en dient
"na a.r ons uiteen brief van het Lour-de ag r ot Missi(>collec;o te .Cudi er
"on Keer (Linburg uitern,ard) blijkt, ook on de diorbn.re geloviGen
"geld -voor andere zak en uit de za.lc te kloppen. De jonGens, die in
"het genoenue college tot nissionn.ris worden 0p[5eleid, bidd.en no..no-
Illijk veel. In die brief leest U O.n..: "Zij (de pa t.e r s ] bidden voor
"'t weLs Lagen van hun ut t.gobr-e ido studies. Zij bidden voor hun ou-
"ders en fanilie, die neestn,l zwn.ro offers Doeten bren~cn on de
"jarenln.nge studies rri ns t.cn s ge do e Lt c Lijk te kunnen bclcos t i gon , Zij
"bidden voor onze weldoeners, di o door hun ad e Lnocd i gc [5n.von o..n,n-
"vu l Len wat, a an het jn,n.rlijks door de ouders opge bru.ch t.e s tud i e go Ld
"ontbreekt, of wel het onderhoud vun een student geheel of voor
"con jn,o..r op zich nenen. Zij bidden ••... ". Aldus de brief.

" En a I.s U nu maa.r zo v r i ondo Lijk wilt zijn "flink wat geld te stor-
"ten, wordt e~ niet n,lleen voor U c;obeden, neen, bij het briefje,
"dat wij ontv i ngcn , is een kco.r t inGosloten, w aa r op U in do..tc;evn.l
tlUw specin,le intentie kUIlt vernelclen, net n.ndere woorden: wn,n,rv66r
"oon spocin.al voor U noet bidden.
" Voor het gcvn I U dat zelf niet z.fkun t , zullen de dankba rc rri as i o>
"pa t.or j e s U daarbij do.n wel helpen. Een ge s La.o.gd exnraen , naai weor
"in Uw vn.cél.ntio of zo; n,lles kun. U hebt het n,1.n,r voor het invullen.
"Als U be tan I t tcnr.üns te.
" Wn.t ons betreft; dn.i de volkeren vn,n Afriko.. op hun eiGen co..nier
"zn,lig Dogen wordon, zonder de invloed vn,n nissic en zendinG, die
"nn,n,r n,l te vaak strijdiG is net hun eigen cultuurpatroon. Uo..o..rwij
"hebben de kn,art L1n.ur niet inc;estuurd •... "
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11 Ronduit gezegd: dit is ver beneden peil.
" Men nag over Lourdes denken wat Den wil, want Lourdes is beslist
"geen geloofspunt. Maar de goede trouwen eerlijkheid van de funcle-
"ring vari het verschijn~ef "Lourdes" als zodanig kan geen weldenkend
"riens in twijfe 1 trekken, al zijn er ook in en OD Lour de s d ingo n , die
"zeer bepaald 'voor een sano r i ng inaaIlDerking konen. En, naa r y:;j
"nenen"hee.ft dit ook de aánda.ch t der kerkelijke overheid.
" Of de nethodiek der ~ewraakte ka~rtder nissie-orde een gelclckige
"is, nag Den ook betwijfelen. Misschi~~ had het betcr andurs gekund.
~'lIaar we kunnen nie t. a.annerae n dat het de schr-ijvo r v an bewust artikel
"spcc i e.aI begonnen is '01:1 deze kaart.
" Hij heeft enke 1 in de ze "beste Ilcau r-t " een dankbare aanleiding ge-
"vond on v o c x: een 'onzes iniiens even laaghartige a l s bekr-onpen aa.n-
"va I op zri aa i ona r i asen en zend eLi.ngcn , die' gedreven door de idealen
"vo.n het ChristendoD hoeI' hun,levell offeren, on vaak onder de neest
"onvoorstelbare ellende hot Geloof te brengen. Wij willèn niets af-
"d~ngcn' aun het c or Lijke idealisne van voel voorvechters van het hu-
"man i srie , 1In.ar zo lang het hunani sne nog niet zoveel overtuiginc;s-
"kracht kan opbrengen, do,t het zijn v61gelingen tot dezelfde offers
"bereid riuulr t , als het Christendon, geloven we dat de hurran ie ben bc-
"scheidener dienen te zijn.
,,' 1b.ar de hunani sten Ieunnc n deze ui tdaging gonakke lijk orrtwijkcn ,
"inners "de vo lkeren van Afrika no et cn op hun ei gen nan i e r nac.r ZQ.-
"lig worden" •••. "

De Nieuwo Linburger.

dan:
De Nieuwe Linburger van 18 nei releveert he t.zeLfdo stukje en schrijft

" Tot zover di t (volledige) c i taa t , Het dwarrelde op onze schrijf-
"tafel, tegelijkertijd net oen inge~onden stuk van De Nieuwe TI.otter-
"danse Courc\'nt, wa[1rin de voorzitter vo,n het Hunanistisch Verbond
"de cursiefjes-schrijver in de N .ELCt., 'die luistert no.a r de naan
""Quax", verwijt onheuse lrritiökte hebben ge Levor d op zijn IIuoanis-
"tisch instituut, op een [111ni or , wac.r op "de eerste de beste roons-
"katholieke j our-na l i s t in Li ubur-g dit zou hebben gedao,n". Uiter-
"aard Li nbur g zouden wij zon.dcr- huu.kjes wi Lle n opno rke n ne t onze
"wo Lgoraeondc woorden van troost a.an het adr os van collega Qun.x , die
"het toch echt n i o-t verdient zo riaa r Dot de eerste do beste roons-
"kci. tho li e ko j'ournali st in Ld nbu r-g te worden verga Ielce n .
" Beide hUDanistischeuitlati~gen leG~en wij hier naC\,st elkn,n,r on
"de lezers nog eens te ov er-tu i gcn vn.n do zekerheid, dat ons gewest
"zich in een h66l bijzondere belo,l1~stelling vo,n het n.v. nag verheu-
"gên.
" U:tt nu het hierboven zc ci toerde "Kr-i tisch AllerIoi" betreft:
"wo,t de schrijver ervan ni~t en Cc eerste de beste rool.:1s-k<:.tholiekc
"journalist in Linburc; wèl weet is, dat de nissiepaters vn.n CQ.dior
"eu Keer, zoals allo n.ndere oissiopn.ters en priesters van onze
"Moeder de H.Kerk, net do gebonden handen van Christus door het l~~en
"gc.an , Dit betekent dut- zij de' rechterwang aanbieden, als zij een lmak-
"slag op de linker orrtv angon hebben. Het onzindelijke stuI:je ondor
"Kritisch ALl cr Lei " is zo'.n (onverdiende) lcu.aks La.g en gozien het feit,
"da t onze Geëoa.ncipeerde r ooris-dcatho Li.oke pers er de laatste tiontal-
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"len j~ren ~llesboh~lvo blijk van heeft gegeven Dnt gebonden handen
"te rio oto n lopen, zijn. wij zo vrij de "rri s s i e pu t.c r t.j e s vwa t. te helpen.
"Pc r-z ako dus.
"Wij willen a Ll er oers t, de schrijver hot plezier V:::'l1'onze ergernis
"gunnen: de kwaad.ac r-di go vui Lspu i torijen La s t c r Lijkc spot in de eerste
"regels van dit c i tan t orrt s Lcan ons V:1n een correctie. Een dergelijke
"bewuste vo r dc.a i ing van Lou r dos ve r-r o.adt een onwi 1 tot het weten en
"kennen, wellee .i edo r wederwoord r.utteloos rao.ak t , Di t is a I evenzeer
"hot gev~l Det do intenties en w~t de schrijver d~11r~é1n op eigen ini-
"~i~tief verder breit.
" De grootste vernedering voor Dissie en zendinG steekt in de lé1~t-
"ste regels. Ook hier "in C~Ud11venenuD"dus, het vergif in de stuurt.
" 011Z0 hunn.ni s t i s o'he opponent vindt d a t de volkeren vo,n Afril{~ op .
"hun c i gon na.ni or zalig Doeten wo r-dcn , orrd at de nissic on z ond i ng
"strijdig zouden zijn Dot hun eigen cu Lt.uurp a t.r oon , Dit is een s Logari ,
"die ~e schrijver br[l,~fjes overgenouen heeft vnn onze huidige vrijden-
"kers, clie er de Laa t st.e j a.r-o n hc rhuc l do Lijk Dode op de proppen konen
ften wa.ar-voor - he Laa s ! - ook go Lov i ge wo t.e ns ciic.pane ns cn .bc La ng s te 1-
"ling kregen, ofschoon deze opvn,tting bij nader onderzoek ter pl~o,tse
"gelukkig ten gunste vc.n n i ca i ona.r i s s en en zond oLi ngo n gecorrigeerd
"diende te worden.
" En wn,~roD? ODd~teen cültuurpû,troon iets te Dn.kcn heeft Det Be-
"schn.ving en cultuur. In Europn. vereenzelvic;t non eenvoudig de "Wes-
"terse bo s chav i ng net "Christelijke" be s chav i ng , zelfs z odc.ni g ,du t
"Prof. Mr. Oud on i Ge j a r cn ge leden de ze vc r ee nz oIv i g ing ao.ng r ce p tij-
"d ons zijn v or'k i e z i ng scarrpu.gri.: OD het gol ov i r;o v oLkad oo I orvrru te ovor-
"tuigen, du t er a Ldus voor t cdc r ee n pLaa t.o zou zijn in de V.V.D.
" De human is ti s ch o schrijver VlJ,l1"Kr i tisch Allerlei" no.,nkt dezelfde
"denkfout. WelisvV[1[l,r is de l1esterse b c sc hcv i ng en a Ll os , wat wij dao.r «

"voor "lillen Laton doo r-g a an , geïnspireerd door de Chr i s t.o Lijk c be-
"schaving, Da~r non Doet het degenererende no,terio,lisDc, dat OODen-
"teel die Westerse bos oirav i ng op een voor Af r Lkc onverteerbare wijze
"aanhangt, niet voor rekening van de Christelijke cultu~rbrengen. Zo
"is onze humanistische opponent in oorsprong In product van de Chris-
fttelijke cultuur. Wij geven toe, dat hij wellicht een minder gelukkig
"voorbee ld is, maar dit da.nkt hij dan aan de Westerse be schaving.
" Zo ook willen de missionarissen en zendelingen in Afrika de chris-
"telijke beschaving en cultuur inplanten, zonder de veinis van de Wes-
"terse beschaving. Vandaar , dat de li turgie van onze Moad er de H.
"Kork op de Afrikaanse mi s s i opo sten ge componeerd wordt op het tam-tam-
"ritme en herschreven wordt in de taal van de stammen.
" De Westerse beschaving daarentegen heeft het ku.p i taal in Afrika ge-
"bracht. En misschien k oraf de schrijver van "Kritisch Allerlei" nog
"eens tot de ontdekking, hoe zeer het eigen cultuurpatroon van de oe-
"g er s hiermede strijdig is.
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Uubrieken. (Hot Pa r-o oL},

Het P~rool vu n 7 juni had zijn rubriek "Nieuws uit de Hunian i s t.i s eha
Wereld". Hierin word t een hoof da r t i.ke I u i t vkl ono en Vlcreld over de Morele
Herbew~pening in verkorte vorm weergoge:ven. De kwestie Geleen wordt bespro-
ken, de dood v~n Ellen Roy, leidster va,n de India,se Huma,nistische Beweging
wordt vermeld, verder het bezoek v~n de Koningin ann het Gerha,rdhuis gerele-
veerd. . .


