
blz: 23/24 
", 24/25 

25 
25/26 
26 
26 

" . 26/27 
27 
27/28 

II 	9 8 

28/29 
29 

• 

II 

HUMANISTISCHE DOCUMENTATIEDIEN(zT 
BLEYENBURGSTRAAT 1, UTRECHT 

Uitgave van de Stichting Humanistisch Centrum Mens en Wereld 

VERSCHIJNT PERIODIEK 	ABONNEMENTSPRIJS  fl 3.— PER JAAR 

Bij publicatie van gegevens, welke de Persdienst uit andere bladen heeft overcienomen, dient de.,00rspronkelijkè bron te 

worden vermeld. — Postgird No 304960 t.n.v. HUMANISTISCH VERBOND te-UTRECHT. — Telefoon K-3400-10163 

•28 Februari 1955 	 4e Jaargang, Nt. 2. 

INB OUDSO P,GAV E.  

I. 	Humanistisch Nieuws.. 

Studiedagen 195f5. 
Humanitas (een noodkreet uit, het Zuiden). 
Humanitas Jubileum Prijsvraag- 1954. 
kumanitás•(StadsPraat)..  - 
Humanistisch  Thuisfront. 
HumaniStisehe'Werkgemeenschap in de P.v.d.A, 
VOorjaarsconferentie van Humanistisch Centrum Mens en.: 
Wereld. 
Humanistische Jongeren Gemeenschap. 
De HumanistisChé Jeugdbeweging. 
Radiolezingen. • 	• 
Internationaal Literatuuroverzicht 
Literatuurlijst uit eigen kring: 

••• 
II. 	Van alle kanten.  

Overzicht reportages van Het Vrije Volk over :umanitas eg 
Humanistisch .Thuisfront. 

Verslag rede Mgr. Dr. Hanssen voor K,A:3.(Volkskrant. 
Verslag rede Pater Jonker voer :r.A.D.(Noord-Hollands' 
Dagblad).. • 
Vraag en antwoord over Humanisme in Licht en Loven. 
Prof. Dr.de Vos in "Woord en 1:ienst" over het 'Humanisme 
(Het Vaderland). 
.Js. Kalf over het Humanisme (Fries Dagblad). 
Koningin en Vaderland over de rede ván.Prof. :wier. 
Pater Jr. B. van' Bilsen Over de Nieuwjaarsbrief van het 
HUManistisch Verbond (De•Nieime-Eeuw). 	• . 
Pref.Dr.S.U: Zuidoma en Prof. J.A. Mekkes over Protes- 
tantisme en Humanisme (Algemeen Handelsblad). • 
Verslag rede J.J. van Broekhuizen voor Politiek Jongeren- 
contact (Het Nieuwe Dagblad). 
Ontmoetingsavond Protestantisme en Humanisme (Emmer 
Courant). 

s.. Ovordnin over Christendom en Humanisme in Trouw 
Lezing 'ever Humanisme voor ..V.IT.(1.̂egblad•De Stem, Breda)." 
Maaig en P,;:rbodo ever Humanisme zonder God. 
De Gelderlander tr.:er Omoe'p en- Humanisme. 
Dr. Brong,!rsma over "Geestelijke Verzorging en HumanisMe" 

(Gemonebost). 
Mevrouw Xnig'n-t voor Ce -:3..C.(vrschildende citaten). 

Adressen nieuwe afdelingen Humanitas: 

t, 

tt 

29 

29/30 

30 
30/31 

31 
31 
31/32 

32 

32/33 

33 

33 
33/34 
34 
34/35 
35 

35 
35/36/37/ 
38 
38 



lil \IJNISTISCH NIEUW S. 

Het jaar 1955 is inde Humanistische beweging over de gehele linie 
ingezet; met een grot:e.activiteit, Daar'is allereerst 

Het Humanistisch Verbond  

dat al druk bezig is met de voorbereiding van het Congres, dat in April 
zal worden gehouden en waarop de herziening. van.  de beginselVerklaring aan 
de• orde zal worden gesteld. 

Over de voorbereiding Van deze herziening meldt men ons van de zijde-
van het Humanistisch Verbond het volgende; 

Studiedagen 1955.  

Het Humanistisch Verbond overweegt herzieningsvan zijn beginselver-
klaring. Niet omdat het nodig of wenselijk zou zijn gebleken de geestelijke 
grondslag van het Verbond principieel te veranderen, maar uitsluitend om-
dat in de loop der jaren de behoefte aan een meer bevredigende formulering. 
van dezelfde beginselen duidelijker was geworden. 

Of, zoals de'herzieningscemmissie het uitdrukte, het gaat niet om een 
ander humanisme maar om een andere omschrijving: 

De herzieningsvoorstellen, waaromtrent het in April 1955 te houden 
congres zal hebben te beslissen, zijn het resultaat van een zeer zorgvul-
dige voorbereiding. 

Een reeds in Juni 1952 ingestelde commissie bracht in November 1953 
rapport uit, nadat zij zich zoveel mogelijk Op de hoogte had gesteld van de 
bij leden en gemeenschappen levende wensái'. 

Dit rapport werd bespreken in de geteenschappen en op het congres 
1954. Daarna ging de commissie opnieuw aan het werk om in October 1954 
haar eind-rapport in te dienen, dat dus de grondslag zal vormen, van de 
uiteindelijke congresbehandeling in 1955. - 

. Al met al is gestreefd naar een wijze van behandeling, die elke 
overhaasting uitsluit en die alle lagen 'van het Verbond in de meningsvor- 
ming betrekt. 	 • 

In dit gehele complex is ook een plaats ingeruimd voor de zg. studie-
dagen, jaarlijkse bijeenkomsten in gewestelijk verband, waar een centraal aan 
de orde gesteld' onderwerp, dat ook dikwijls' reeds vooraf in de gemeenschap-
pen is behandeld, diepgaand wordt besproken. 

Dit jaar was het onderwerp dus de. beginselverklaring. Tal van huma-
nisten hebben zich in de' maand Januari met de bespreking daarvan een Zon-
dag lang intensief bezig gehouden, tezamen met medeleden. uit andere 
plaatsen in hetzelfde. gewest. Zij kwamen bijeen teLeeuwarden,.Heogezand, 
Hengelo, Arnhem, Utrecht, Amsterdaffi, Rotterdam en Eindhoven, waar de ge-
dachtenwisselingen werden ingeleid en afgesloten door resp: Prof.Dr. G. 
Stuiveling, Dr. G. Steliinga, Dr.'H. Bonger, Dr.J.P. van Praag; Mr.H.B.J. 
Waslander, Dr. D.H. Prins, Prof. Dr. Libbe van dér Wal en Dr.J.P. van 
Praag. 

De besprekingen droegen overal een bijzonder levendig karakter, ook 
al doordat de gevolgde methode van bespreking in secties er toe bijdroeg, 
dat alle aanwezigen in de discussie werden betrokken. Van scherpe tegen-
stellingen is daarbij nergens gebleken. 

Met deze gehele behandelingsprocedure- heeft het Verbond niet alleen 
een grondige voorbereiding van zijn congres verkregen, maar tevens bereikt, 
dat velen zich weer eens terdege hebben bezonnen op de humanistische be-
ginselen. 

Tot deze streekdagen bleef de.activiteit van het H.V. niet beperkt. 
Op 29 en 30 Januari werd op de Ark te Nunspeet een conferentie ge-

houden voor de geestelijke raadslieden van het Verbond: 
Een week later vond, ooit op de Ark, de Topkaderconferentie plaats, 

waarvan wij het volgende verslagje ontvingen: 

Op 5 en 6 Februari j.l. hield het .HUmanistisch . Verbond in "De Ark" 
te Nunspeet de eerste Topkadercenferentie van dit jaar. 

Het eerste gedeelte van 'deze conferentie was gewijd aan het Practisch 
Humanisme, waarover de geestelijke raadslieden de Heren D.Th.F, d'Angremond 
en C.H. Schonk, alsmede de Heer P.A. Pols het woord voerden. De Heer Schonk 

vatte 
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vatte de betekenis van het Practisch Humanisme treffend samen in de vol-
gende woorden: Aan filosoferen en bestudering van de levensbeschouwelijke 
vragen allèèn heeft het Verbond niet genoeg. Het Humanisme heeft slechts 
dan zin, wanneer ook vanuit deze levensovertuiging practisch werk kan wor-
den verricht, menselijk leed kan worden verlicht. 

Zondagmorgen hield. de alg. voorzitter, Dr.J.P. van Praag een inleiding 
over de plaats van het Humanistisch Verbond in het Nederlandse volksleven. 
Allereerst.besprak Dr. van Praag de inwendige versterking om daarna de taak 
naar. buiten onder' de loupe te nemen. De inleider wees er op, dat het nood-
zakelijk is, dat humanisten midden in het maatschappelijke en culturele leven 
staan, wil het humanisme de plaats gaan innemen, die het toekomt. 

Uit'de geanimeerde' discussie die volgde bleek, dat tal van gemeen-
schappen reedá contacten bezitten, die vaak.tót vruchtbare resultaten leid-
den. 

Na de middagmaaltijd werd deze geslaagde conferentie beëindigd. 

.In,de Gemeenschap Den Haag van het Humanistisch Verbond behoort het 
contact met andersdenkenden tot de tradities. Ging vorige jaren het initia-

'iief tot een openbaar gesprek met een Katholiek en een Protestant uit van 
de Humanisten, dit jaar was het de Katholieke Pleingroep, onder leiding 

-van Pater Jelsma, die het initiatief nam tot een gesprek tussen Prof. 
Westra (Prot. en lid van de P.v.d.A.), Ds. Faber (Vrijz.Prot.), Pater Jels-
ma en A. Treurniet (Humanist) over de vraag of erna het mandement met de 
Katholieken-nog te praten valt De belangstelling was, evenals vorige jaren 
'voor dit soort gesprekken zeer groot. Prof. Westra nam ten aanzien van 
'de gestelde vraag een volstrekt afwijzend standpunt in op grond van de on-
democratische wijze, waarop'dc Katholieke meningsvorming tot stand komt. 
Ds. Faber was van mening, dat, waar wij in Nederland nu eenmaal met de Katho-
lieken moeten samenleven, samen praten noodzakelijk blijft. De Heer Treurniet 
getuigde•op bewegen wijze, dat juist zijn humanistische levensovertuiging 

- hem er toe drijft;' uït wezenlijke belangstelling voor wat de Katholieke mens 
beroert, met-hem te praten. "Kunnen wij nog met hen praten?" vroeg de Heer 
Treurniet, "Wij moeien met hen praten en met hen worstelen om de waarheid". 

Het Katholieke blad De Nieuwe Eeuw heeft aan het debat uitvoerige be-
schouwingen gewijd-. 

DeGemeenschap Den Haag van het H.V. heeft in eigen besloten kring 
aan het onderwerp na het debat nog een discussieavond besteed, die bijzonder 
geanimeerd was. 

xxxxx 

HUMANITAS  

'Een noodkreet uit het Zuiden.  

."De overheid respectere de overtuiging van de enkeling, ook als hij 
hulpbehoevend is en deel uitmaakt van een minderheid." Deze wens wordt 
uitgesproken in het jaarverslag over 1954 van de afdeling Eindhoven van 
Humánitas. Het verslag-begint met te constateren, dat het jaarverslag ge-
kenterkt is door .een steeds toenemende agitatie tegen Humanitas. "Het 
schijnt (daarbij) niet te hinderen", gaat het verslag even later.verder, 
dat een deel van de Nederlandse bevolking niet gelijkberechtigd ia in ver- 
gelijking met anderegroePeringen. 	 Opvallend is, dat in gebieden, 
waar de verhoudingen tegengesteld 'zijn aan die van het Zuiden, men van. 
K.V.P. zijde wel stelt, dat minderheden dezelfde rechten dienen te hebben 
als de groeperingen die" de meerderheid vormen. Met name. moge in' dit verband 
worden vermeld uitlatingen van wethouders of raadsleden van gemeenten als 
Hengelo en Zaandam 	 Wij kunnen slechts hopen, dat te eniger tijd. de 
wellicht uit'overdreven en in elk geval ongemotiveerde angst voortgekomen 
houding van' de meerderheid zal veranderen en dát ook wij dan weer deelachtig 
zullen worden, datgene wat voor andere groeperingen alS vanzelfsprekend 
wordt beschouwd." 
Tot zover het jaarverslag van Eindhoven. 

Gelukkig valt er uit het Zuiden ook nog iets goeds te vermelden. 

De Gemeenteraad van 'Bergen op Zoom heeft .n.l. zonder hoofdelijke stem-
ming een voorstel van B. en W. aanvaard, aan Humanitas een subsidie van 

-f.100.00 te verlenen voor het jaar 1955. Nu aan andere instellingen welke 
op confessionele grondslag een gelijke maatschappelijke zorg beoefenen wel 
subsidie wordt verleend, kan een• geldelijke bijdrage aan Humanitas niet 

verder 



- 2r, 

verder worden geweigerd, , vond men in Bergen. op Zoom. 
Wijkunnen dus goede moed hebben, dat cie in het jaarverslag van 

Eindhoven uitgesproken wens niet tot de ijdele illusies zal blijken te 
behoren! . 

Wie denkt ;  dat tegenwerking van het soort, dat in het-Zuiden wordt 
bedreven, een goed : middel is om zich ontplooiende maatschappelijke krach-
ten in hun groei te stuiten, komt meestal bedrogen uit. Humanitas groeit 
als kool. Zo werden in de afgelopen maanden weer 6 nieuwe afdelingen op-
gericht. Hier zijn ze: 

Brouwershaven, Apeldoorn, DoetinChem, Gouda, Oost-Zeeuws-Vlaanderen en 
Assen. Voor de adressen van de secretariaten mogen wij U naar de laatste 
pagina van dit nummer verwijzen. 

Ook het verloop van de prijsvraag, welke Humanitas in 1954 organi-
seerde toont aan hoezeer Humanitas zich in de belangstelling van het 
publiek kan verheugen. De trekking van de loterij Welke eraan verbonden 
was, vond plaats op 30 December 1954. Hieronder laten wij nog enkele mede-
delingen volgen. 

HMIANI TAS JUBILEUM PRIJSVRAAG 1954.  

• Deze prijsvraag, die in de afgelopen maanden door Humanitas georgani-
seerd is, en die in het teken stond van het 10-jarig beátaan, dat de vere-
niging in Mei a.s. zal vieren, is met volledig succes bekroond. Niet min-
der dan 95.000 inzendingen werden ontvangen, hetgeen betekent, dat er een 
behoorlijke netto-opbrengst overblijft, dat aan het werk van Humanitas ten 
goede.komt. 

De hoofdprijs werd gewonnen doordo Heer C.A.G. Jeths, Langebeekstraat 
6 te Amersfoort en dat betekende, dat hem een stortvloed van prijzen werd 
gezonden, waaronder een goederenbon ter waarde van f.1500.--, een radio-
grambfooncombinatie met gramofoonplaten, een electrische naaimachine, een 
electrische wasmachine enz., enz. 

Alles tezamen voor een vaarde van niet minder dan f.6000.--. 
De 2e prijs bestond uit een Lambretta scooter en kwam terecht bij de 

Heer Lukkien, Leyenseweg 32, Bilthoven. De derde prijs bij R. van Koo3r, 
Nieuwstraat 35-a, Soestdijk. Deze prijs bestond uiteen pastoe-ameublement 
naar keuze ter waarde van f. 750.00. 

Bijna zou kunnen worden gezegd, verhuis naar het centrum van het land 
en U wint één van de hoofdprijzen van Humanitas. Ook alle andere prijswin- 
naars, tezamen 220 in getal, hebben hun prijs reeds ontvangen. 

Niet minder dan 30.000 aanvragen werden er gedaan voor een trekkings- 
lijst. Het is duidelijk, dat de verzending hiervan-nog wel enige tijd heeft 
gevergd. Het zal dan ook wel tot begin Februari duren, voordat alle lijsten 
bij de aanvragers in huis zijn. 

Behalve de leden van Humanitas hebben ook andere bevriende - organisa- 
ties, waaronder de Humanistische Jongeren Gemeenschap en het Humanistisch 
Verbond veel bijgedragen tot het succes van deze actie. Onze hartelijke dank 
hiervoor. 

Om nog even, op het Zuiden terug te komen. Wij zeiden al; tegenwerking 
stuit de groei. niet. Dat blijkt ook alweer uit het jaarverslag van het 
Bureau voor Levens- en Gezinsmoeilijkheden op Humanistische Grondslag te 
Eindhoven. Aan dat verslag wijdt het Eindhovense Vrije Volk van 4 Februari 
1.955 een waarderend stukje, waaruit wij het volgende overnemen: 

Stadspraat.  
Deze week is stadsprater in het bezit gekomen van, twee belangrijke 

jaaroverzichten. Maandag was dat het overzicht van de gang van zaken in 
Eindhoven en Donderdagmorgen bereikte hem het jaarverslag van het Bureau 
voor Levens- en Gezinsmoeilijkheden ep Humanistische Grondslag te EindhoVen. 
De overheid dus en een maatschappelijke instelling. 

Bij het lezen van het laatste jaarverslag dacht stadsprater automatisch 
aan het jaaroverzicht van het gemeentebestuur. Daarin had hij namelijk ge-
lezen, dat in het voorbije jaar in Eindhoven 59 gevallen van echtscheiding 
hadden plaats gevonden. En in het verslag van het Bureau voor Levens- en 
Gezinsmoeilijkheden zag hij, dat daar in 1954 negen gevallen van huwelijks-
moeilijkheden in behandeling waren gekomen. 

Gelukkig is in de meeste gevallen, door goed voorlichtend werk van 

die 
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die instelling, een echtscheidng vuorkomen. Men heeft soms met één geval 
twintig geSprekken moeten voéra om L,11e:bestaande moeilijkheden uit de 
weg te ruimen, maarhet - huwelijk bleef in stand en de kinderen, die -bij der-' 
gelijke gevallen het slachtoffer geworden zouden zijn, leven weer in een ge-
lukkige en opgewekte sfeer. 

Stadsprater zou aan de hand van het verslag van het Bureau voor Levens-
en Gezinsmoeilijkheden nog tal van andere . Yoorbeelden kunnen noemen', maar de-
hier genoemde lijken hem wel het sprekendst. 

xx x x k 

HUMANISTISCH THUISFRONT.  

Het Humanistisch-Thuisfront' hoeft in de afgelopen maanden tot 650 
Gemeenten het verzoek gericht in aanmerking te mogen komen voor een sub-
sidie.uit de Gemeentekas ten behoeve van het werk van de Stichting. 

Van ongeveer 300 Gemeehten is inmiddels antwoord binnengekomen, 85 
Gemeenten willigden het verzoek reeds in. De antwoordenstroom gaat nog steeds 
:loer, zodat verwacht mag worden, dat het aantal subsidiërende Gemeenten nog 
zal stijgen. 

Ingaande 1 Februari 1955 is het Hum. Thuisfront in Den Haag begonnen 
met de vorming van soldatenclubs. Elke Dinsdag zal clubavond worden gehouden 
in het gebouw Laan 28. 

Natuurlijk hoopt men uiteindelijk nog eens de beschikking te krijgen .over 
een eigen gebouw. - - 

HUMANISTISCHE WERKGEMEENSCHAP IN DE P.V.D.A.  

• Van de zijde van de H.W.G. deelt men ons het volgende mede: 

De Haagse afdeling van de H.W.G. belegt meermalen bijeenkomsten in 
samenwerking met de beide andere werkgemeenschappen in de Partij. 

Zo stond er voor 19 Januari j.l. een gesprekavond op het programma 
met als onderwerp "De mens in een socialistische maatschappij". Sprekers 
Dr.B.W. Schaper, Mr. J.P. Hogerzeil en Dr. E. Brongersma. 	 - 

De' 11:.W.G. ip Groningen hield 28 Januari een bijeenkomst met Ir. H. Vos 
als spreker over "Het Humanisme in de politiek". 

Verder werden er weer enige corrlespondentschappen.van de  H.W.7;.  geves-
tigd en, wel in: 

Leeuwarden, L. Kamminga, GroningerstraatWeg 132, 
Wormerveer, D. Grin, Populierenkade 9.' 

In verschillende afdelingen wordt geijverd voor verdubbeling van het 
(nog te geringe> aantal lezers op het maandblad der H.U.G.. "Vernieuwing" 
( f.1.20 per jaar). 

Aan enkele afdelingen, Amersfoort en Leiden, gelukte dit reeds. 
Het Hoofdbestuur zal bij de afgevaardigden naar hoi .Partijcongres in 

Leiden aandacht vragen voor de arbeid Van de H.W.G. en voor haar maandblad. 
In toenemende mate wordt op de z.g. Fakkeldragersbijeenkomsten gespro-

ken over doel en streven van de H..G. om op deze wijze meer belangstelling, 
te wekken. 

VOORJAARSCONFERENTIE VAN HUMANISTISCH CENTRUM MENS EN WERELD. 

Weten de Humanisten in de.verschillende organisaties wel voldoende 
van elkaars werk en problemen af? 'Weten zij waar .de aauknopingspunten lig-
gen en waarde verschillen? 

Om het onderling contact en de uitwisseling van gedachten te bever-
deren belegt het Humanistisch Centrum Mens en Wereld, waarin de verschil-
lende organisaties zijn vertegenwoordigd, een voorjaarsconferentie op 19 
Maart a.s. in het Americain-hotel te Amsterdam. Referenten van het Hum. .. 
Verbond, Humanitas en Humanistisch Thuisfront zullen daar korte inleidingen 
honden over het werk van hun organisaties, speciaal voor de' functionarissen 
van de diverse_ organisaties. 

• 's Middags zullen bestuurders en functionarissen van de verschillende 
organisaties samen discussiëren over de vraag "waartoe en voor wie- 

verrichten 



- 	2, 

verrichten de organisaties hun werk", nadat referenten van alle bij het 
H.C. aangesloten organisaties een inleiding hebben gehouden. 

HUMANISTISCHE JONGEREN GEMEENSCHAP. 

De H.J.G. zal op 5 en 6 Maart a.s. haar 4e Algemene Vergadering 
houden in het Meenthuis te Blaricum. 

.0p deze A.V. zal een nieuw hoofdbestuur gekozen worden; het beleid 
over de afgelopen verenigingSperiode zal besproken worden aan de hand 
van de jaarverslagen over 1954. 

Verder zijn er twee onderwerpen, onderwijs en geboorteregeling, ter 
bespreking aan de orde gesteld: Ook moet de H.J.. op deze A.V.haar 
standpunt bepalen tegenoVer het ontwerp van de nieuwe beginselverklaring 
van het Humanistisch Verbond, die op het Congres van het Verbond in April 
behandeld zal worden. 

De jaarverslagen van de H.J.G. vertonen een gunstig beeld van de ont-
wikkeling van deze organisatie. net  ledental is gegroeid, het aantal 
plaatselijke genieenschappen steeg van dertien op zestien. 

DE HUMANISTISCHE JEUGDBEWEGING, de jongste loot aan de humanistische stam. 

Kortgeleden werd de H.J.B. opgericht, niet te verwarren met de H.J.G. 
Deze laatste is een jongerenorganisatie van het Humanistisch Verbond. De 
H.J.B. staat officieel buiten het Hum. Verbond. 

Van de zijde van de H.J.B. deelde men ons het volgende mede over doel 
en werkwijze van deze organisatie: • 

DE HUMANISTISCHE JEUGDBEWEGING.  

Na 11 jaar voortdurend werk is op 31 October te Amersfoort de Huma-
nistische Jeugdbeweging opgericht. 

Naar wij hopen zal dit artikeltje ook in ruimere kring bekendheid 
geven aan onze vereniging. . 

Hoewel wij dus officieel de naam "Humanistische" voeren, is het doel 
van onze vereniging niet .0111, zoals sommigen menen, jonge humanistjes te 
kweken. Het is juist onze mening dat jongeren van onze leeftijd meestal  
nog zoeken naar een levensbeschouwing en daarom willen wijons op dit ge-
bied naar alle kanten oriënteren. 

Toch is dit "humanistisch" wel van toepas.Sing: ook de humanist staat 
immers open voor alle, wereldbeschouwingen. 

Uit het bovenstaande volgt duidelijk het verschil met de H.J.G.; 
bovendien hoeven onze leden geen lid van het Humanistisch Verbond te zijn. 
In werkelijkheid echter komen zij wel uit de kringen van het Verbond. 

Wij willen ons dus oriënteren: dit proberen we door middel van dis-
cussies en inleidingen over deze en andere onderwerpen in de plaatselijke 
afdelingen. Daarnaast staan ook het gezamenlijk bezoeken van kunstvoor-
stellingen, het beoefenen ram sport, het houden van bonte avonden en hèt 
organiseren van weekenden voor de afdelingen of in landelijk verband. Bo-
vendien wordt ieder jaar een zomerkamp gehouden. 

De hierboven reeds genoemde afdelingen worden gevormd door 	15 jon-
geren in de leeftijdsgroep van 15 en 23 jaar. Iedere afdeling heeft een 
bestuurtje, terwijl aan de groep een lid van de plaatselijke afdeling van 
het Humanibtisch.Verbond is toegevoegd als mentor. De taak van deze men-
tor is, indien gewenst als raadsman op alle gebied op te treden. De men-
tor wordt aangesteld in overleg tussen de plaatselijke H.J.B. en H.V.-af-
deling 

Er zijn afdelingen in de volgende plaatsen: Amsterdam, Eindhoven, Gouda, 
Rotterdam en Utrecht, terwijl o.a. in Haarlem en Dordrecht afdelingen in 
oprichting zijn. 

Het landelijk contact worden onderhouden door het hoofdbestuur en een 
maandelijks orgaan: "Het Trefpunt". Aan het hoofdbestuur is door het H.V. 
een landelijk mentor toegevoegd, die de zelfde taak heeft als de mentor in 
de afdeling en het contact vormt tussen de H.J.B. en het Hum.Vgrbond. 

Indien U jongeren in Uw kring kent die belangstelling voor de H.J.B. 
hebben, zullen wij het zeer op prijs stellen dit van U te vernemen. 

Adressen 



Adressen: Landelijk mentor: H. de Gans, 	Lindestraat 5, 	Amersfoort. 
Voorzitter: 	Joop Bokhove, Sloetsweg 323, 	Hengelo. 
Secretaresse: 	Janny Prins, 	Weth.Venterweg 70, Gouda. 
Redactie "Tref- 
punt":. 	 Betty Buursema,Kinderdijkstr.112-II,Amsterdam. 

Henk Kooy, 	Statensingel 55, 	Rotterdam. 

De H.J.B. heeft inmiddels 'al een weekend gehouden op 29 en 30 Januari 
j.1„ waarover we het volgende verslagje ontvingen: 

Ons laatste weekend werd gehouden in het Natuurvriendenhuis "Ons Honk" 
te Lage Vuurse. . 

Er waren 34 deelnemers, leden en enkele belangstellenden. 
Zaterdagavond was er een discussie over de onderwerpen: "Is Film 

kunst?" en "Wat denk'je over de zgn. Amerikaanse verhouding tussen jon-
gens en meisjes?". De discussie was zeer levendig. Er waren groepjes ge- - 
vormd van 7 jongeren, die na discussie 'onderling, bun:,tc.n.dpunt toelichtteu 
en verdedigden tegenover de andere groepen. 

De avond werd besloten met een kortewandeling. De volgende morgen is 
er door enige leden'gemusiseerd en, ook .onder de volgende wandeltocht, nog 
gepraat over de discussie van de vorige dag: 

De gang zit er wel in bij onze jongste spruit, want er staat :alweer 
een Paaskamp op stapel, dat in Vught zal worden gehouden en waar alle.be-
langstellenden van harte welkom zullen zijn. 

XX X XX 

RADIOLEZINGEN FEBRUARI/MAART.  

27 Februari: Prof. Dr. Libbe van der Wal over "Moeilijk, gewoon geluk". 
6 Maart: 	Dr.J.P. van Praag over "Wij humanisten". 

13 Maart: 	Mr.A. Stempels over "Van huisslaaf tot wereldburger". 

XX X XX 

INTERNATIONAAL LITERATUUROVERZICHT.  

Rectificatie: In het Januarinummer van de Documentatiedienst is bij 
The Ethical Platform aangetekend, dat het blad eens per jaar verschijnt bij 
de Rational Press, deze aantekening hoorde echter bij The Rationalist An-
nual, dat in hetzelfde overzicht werd genoemd. 

NEWS AND NOTES 
Jan. 1955 

THE MONTHLY RECORD.  
-Jan. 1955 

THE HUMANIST 
Nr.6 - 1954 

THE STANDARD 
Jan.-Febr. 1955 

THE ETHICAL PLATFORM 
Sept. 1954 

Donald Ford  
Prospects in the University. 

Hector Hawton  
The Problem of Evil. 

Prof.J.C. Flugel D.Sc  
Is there a Death Instinct? 

Virginia 1'lemming  
Bringing up Children in a 
Humanist Home. 

John Kessler  
The  World Council of Churches. 

aeoffreY I. Bennett  
A Comment on Patriotism. 

Florence W. Klaber  
When Children aek about Death. 

Horace L. Friess  
Mass Society and Human Freedom. 

Progressive  



PROGRESSIVE WORLD 
Dec. 1954 

THE INDIAN RATIONALIST 
Nov. 1954 

• 
GEISTESFREIHEIT 

Jan. 1955 

Febr. 1955 

Shermon H. Wakefield 
The Origi.n of.Christmas. 

Anthony Elenjimittan 
Re'sponsibilities of Freedom. 

D.W. Bonness  
Die Religion der Humanitiit. 

D. Schlotermann  
Unser Glaube. 

Poly bos  
Der Krieg ist der Vater aller 
Dinge. 

X X X X X 

LITERATUURLIJST UIT EIGEN KRING.  

Vers.chenen is nr. 4 van de eerste jaargang van Rekenschap, het drie-
maandelijks tijdschrift voor wetenschap en cultuur. Wij noemen uit de in-
houd: 

Libbe van der Wal: 
H. Redeker: 
M.A. Romers: 
P.J. Stolk: 
Horace L. Friess: 

Overtuiging en Objectiviteit. 
Levensbeschouwing en Objectiviteit. 
De Functie der Religie. 
Openbaring en Ongeloof. 
Onze religieuze Taak heden ten dage. 

In het Kaderblad van Humanitas, "Humanitas" van Februari 1955 is Mej. 
L. Hijmans een reeks artikelen begonnen over Sociale Planning in de 
Ontwikkelingsgebieden. 

VAN ALLE KANTEN.  

In de afgelopen weken verschenen in'Het Vrije Volk enkele aardige 
reportages over Humanistisch praktisch werk. 

Het Amsterdamse Vrije Volk van 22 Januari 1955 gaf een vrij uitvoerig 
verslag van de werkzaamheden van Humanitas in de afgelopen 10 jaar, zulks 
in verband met het naderende 10-jarig jubileum. 

In 'het Groningse Vrije Volk van 25 Januari verscheen een artikel over 
het militair tehuis van het Humanistisch Thuisfront "Het Hunehuis" te 
Havelte. 

En de Hilversumse editie van Het Vrije Volk van 4 Februari had een 
aardig verhaaltje over het werk van de Afdeling Hilversum van Humanitas. 

aldus vervolgde Mgr. Hanssén zijn toespraak. 
Vele christenen zijn echter vaak te traag geweest. Zij hebben toestanden 
laten bestaan en groeien, die tenslotte wantoestanden zijn geworden. Daar-
uit zijn bewegingen als liberalisme, socialisme, communisme en humanisme 
voortgekomen. Deze feiten en gcbeurtenigsen moeten werken als het geweten 
van de christenen en als een wroeging. De christenen moeten echter besef-
fen; dat zij het eerstgeboorterecht belitten, dat zij niet moeten verkopen 
voor een bord linzensoep. Tegen een beleefd en doorleefd christendom kan 
geen humanisme, dat een menselijk maaksel is, op. Het schiet te kort, voor-
al in de kritieke ogenblikken van het menselijk leven. 

Men vindt tegenwoordig onnozelen, die beweren, dat de tijd van God 
en godsdienst voorbij is. Wie echter God en godsdienst de rug heeft toe-
gedraaid, ontzeg ik het recht te oordelen over de kinderen van het geloof, 

aldus  

HET HUMANISME EN DE K.A.B.  

Ook in de Katholieke Arbeidersbeweging heeft men belangstelling voor 
het verschijnsel Humanisme, getuige het feit, dat het, nagenoeg tegelijker-
tijd in Heerlen en in Noord-Holland, in het openbaar ter sprake kwam op 
bijeenkomsten van de K.A.B. 

In Heerlen sprak Mgr. Dr.Hanssen, bisschop-coadjutor van Roermond 
o.m, over het Humanisme in zijn rede tot de arbeiders op de centrale raads-
vergadering van de K.A.B. Mgr. Hanssen zei, blijkens de Volkskrant van 31 
Januari, o.a. : 

"Het Christendom is goed, 
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aldus Mgr. Hanssen. 
De bisschop eindigde zijn toespraak met een beroep op de katholieke 

• arbeiders om hun licht niet onder de korenmaat van P.v.d.A., Humanisme 
of N.V.V. te plaatsen. "Wij aanvaarden elke. goede medewerking" zei hij, 
"maar wij moeten op onze hoede zijn voor het onkruid onder de tarwe en zor-
gen voor goede wieders". 

Op de jaarlijkse K.A.B.-dag van Noord-Holland, ditmaal gehouden te 
Zwaagdijk, sprak Pater Jonker over het Humanisme. Hier volgt het verslag 
van deze rede, overgehomen Uit het Noord-Hollands.Dagblad van 3 Februari: 

Spreker constateerde, dat het humanisme, evenals het existentialisme 
geen modeverschijnsel is, doch reeds lang (misschien wel eeuwen) latent 
aanwezig was. Spr. gaf' toe, dat er beslist vele goede kanten zijn in het 
humanisme. Immers; wie wil niet graag "humaan",-d.i. menslievend, goedwil-
lend zijn. En hier, hoe paradoxaal het ook moge klinken, openhaart zich 
reeds het gevaarlijke van deze beweging. Want in de grenzenloze geestelijke 
verwarring van deze tijd worden velen aangetrokken door de schone leuzen 
van het humanisme, dat de wereld wil hervormen zonder God. Dit is nl. het -
essentiële. verschil tussen christelijk humanisme en het humanisme van de 
moderne heiden-. Onze houding hiertegenover moet zijn: Respecteer het goede 
in dit stelsel, maar distantieer je ervan, omdat het Volkomen materialis-
tisch is en omdat het humanisme ons niets nieuws of beters te bieden heeft. 
Ook wij willen goed voor onze evenmens zijn en humaan in alles, maar God, 
die toch Gever is van alles wat goed en edel is, is daarbij ons begin- en 
uitgangspunt en ook einddoel. 

Het humanisme speculeert op de natuurlijke goedheid van de mens en 
wil zelf het leven in handen nemen en regelen, al naar gelang van de om-
standigheden. Het stelsel vindt dan ook zijn meeste aanhangers onder de 
onkerkelijken, maar dank zij een perfect werkend propaganda-apparaat en veel 
kapitaal, dringt de leer - die eigenlijk geen leer is doch slechts een be-
ginsel - al verder door. Met hun blad "Humanitas", radiorubriek "Geestelijk 
Leven" en spreekbeurten in grote steden en kazernes, infiltreren zij alles 
en iedereen. Weest daarom waakzaam, zei spr. en verdiep Uw geloof door ken-
nis van de onveranderlijke waarheden, opdat ge beslagen ten ijs komt, als 
een aanhanger van het hUmanisme óf een of andere dwaalleer Uw pad kruist. 

We weten het nu dus: de verbreiding van het Humanisme is te danken 
aan ons perfect propaganda-apparaat en ons kapitaal (de redactie verzoekt 
de vele, eeuwig in geldnood verkerende penningmeesters vriendelijk zich . 
niet tot haar te wenden met de vraag waar dat geld dan zit, maar recht-
streeks tot pater Jonker. De redactie vreest de brievenstroom anders niet 
meer te kunnen verwerken en een antwoord weet ze toch niet). 

En wat die perfecte propaganda betreft, vlak onze tegenstanders ook 
niet uit, die zorgen met een steeds nog aanzwellende stroom van polemieken 
tegen let Humanisme er wel voor, dat het bekendheid krijgt. Leest U zelf 
maar:.  

Vraag ei antwoord over het Humanisme;in het Decembernummer van In Licht  
en Leven, Maandblad vanwege de gereformeerde Kerken in Nederland en Bel-- 
gië, wordt in de vragenrubriek de volgende vraag gesteld: 

U schreef in het nummer van Juli van dit jaar 	  "En wat de 
Humanisten betreft, ik'heb te veel van de "humanisten" meegemaakt om nog 
maar enig respect ervoor te hebben".  Is Uw houding tegenover de humanisten 
hierin wel juist? (Blijkens de daaropvolgende uiteenzetting meent de vraag-
steller dat men het Humanisme niet aansprakelijk mag stellen voor de daden 
der humanisten evenmin als men het Christendom de daden der Christenen mag 
verwijten). 

Uit het antwoord op deze vraag nemen we het volgende over: 
Het humanisme leert, dat de mens zelf de maatstaven van goed en kwaad 

vaststelt zonder rekening te houden met hetgeen tevoren onder de mensen 
als zodanig gold als maatstaf, ontleend aan de Bijbel of enige godsdienst. 

Volgens het humanisme is 3e mens volkomen autonoom,  mna.kt zijn  eig.-n 

wetten. 
Prof. Tielrooy schreef daar indertijd van, dat het humanisme dan pas 

zuiver humanisme is, als het de gedachte aan God en de Bijbel volkomen uit-
sloot. Al het andere humanisme is geen zuiver humanisme, dus vermengd huma-
nisme. 

Gevolg daarvan moet dus zijn: Dat ieder mens een eigen maatstaf kan 
aanleggen, en de grootste gruwelen bedreven kunnen worden zonder dat ie-
mand er aaniiierking op kan maken! Deze zeer gevaarlijke kant zit aan het 

humanisme  



humanisme, eh daarom uit de ervaringen des levens heb ik moeten opmaken, 
dat uit .dit stelsel cut noodzakelijk 	voortkomen: Bandeloze willekeur! 
Maar als een Christen of een orthodox-denkende Jood vervalt tot zulke gru-
welen, dan kan ik hem aantonen, dat hij handelt in strijd met zijn eigen gods-
dienst. Dan kan ik respect blijven houden voor die godsdienst, al wijken de 
belijders van die godsdienst er ook van af! 

Maar bij het humanisme behoort het als wezenlijk kenmerk, dat de ene 
mens net zo autonoom is als de andere, en als de humanisten bij elkaar zijn,' 
kunnen ze maatstaven voor goed en kwaad vaststellen, die in andere delen 
van de wereld door anderen weer volkomen worden verworpen. 

Gelukkig heerst niet bij alle tegenstanders een zo ontstellend gebrek 
aan begrip! Getuige een artikel van Prof. Dr. H. de Vos in Woord en Dienst  
van 1 Januari 1955. Het Vaderland van 11 Jan. geeft de inhoud vanait ar-
tikel weer met onderstaand uittreksel: 

"Welke houding zal de kerk tegen het humanisme moeten' aannemen? Hèt 
spreekt vanzelf, dat zij het Humanistisch Verbond en zijn arbeid niet in het 
minst zal kleineren; dit volgt reeds uit de simpele eis van verdraagzaam-
heid. Daarmee is echter nog bijzonder weinig gezegd, alleen dit, dat de kerk, 
wil zij zich tegen dit humanisme verzetten, dit met zuiver geestelijke Wapenen 
moet doen. Moet zij zich evenwel verzetten? Ik zou willen antwoorden: Ja en 
neen. De kerk kan niet anders dan grote bezwaren hebben tegen het humanisme 
van het Humanistisch Verbond; het zou karakterloos van haar zijn, wanneer 
zij deed of zij die niet had. De kerk immers zal krachtens haar wezen moeten 
verklaren, coat dit humanisme aan de mens het meest wezenlijke onthoudt. De 
kerk zal steeds volhouden dat de mens niet zonder de God van de Bijbel, de 

' God van Abraham, Izaiik en Jacob kan, om met Pascal te spreken. En toch, 
de kerk heeft het Humanistisch Verbond als een bondgenoot te beschouwen en 
dus ook als•zodanig te bejegenen. Niet vanwege de wederzijdse - beginselen, 
maar vanwege de situatie. Omdat het Humanistisch Verbond ondanks alles toch 
een dam opwerpt tegen het wassende nihilisme, daaróm zal de kerk het als 
een bondgenoot moeten begroeten. Daarom meen ik ook, dat het Humanistisch 
Verbond de steun der overheid dient te ontvangen, die het vraagt. Ik weet, 
dat hier allerlei problemen liggen. Ik . zou bij het bepalen van ons standpunt 
in deze ook weer willen uitgaan van de .practische situatie. Ook de staat 
wordt in zijn grondslagen aangetaát door de nihlistische geestesgesteldheid, 
waarin zovelen van zijn burgers verkeren. Hij heeft er alle belang bij, dat 
althans de beginselen en doeleinden van het Humanistisch Verbond erkenning 
bij het volk vinden. Alle goed werk dient bevorderd te worden 	" Tot zo-
ver het oordeel van Prof. De Vos. 

Humanisme, de geesel van het Christendom.  

Onder deze titel geeft het Fries Dagblad van 14 Januari een verslag 
van een bijeenkomst van de Friese Club van het Verbond van Prot.Chr. Werk-
gevers in Nederland. Op deze bijeenkomst sprak Ds. Kalf van Bennekom, 
ons door zijn veldtocht tegen het Humanisme (de vijand op pantoffels) e1 be-
kend geworden is. Do strekking van de redevoeringen welke Ds. (Kalf over 
het Humanisme pleegt te houden kennen wijnu zo langzamerhand al.Wij nemen 
uit het verslag van het Fries Dagblad nog het volgende over: 

Ds Kalf noemde het Humanisme een surrogaat-religie die alleen de men-
selijke waarden onderzoekt en beschermt. 

Uitvoerig ging hij in op de. doelstelling van het Humanistisch Verbond, 
een van de vele stromingen waarin het Humanisme is onderverdeeld, maar waar-
bij eveneens het accent ligt op het hoge er edele van de mensheid. 

Dit Humanistisch Verbond is ook voor de Omroepverenigingen een probleem 
geworden, aldus de referent, nu de V.A.R.A. haar microfoon« voor het Verbond 
beschikbaar heeft gesteld. 

Dat het Verbond ook overigens van plan is zich een steeds grotere in-
vloedssfeer toe te eigenen is duidelijk, zo meende Ds. Kalf, als men weet 
met welk een graagte het Humanistisch Militair Tehuis te Nunspeet door de 
jongens uit Prot.Chr. kringen bezocht wordt. 

Hij schreef dit toe aan het feit dat het Verbond zich maar zelden open-
baart in z'n ware gedaante, en juist door z'n prediking van hulpvaardigheid 
en verdraagzaamheid een klankbodem weet te vinden bij 'toehoorders, die minder 
critisch zijn afgestemd. 

Koningin en Vaderland van 31 Januari komt nog eens terug op de bekende 
rede van Prof. Ruler, waarin deze stelde dat in een democratische staat de 
Humanistische geestelijke verzorging in leger, gevangenis enz. wel toegelaten 

zal 
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zal- moeten worden, zij he -tender een andere titel dan de.  kerken. 
De schrijver . van het artikel in Koningin en Vaderland vindt dit stand-

punt eenvoudig verbijsterend en zegt o.m.: 
De-kweStié -  van eventuele geestelijke verzorging door het Humanistisch 

Verbond raakt het probleem van de overheidsbemoeiing met het geestelijk 
leven des volks. Door welke principes behoort een christelijk politicus 
en dus ook een christelijk minister zich te laten leiden? Wel, dat zijnde 
principes, volgend uit artikel 36 onzer geloofsbelijdenis. De overheid is 
geroepen de,christelijk-historisché grondslagen van het .volksleven te beves-
tigen en de christelijke beginselen in het staatsleVen te eerbiedigen. In • 
overeenstemming met de historische ontwikkeling van het Christendom op 
Nederlandse bódeM moet Nederland bestuurd' worden ais een christelijke staat 
in protestantse iin. De Overheid dient Gods naam td belijden ende. grondwet 
behoort te erkennen, dat dé overheid Gods dienaresse is. De overheid behan-
dele'de kerk ih,  haar verschillende institutaire verschijningsvormen als van 
eigén rechte', niet als een vereniging, maar als openbaring van het Lichaam 
van Christus in het volkáleven met eigen rechtákarakter, 

'Vanuit 'dit gezichtspunt zal men zich nimmer kunnen vinden in een ge-
lijkschakeling van "de Kerk" met een "levensbeschouwelijk Verbond", zoals het 
"fflimanistisch Verbond". Het gaat hier om geestelijke verzorging, waarmede 
steeds is bedoeld godsdienstige verzorging. Deze kan het Hum. -Verbond niet 
geven: Dan gaat het niet aan in hetzelfde kader, maar onder een andere.naam 
hun de nodige middelen te verschaffen. Ik kan niet anders dan dit'zichzelf en 
anderen zand in dé ogen strooien vinden. Dit is struisvogelpolitiek.• Ik be-
treur deze gang van zaken zeer en acht deze weinig in overeenstemming met de 
christelijke politieke principes, waarvoor wij bij verkiezingen de strijd plegen 
aan te binden. 

R.K. commentaar op de Nieuwjaarsbrief van het Humanistisch Verbond. 

De Nieuwe.Eouw van 22 Januari neemt een commentaarevér van Pater Dr. 
B. van Bilsen O.F.M. op de Nieuwjaarsbrief. Na een korte weergave van de 
inhoud van de brief, luidt het cemmentaar als volgt: • 

"Wanneer wij als katholieken deze oproep horen, moeten wij een diep 
respect hébben voor het verantwoordelijkheidsbesef, dat hieruit spreekt. 
De persoonlijke goede bedoelingen van de leden van het hoofdbestuur van 
het HumanistisCh - Verbond zijn boven alle twijfel verheven. Tegelijkertijd ech-
ter'constateren wij een tragisch gemis aan begrip voor:de .werkelijke levens-
waarden van de mens. Het wezenlijke verschil met•mensen, ,die in God en 
Christus geloven, en in de dienstbaarheid van heel het, Menselijk leven in, 
al zijn aspecten aan God, wordt al te gemakkelijk in verband gebracht met het 
Smaadwoord "sectarisme". Hot Humanistisch Verbond bedoelt dit niet. als be-
lediging, maar vermag niet in te zien, wat-God, Christus en de Kerk voor de 
mens en een menswaardige samenleving betekenen. Wij. verwonderen ons daar niet 
over, maar daarmee wordt toch wel zeer duidelijk de wezenlijk andere kijk op 
het leven gedemonstreerd, die niet te overbruggen is door het oproepen tot 
een vaag, niet nader gedetermineerd verantwoordelijkheidsbesef. 

Protestantisme en. Humanisme.  

Het .  Verbond Patrimonium heeft op 29 Januari te Amsterdam een sociale 
dag gehouden, welke gewijd was aan een bespreking van de positie van het 
Protestantisme tussen Romanisme en Humanisme.  Wij citeren uit het  Algemeen  
Handelsblad van 29 Januari het volgende over de redevoeringen van Prof, S.U. 
Zuidema en Prof. 	Mekkes. 

• Uit het verslag van de rede van Prof. Zuidema: 
• 

 
Spreker erkent met dankbaarheid dat het rooms-.katholicisme op zijn wijze 

bijdraagt tot de handhaving en bevordering van de christelijke signatuur van 
ons volksleven, hoezeer hij ook in concrete aangelegenheden van gevoelen moge 
verschillen. Wanneer het gaat ein de signatuur van het openbare leven staat 
Rome, wat  zijn houding tegenover de ontkerstening en,het in de praktische 
levenswijze -atheïsme-Humanistisch Verbond betreft, ons"innerlijk nader dan 
het Humanisme". Nochtans waarschuwde Prof!„ Zuidema tegen een macht als het. 
Episcopaat, die het staatsleven, naar eigen'hand zou  zetten, zodra het de 
omstandigheden daartoe gunstig, acht. Noderland  zal  in zijn signatuur nimmer 
rooms-katholiek zijn zolang het reformatorisch christendom zijn roeping ver-
staat. 

En uit het verslag, van de rede van Prof. Dr. J.A.Mekkes: 
Prof. Dr. J.A. Mékkes sprak over Het Humanisme Heden en Wij. Hij behan- 

delde  



Belde de wordingsgeschiedenis van het Humanisme en de activiteit van het 
tegenwoordige Humanistisch Verbond, dat "onze áandacht heeft gevestigd 
o'p de innerlijke leegheid van zijn boodschap van het humanisme 	de .voor-
afgaande tijd". Hijspoorde aan tot verdubbeling .  der krachtsinspanning op 
organisatorisch en - op religieus terrein. . 

Waar Humanisme blijkt te falen.  

Onder deze kop publiceert Het Nieuwe Dagblad van 21 Januari een ver-
slag van een vergadering van het Politiek Jongeren Contact te Rotterdam. 
Wij citeren een gedeelte van dit verslag: 

Het blijkt dat - de jongeren achter het IJzeren Gordijn, die van huis uit 
enige godsdienstige houvast hebben meegekregen, niet spoedig.vatbaar zijn 
voor de bolsjewistische logica. Daarentegen - en sommigen van U zal dit 
misschien een schok geven - blijken de humanisten al zeer spoedig door de 
knieën te'gaan. Dit:is louter een resultaat van waarneming", aldus zeide 
de Heer J.C. van Broekhuizen, voorzitter van de "Europaische Bildurigsge-
meinschaft Eisener Verhang", gisteravond tijdens een betoog voor het Poli-
tiek Jongeren Contact te Rotterdam. 

• . Zijn verdere uiteenzetting bevestigde deze uitspraak volkomen. Ondanks 
de con-existentie, aldus de spreker, blijkt de.koude oorlog een barre ac-• 
tualitéit, wanneer men in contact komt met jongeren, gevlucht van achter 
het IJzeren Gordijn. 

De wezenlijke strijd speelt zich af op geestelijk gebied en daar kan 
nooit sprake zijn van co-existentie, die zich wel kan bepalen tot politiek 
en economisch terrein. 

VRIJZINNIG PROTESTANTISME EN HUMANISME.  

In Assen heeft een ontmoetingsavond plaats gehad tussen Hum.Verbond 
en de Vereniging van Vrijz. Hervormden. Sprekers waren Dr.J.P. van Praag 
en Ds. J. van RossUm, predikant te Emmen. Uit de Emmer Courant van 2 
Februari nemen wij het verslag van de rede van Ds. van Rossum voor het 
grootste gedeelte over: 	 • 

Na dit met grote aandacht gevolgde betoog van het Humanistisch Ver-
bond, was het woord aan de tweede spreker, Ds. J. van Rossum. Deze begon 
met zijn blijdschap er over uit te spreken, dat er een Humanistisch Verbond 
bestaat, omdat ook dit Verbond een dam opwerpt tegen het wassende nihilis-
me. Ook het vrijzinnig Christendom heeft een sterk humanistische inslag. 
Spr. twijfelt er wel eens aan, of men binnen het Humanistisch Verbond nog 
weet, dat het gebod der naastenliefde door Christus het hoogste gebod is 
genoemd, en dat ook de apostel Paulus de liefde de m4éste noemt. Vrijzinnig 
Christendom is critisch Christendom. Het verwerpt allerlei geloofsvoor-
stellingen van vroeger. Wat echter de bezieling van deze voorstellingen 
is geweest, ziet het als blijvend. 

Het is nl. het uitzicht op, wat het Evangelie noemt, het Koninkrijk 
Gods. De totale onbaatzuchtige liefde-werkelijkheid ziet ,de Christen in de 
Christus van het Evangelie voor zich. Daarom heet Christus "het licht der 
wereld". Met de belijdenis "ik geloof in God" zegt de Christen, dat hij 
zijn leven verankerd weet in een laatste Levensgrond. God is de Werkelijk-
heid uit Wien, door Wien en tot Wien alle dingen zijn. De bijbel is geschre-
ven door mensen, die vanuit de hoogste Werkelijkheid geleefd en gehandeld 
hebben.*Dat maakt de bijbel tot "het boek der boeken". De bijbel kent, als 
'geen ander boek ter wereld, het roepen de profundis, vanuit de diepte. 
Volgens Ds. van Rossum is het vooral dit punt, het kennen van eigen ziele-
nood door eigen schuld, dat de Christen van de humanist onderscheidt. De 
humanist mist het Zondebesef, wel weet hij, evenals de Christen, van eigen 
kleinheid en betrekkelijkheid, maar niet daarvan wat het Evangelie zonde 
noemt, d.i. de smartelijke ervaringzr, weinig toe te komen aan "niet mijn 
wil, maar hoger wil geschiedde". 

GELOOF IN GOD EN GELOOF IN DE MENS.  

Onder deze titel wijdt Ds. Overduin in Trouw van 22 Januari een uit-
voerig artikel aan de verschillen tussen Christendom en Humanisme. Wij ci-
teren uit dit artikel het volgende: 

Voor het gevoel van de Christenen en van de humanist vormt het op-
schrift van dit artikel een absolute tegenstelling. De christen beschuldigt 
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de humanist, dat hij hoogmoedig is. door in de mens te geloven. En de 
humanist analyseert graag de valse nederigheid van de christen, die zegt, 
dat hij'geen vertrouwen in: de mens-heeft doch alleen in God, maar in de .  
praktijk zonder geloof in de mens en.'zonder zelfvertrouwen ook niet klaar 	• 
komt. Daarbij valt nag heel dikwijls van de kant van het humanisme te horen, 
dat al di? christelijke .00tmoed en schuldgevoelens niets anders dan minder-
waardigheidscomplexen teweeg brengen. 

De fout van het humanisme: i's, dat het bij het constateren van de in-
drukwekkende glorie van de menselijke prestaties vergeet, dat al dit indruk-
wekkende zich beweegt in een verkeerde en daarom mensonterende én Godont-
erende richting. De fout van vele christenen is, dat zij om de ernst van de 
verkeerde richting niet meer durven spreken van de indrukwekkende glorie. 
Dan ontstaat een -:als zondebegrip, een'quantitatief in plaats van een qua-
litatief zondebegrip, dat de schepping als schepping Gods en de mens als 
mens Gods niet meer ernstig durft te nemen. 

• Levensvlucht en cultuurvlucht zijn het gevolg hiervan. 

DE KATHOLIEKE VOLKSUNIVERSITEIT TE, BREDA ORGANISEERT LEZING OVER HUMANISME.  

Volgens het Breda'sé Dagblad De Stem, hield Dr. J.v.d. Kooy S.J. te 
Breda voor de K.V.U. Zen lezing over het Humanisme. Uit het verslag van 
dit blad nemen wij liet volgende over: 

"In beginsel de vraag onbeantwoord latend of er al dan niet een God 
bestaat, is het Humanisme'een stroming en'levensbeschouwing, welke de mens 
in al haar geledingen beziet behalve die in betrekking tot God. Deze onbe 
slistheid impliceert dus niet, dat zij het Godsbestaan verwerpen, maar wel, 
dat zij niet bereid zijn er 'rekening mee te houden. Zij hebben grote aandacht 
voor menselijke waarden en de ethiek maar willen dat niet gefundeerd zien 
in God. Het Humanisme stelt de mens in het middelpunt en niet langer God. 

.Voor een christenmens is het Humanisme dus niet aanvaardbaar. Wanneer 
de Katholieke Kerk onverdraagzaamheid tegenover het Humanisme wordt ver-
weten .dan heeft dit echter geen betrekking op de wens van beknotting van. 
hun propaganda-methoden, doch alleen omdat de Kerk 'niet wil erkennen, dat 
de. onkerkelijken onder de verzorging van de Humanisten .zouden behoren te 
staan. 

HUMANISME ZONDER GOD.  

De Maas- en Roerbode van 4 en 5 Februari wijdt enige uitvoerige arti-,  
kelen, aan een brochure van Wim Engelen, uitgegeVen door het Limburgs Aca-
demisch'eentrum en getiteld: "Humanisme zonder God". Wij nemen uit deze ar-
tikelen het volgende over: 

'Voor het geval er nog steeds struisvogel-optimisten zouden zijn, die 
menen dat het zo'n vaart niet loopt "met ons' in Limburg" - bestaan zulke. 
mensen nog?- dan kunnen die door dit boekje van hun gevaarlijke waan worden 
genezen. Maar ook realistischer geestán, die hebben gebrepen welke tijds-
stromingen het Christendom aantasten, kunnen ervan ontstellen. welke een be-
zieling dn huidige humanisten weten op te brengen. Er wordt niet over be-
toogd in het boekjevan Wim Engelen, maar wie niet ziende blind is en horen-
de doof, begint bij het lezen er iets van-wn begrijpen, met, welk een van alle 
godsdienst vervreemd ideaal deze humanisten de mensenliefde preken. En be-
hoort ieder die nog weet wat Christendom in wezen is zich niet diep te 
schamen, dat deze moderne heidenen een boodschap brengen van liefde, levens-
aanvaarding en gemeenschapszin? Wat hebben wij dan van ons Christendom ge-
maakt, dat zij een kans krijgen? 

En inderdaad: zij hebben die kans. Met hun gezinszorg, sanatoriumwerk, 
bejaarden-zorg, reclassering en allerlei ander sociaal werk de.monstreren 
deze humanisten hun heidense liefde voor de mens. Misschien zijn er onder • 
ons, die zich daar boos over willen maken. Wij behoren ons alleen te schamen. 
Wij hadden de boodschap der liefde gekregen. 

Er moet iets gedtkan worden tegen de propaganda van het Humanistisch 
Verbond onder de katholieken. Ieder verstandig mens - voelt aan, dat het in 
wezen onchristelijk  i.3. Het bisschoppelijk mandement sprak dat nog eens on-
dubbelzinnig uit, en uit het zakelijk overzicht van Wim Engelen, "Humanisme 
zonder God" blijkt het zo  duidelijk, dat commentaar overbodig is. 

Het lidmaatschap van het Verbond en zijn neven-stichtingen is voor ka-
tholieken ontoelaatbaar. Een contra-propaganda.tegen de goed georganiseerde 
en geoutilleerde humanistische werving is noodzakelijk. Maar daarmee zullen 
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wij. geen val-. krijgen op de groeiende ongerxeinkheid,--die.de -voedingebodem 
vormt van dit humanistische heidendom.. Wij moeten niet opnieuw de fout' 
maken, om een geestelijke crisis als die, welke tot. onkerkelijkheid voert, 
te willen bezweren dopr alleen maar ergens tegen te 2ijn. Met verbieden en 
contra-propaganda kunnen:  wij tijd. winnen, maar als wij de vervreemding van 
het christendom bij grote groepen katholieken willen tegengaan, dan moeten 
wij lpren•hun da-t christendom te bieden in een taal die zij verstaan en in 
de omstandigheden waarin zij nu eenmaal leven. • 

OMROEPEN HUMANISME  

Onder de titel "Sóllicitanten" wijdt de Gelderlander.  van 5 Februari 
een beschouwing over het Humanisme in de Omroep. Wij laten dit artikel 
hier in zijn geheel volgen. 

Het Humanistisch Verbond en zijn mantelorganisaties zitten niet. stil. 
Terwille van de.publiciteit dan wel terwille van het verkrijgen ener. erken-
ning worden her en der subsidies aangevraagd, waarbij het soms om luttele 
bedragen gaat. Het is evident, dat het dit Verbond en zijn neven- of om-
dergeschikte organisaties (nog) niet zo zeer om de knikkers dan wel om 
het spel gaat, 

liet ne - toe was het de V.A.R..A., die dit Verbond o,m. op de Dág des 
Heren gelegenheid 'gaf 'zijn streven toe te lichten, maar intussen is gebleken, 
dat ook de A.V.R.O. naar'de belangstelling van het zich roerende Humanis-
tisch Verbond gesolliciteerd heeft. De A.V.R.O.heeft het Humanistisch Verbond 
namelijk zendtijd aangeboden. Er wordt terzake nog onderhandeld-, maar binnen- 
kort zijn er mededelingen over te vetwachten 	 • 

Een korte' notitie lijkt ons hierbij wel gewenst. . Want zowel de A.V.R.O. 
als' een grootdeel van de socialisten zijn geporteerd voor een eenheidsom-
roep. Wanneer een dergelijk eenheidsstreven ander-vigeur van de socialistische 
doorbraak 6f via de A.V.R.O. Zou.  slagen - wat gelukkig uitgesloten is'- dan .  
weten wij nu wat ons katholieken te wachten staat. Wanneer' een zgn. nationale 
(66k eenheids-) omroep bereikt zou worden - ook hierin-geloven wij niet -
dan houdt dit in, dat wij, katholieken, participerend in een dergelijk omroep 
stelsel, mede verantwoordelijkheid zouden moeten dragen Voor uitzendingen 
van het Humanistisch Verbond, welks streven lijnrecht tegen onze beginselen 
ingaat. En dat lijkt ons uitgesloten. 

In het licht van dit alles moeten wij dankbaar zijn, dat wij een K.R.4. 
hebben, die de katholieke levensbeschouwing uitdraagt en die wij méér dan 
ooit met alle kracht zullen moeten blijven steunen. 

NOG-EEN BESPREKING OVER EhiN HUMANISTISCH BOEKJE  

In Het Gemenebest van November 1954 bespreekt Dr. E. Brongersma het 
boekje"Geestelijke Verzorging epHumanistisehe GrondSlag", onder redactie van 
Dr.J.P. van Praag. Aan deze bespreking ontlenen wij de volgende passage: 

'"Aan het slot van het boekje wordt opgemerkt, dat de humanistische 
raadsman volgens sommigen stenen voor brood biedt. De Christen zal geneigd 
zijn zich onder deze sommigen te-scharen, wanneer hij leest:' "De bezinning 
op de dood, dat is op de eigen dood, verleent het leven pas zijn volle in-
tensiteit,-doordat het aanvaard en geleefd wordt in het besef der tijdelijk- 
heid. Pas doordat het in dit besef.geheel.zichzelf. 	genoeg wordt, vermag het. 
de mens te verzoenen met de eigen -dood •als de voltooiing van het bestaan". 
Dit zal de christen inderdaad treffen als onheilige armoede. Des te meer . 
vreugde zal hij ondervinden bij rijkdom van gedachte en diepgang van formulering 
op andere plaatsen." 

B.B.C. - tel  
• 

Vele kranten hebben geschreven over de lezing van de humanistische 
Mevrouw Knight voor de B.B.C. en de reactie die daarop vanuit het Engelse 
volk is gekomen. Het is daarom wel interessant eens na te gaan wat de 
spreekster nu eigenlijk heeft betoogd. De Vrijdenker van'12 Februari geeft 
een gedeelte van de lezing weer, daarbij De Greene citerend: 

"Ik geloof vast dát we kinderen iets moeten vertellen over God. We 
kunnen ons niet afmaken van dat probleem door erover te zwijgen. Voor jonge 
kinderen zou ik (men bedenke dat de spreekster zich richt tot niet-gelovige 
ouders) behoedzaam iets als het volgende willen opperen: 

We kunnen hun vertellen, dat eens iedereen geloofde en dat thans een 
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aantal mensen geloven dat el- twee grote machten zijn in de .wereld, een 
goede macht, God genoemd, die de wereld scaiep en de mensen liefheeft 
en die wil dat zij elkander liefhebben, en braaf en gelukkig zijn; en een 
slechte macht, Duivel genoemd, die tegenover God staat en die wil, dat 

/ de mensen slecht en ongelukkig zijn. Wij kunnen hun vertellen, dat een aan-
tal mensen,dit nog gelooft, maar dat de.meeste mensen thans denken dat 
er niet werkelijk een Duivel is - de Duivel is net zoiets als de boze reuzen 
en de heksen uit de sprookjes. En we kunnen hun ook vertellen, dat een aan-
tal mensen thans niet meer denken, dat er werkelijk een God is -. evenmin 
als dat er werkelijk een Kerstmannetje is - ook al praten we vaak net als-
of hij er wel was. 

Als dan de kinderen vragen wat wijzelf geloven, dan kunnen we zeggen, 
dat we niet denken dat er werkelijk een God'is, maar dat veel mensen er 
anders over denken, en dat het kind wel tot een eigen idee zal komen als 
het ouder is. 

Maar wat nu over Christus? Laat ik terstond zeggen, dat ik niet ge-
loof, dat het gewenst zou zijn dat kinderen opgroeien zonder iets te weten 
van het.Nieuwe Testament. Wij wensen geen generatie, die niet weet' wat 
Kerstmis' en Pasen betekenen; die nooit gehoord.heeft van de Ster van Beth-
lehem of van de engel bij het graf. Deze zaken maken deel uit van het geheel 
onzer cultuur; ze zijn verweven in onze letterkunde, architectuur en beelden-
de - kunsten; het kind dient daarover te horen. Het enigewat ik met klem zou 
willen vragen is, dat het kind die dingen openhartig als legenden hoort be-
.handelen. • 

Mdg ik daar terloops aan toevoegen, dat het verkeerd is te denken dat 
ongelovigen allemaal ongevoelige Philistijnen zijn zonder hart voor schoonheid, 
zonder eerbied voor traditie, buiten staat .tot verwondering en verering, 
mensen die nietseliever .zouden willen dan-de kathedraal van Chartres af-
breken en er een openbare wasinrichting voor in de plaats zetten. Ik wil net 
zo' min Chartres afbreken als ik het P1rthcnon wil afbreken. Maar ik zou whl 
willen dat ze meer als dingen op hetzelfde peil werden' behandeld. 
	Er is een echte Trojaanse oorlog geweeste en het is best-mogelijk,dat 
Hector en Achilles echt hebben bestaan; maar natuurlijk geloven -we thans 
niet meer dat Achilles de zoon was van een zeenimf en dat hij onkwetsbaar. 
was omdat hij was ondergedompeld in de Styx. En evenzo is er.een 'echte Jezus 
geweest, die tot de Joden sprak en gekruisigd werd; maar wij geloven niet 
meer dat hij de zoon van God en van een Maagd was of dat hij is opgestaan uit 
den dode. 

Later kan het kind meer horen over Christus als een van 's werelds 
grote zedelijke leraren." 

Het Utrechts Katholiek Dagblad achtte de zaak blijkbaar zó belangrijk dat 
het twee maal een. artikel aan de kwestie wijdde. In zijn editie van 15 Janua-
ri schreef het blad o.m.: 

Gezegiknd het land, dat een omroepbestel bezit, waar deze volksbederving 
mogelijk is in. de naam vrijheid en "wetenschap". 

Het zou Interessant zijn te weten of.dit soort humanisme ook te hulp 
is geroepen door het Nederlands Humanistisch Verbond 'toen het zich onlangs 
beklaagde, dat de humanisten in Nederland en de wereld to zwak waren om 
iets meer te kunnen ondernemen, dan te waarschuwen tegen het verkeerd ge-
bruik van atoomenergie. In het Humanistisch - Verbond zijn vele schakeringen. 
Men mag het dus niet zo maar vereenzelvigen met de humanisten die voor de 
B.B.C. aan het woord zijn gekomen. Het Humanistisch Verbond heeft echter 
wel internationale relaties; het heeft deelgenomen aan het Amsterdamse 
Congres in 1952 en is ook aangesloten bij de Internationale Humanistische 
Ethische Unie. 

Daarom is de vraag gcwettigd of de humanistische taal van de Britse 
psychologe voor de B.B.C-microfoon ook die is of zou kunnen zijn van het 
Nederlands Humanetisch Verbond? Of het zich daarvan distancieert of dat 
men in Nederland op zijn hoede zvii  ~eten zijn om te voorkomen, dat dit type 
volksvoorlichting, direct geriehL op de vorming van de jeugd, zijn weg zou 
kunnen vinden in de radio nadat voor de oorlog reeds de Dageraad-praat 
werd geweerd. 

En op 21 Januari werd in de rubriek "Kort Commentaar" van hetzelfde blad, 
onder het hoofdje "Humanistisch Dogna" o.m. dit gezegd: 

Het verweer van de spreekster, dat zij zich vooral heeft willen keren 
tegen"het inprenten van het dogma", mag niet doen voorbijzien, dnt zij h'iAr 
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dogma heeft geformuleerd'ten aanzien van godsdienst;'Uhristus en 
Christendom. De B.B.C, is voer deee moderne prediking méde verantwoor-
delijk. Het zal ons daarom,niet_verbazeri, indien in het parlement daar- 
over vragen zullen. komen.' Roe men" het draait en keert, de 	-,die 
nog niet lang geledet centróle wilde uitoefenen op predikaties van katho-
liekegeestelijken tijdenS een godsdienstige uitzending - heeft haar mede-
werking verleend aan deze anti- of onchristelijke vorming van de jeugd in 
naam van het humanistisch dogma. 

De Londense correspondent van Het Binnenhof deed het wat kalmer. In een 
lang artikel over alle mogelijke probleffien van de. B.B.C. schreef hij over 
de lezing van Mevrouw Knight het volgende: 

Enkele dagen geleden kwam een serie lezingen van Mevrouw Knight, 
lectrice aan 'n Schotse universiteit, en aanhangster van het "wetenschap- 
pelijk humanisme" nieuwe beroering brengen. Mevrouw Knight verklaarde voor 
de televisie namelijk niets meer of minder dan dat de wetenschap het God- 
bestaan afdoende heeft gedementeerd. Vanaf de eerste lezing vloeide al neer 
een gestage stroom brieven bij B.B.C., en kranten binnen, zowel vóór als tegen, 
en,  de aartsbisschop van Canterbury heeft onmiddellijk zendtijd gevraagd pm op 
Mevrouw Knight te kunnen antwoorden. Het waren drie lezingen, en velen eis- 
ten onmiddellijk, dat de B.B.C. de rest zou schrappen. Maar nee, In Nederland 
zou het 'n enorme ontploffing betekend hebben, maar hier alleen die brieven 
en telefoontjes, het geen vaker voorkomt dan bij U. 

En hoe ellendig het feit op zichzelf ook is, de B.B.C. hield er reke- (-) 
ning mee dat al protesteerden de protestanten vooral het heftigst „Engeland 
grotendeels een onkerkelijk land is. Behalve,de katholieke kerken die steeds 
vol zijn, staan de andere in Engeland Zondags grotendeels leeg, al is Enge- 
land officieel een protestant land met koningin Elizabeth aan het hoofd van 
de Anglicaanse kerk (met daarbij veor ons het volkomen onbegrijpelijke dat zij 
zodra ze de Schotse grens overschrijdt als hoofd van de Schotse kerk optreedt 
en ook`. daarbij ter kerke gaat. hoewel er ook daar vele Anglicaanse godshui- 
zen.zijn). 

Al deze kwesties zijn natuurlik koren op de molen van de spo.tprent- 
tekenaars. geweest. Eén van hen tekende een zeer bedeesde BBC-meneer die 
angstig een priester smeekt, vlak. voor deze de studio ingaat: "Het bestuur 
zot' U heel dankbaar zijn als U,volgend jaar al dat sensationele gedoe over 

ede kindermoord te Bethlehem zou willen overslaan": 

De Londense correspondent van de -Prov. Overijsselse en Zwolse Courant, de 
e llaa Se Courant en het Nieuwsblad van Het. Noorden eindigde zijn verslag over 
dit stormpje met de volgende mededelingen: 

De Storm is echter volkomen geluwd, nadat, zoals trouwens het plan 
was, Mevrouw Jennie Morton, de echtgenote van een Schotse predikant, en 
Mevrouw Knight voor de BBC over het delicate onderwerp hadden gediscussieerd. 

Het betreft een aloude strijdvraag. Het resultaat van, de openbare ge-
dachtenwisseling, in aether en pers, moet echter als heilzaam worden be-
schouwd, zowel voor humanisten als godsdienstigen. Misverstanden zijn opge-
heven. Er zijn. en blijven grenzen tussen'de beide filosofieën. Er - blijft ook 
een verschil in datgene wat de kinderen wordtvoorgehouden,'maar in de 'op-
voedingspraktijk, zo stelden heiden vast, behoeft liet niet meer te zijn dan 
een verschil in accent, celidat zij alle twee bewogen werden door dezelfde 
ethiek, namelijk liefde loor de medemens, al kwam dezeeliefde voor elk der 
opponenten uit een andere bron'voort  

Mevrouw Knight was speciaal gekant tegen de dogmatische geloofsopvat-
ting, maar de Engelse kerk blijki, in dit ,opzich-e ruimte te laten voor twijfel 
aan bepaalde traditionele leeesteliingen: De moeilijkheid in deze tere 
kwestie is, dat in Groot-Brittannië kerk en staat niet gescheiden zijn. Het 
staatshoofd is ook het hoofd van de kerk. 

Een gevolg van deze toestand is uok, dat op de openbare scholen wordt 
gebeden en dat er bijbelse les en les in bijbelse geschiedenis gegeven wordt, 
Aangezien verder ook de BBC een staatsorgaan is, konden velen het niet ver-
kroppen, dat zij een humanistische zienswijze liet verdedigen. 

Maar het Algemeen Handelsblad van 20 Januari legde, naar onze mening, 
vinger op de wonde plek, toen het schreef: 

Op deze laatste lezing zijn nog geex1 reacties ontvangen. Maar uit de 
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resultaten van de eerste twee uitzendingen blijkt, evenals uit de tele 7  
visie-uitzending "1984",-dat er een 2ekcre tendens tot onverdraagzaamheid 
bestaat ten opzichte van meniagen en manifestaties die buiten het terrein 
van het traditionele vallen. Margaret Knight heeft haar betoog in zeer dui-
delijke termen gesteld, en ook de beelden uit bovengenoemde televisie-uit-
zendingen lieten geen mogelijkheid tot misverstand over. Ongetwijfeld zouden 
de reacties geringer zijn geweest, als bij eenzelfde inhoud de vorm gematigder 
was geweest.-Men kan hieruit wellicht ook de conclusie trekken, dat het on-
derscheidingsvermogen is verminderd;, en nog slechts voor de allerduidelijkste 
betoogtrant vatbaar is. In ieder geval draagt de BBC er door dergelijke uit-
zendingen toe bij, de aandacht voor bepaalde actuele zaken te vergroten. 

ADRESSEN VAN SECRETARIATEN VAN PAS OPGERICHTE AFDELINGEN VAN HUMANITAS.  

Inmiddels kregen wij nog enkele nieuwe afdelingen van Humanitas door, 
welke wij nog niet in de hiervoorgaande tekst konden vermelden, n.l.: Heeren-
veen, Harlingen, Wolvega-en Appelscha. 
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