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HUMANISTI SCH NIEUWS  

HUMANISTISCH VERBOND.  

Persconferentie Humanistisch Verbond.  

Op 8 februari hield de. Voorzitter van het HumanistisCh Verbond, Dr. 
J.P. van Praag, gen persconferentie, welke wel bijzonder goed geslaagd kan wor-
den genoemd. Twintig vertegenwoordigers van dag- en weekbladen en dagblad-
combinaties waren aanwezig. Vrijwel alle belangrijke bladgnvan uiterst links 
tot uiterst rechts waren vertegenwoordigd. De bijeenkomst had, voor een pers-
conferentie, wel een heel bijzonder karakter. Dr. Van Praag hield een korte 
inleiding, waarin hij het moderne Humanisme kenschetste 'als een geestelijke 
emancipatie-beweging van de onkerkelijken. Spreker legde er de nadruk op, dat 
nooit gesteld is dat de overheid de gelijkwaardigheid van de verschillende 
levensovertuigingen zou moeten uitspreken. Dat zout immers een oordeel over 
de waarde van de levensovertuigingen inhouden en tot dat oordeel is de over-
heid niet bevoegd. Wel echter eisen de Humanisten dat de overheid aan alle 
leYensovertuigingen gelijke rechten toekent. Dr. van Praag wees op de noodzaak 
elkaars overtuiging te eerbiedigen en te voorkomen dat de bestrijding van een 
anders overtuiging afdaalt tot. het peil van onderlinge verdachtmaking. 

Op de inleiding van de Voorzitter volgde een geanimeerde discussie met 
een sterk filosofische inslag. Wie onvoorbereid zou zijn binnengekomen tijdens 
dit debat, zou moeilijk hebben kunnen geloven in een gezelschap verslaggevers 
terecht te zijn gekomen. Het geheel had het karakter van een voorlichtings-
bijeenkomst op vrij hoog filosofisch niveau voor een aantal in het Humanisme 
geinteresseerden, die met grote waardigheid en vooral grote belangstelling 
en de bereidheid tot eerbiediging van eens anders overtuiging, over het Hu-
manisme vragen stelden en soms zelfster over in debát traden. 

Deze conferentie was niet alleen verheugend voor het Humanistisch Ver-
bond, zij deed ook de Nederlandse Pers van haar beste zijde kennen. 

Inmiddels zijn in een grootaantal bladen naar aanleiding van deze con-
ferentie artikelen verschenen, welke tot dusver dezelfde geest van objecti-. 
viteit.ademden, als de conferentie. 

Jaarverslag Humanistisch Verbond.  

In het orgaan van het Humanistisch Verbond " I,n en 0 m" van. 4 
februari 1956 is verschenen het jaarverslag over 1955 van, hel-Huniiiiiistisch 
Verbond. . . 

Uit dit verslag blijkt, dat het ledental van het Verbond gestegen is van 
3'.500 op 31 december 1947.tot 11.050 op 31 december 1955. 

Het verslag constateert, dat in 1955 minder dan in de voorafgaande jaren 
het humanisme als zodanig onderwerp van debat is geweest in de volksvertegen-
woordiging. Een oorzaak daarvan is te vinden in het feit, dat de aanvankelijke 
verlangens van de humanistische beweging op het gebied van arbeiderskampen 
en inrichtingen van justitie gedeeltelijk zijn ingewilligd. Dat betekent even-
wel niet, voegt het verslag hieraan toe, dat reeds volledige gelijkberechtigd. 
held bereikt is, terwijl bepaalde wensen op andere terreinen zelfs nog nauwe-
lijks aan de orde zijn geweest. 

Bij de behandeling, zowel van de 
teronderwijs kwam - aldus het verslag 
niet-godsdienstige overtuigingen tot 
betrokken moet achten. 

In het laatste deel van het verslagjaar, vermeldt het verslag verder, 
is het hoofdbestuur zich opnieuw gaan bezighouden met de meningsvorming rond-
om de openbare school. Nieuwe. contacten werden gelegd, oude hernieuwd. Ver-
schillende besprekingen werden gevoerd, aldus het verslag. In het verslag 
wordt bevreemding uitgesproken over het feit, dat de Hervormde Raad voor 
Kerk en School nimmer van enige behoefte aan contact heeft doen blijken, hoe-
wel het Hérderlijk Schrijven van de Hervormde Synode aan een gewaardeerde eer-
biediging.van de Humanistische overtuiging uiting gaf. 

crematiewet als van de wet op het kleu-
- een neiging `tot achterstelling van . 
uiting, waarbij het humanisme zich direct 



3 - 

Nieuwjaarsboodschap.  

Het Hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond heeft een Nieuwjaars-
boodschap opgesteld, welke op zondag 1 januari door de algemeen voorzitter 
Dr.J.P. van Praag in de Rubriek "Geestelijk Leven" van de V.A.R.A. werd uit-
gesproken. Deze Nieuwjaarsbrief werd ook in verkorte vorm uitgegeven door 
het Humanistisch Verbond. De tekst hiervan gaat als bijlage hierbij. 

Congres.  

Het jaarlijks congres van het H.V. is vastgesteld op 21 en 22 april te 
Apeldoorn. In het volgende nummer hopen wij nadere bijzonderheden te kunnen, 
mededelen. 

Topkaderconferentie.  

Op 21 en 22 januari j.l. hield het H.V. de jaarlijkse Topkaderconferen-
tie te Nunspeet. 

De voorzitter Dr. van Praag sprak zaterdagmiddag over de Kerstening Van 
het Nederlandse volk. Penningmeester Koppenberg hield 's avonds een inlei-
ding over de financiële positie Van het Verbond en de vice-voorzitster van 
de fed. gemeenschap Amsterdam, Mevrouw A.C. Terpstra-Heinrich, sprak over 
het groepswerk in de gemeenschap. Een bijzonder geslaagde conferentie, waar 
ons topkader, gesterkt voor zijn zware taak, van is teruggekomen.. 

Nieuwe uitgave.  

"Het Groepsgesprek in de Humanistische Geestelijke Verzorging" heet de 
gestencilde uitgave van de Centrale Commissie Practisch Humanisme". Zij bevat 
de beschouwingen van de Heer C.H. Schonk, Geestelijk Raadsman voor de Arbei-
derskampen, welke al eerder in het orgaan van de Centrale Commissie "De 
puntjes op de I" zijn verschenen. 

De beschouwingen zijn van belang voor ieder, die wel eens iets te maken 
heeft met groepsgesprekken. Zij zijn geschreven vanuit de praktijk en bijzonder 
prettig leesbaar gesteld. 

Verkrijgbaar bij het Centraal Bureau van het Humanistisch Verbond, Bleyen-
burgstraat 1, Utrecht. 

HUMANITAS, VEN,ENIGING VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK OP HUMANISTISCHE GRONDSLAG.  

De afdeling Rotterdam van Humanitas heeft een nieuwe directeur. De Heer 
L.J.Dijkers is met 1 februari in functie getreden. De Heer Dijkers is 13 jaar 
werkzaam geweest bij de Dienst voor. Sociale Zaken te Rotterdam. In 1951 ging 
hij over naar de Sociale Raad van de Maasstad, waar hij speciaal als redacteur 
van het Maandblad Sociaal Contact werkzaam was. Geen onbekende dus op het , 
terrein van het maatschappelijk werk te Rotterdam. 

Drie afdelingen van Humanitas zijn door de Minister van Justitie erkend 
als reclasseringsvereniging voor minderjarigen. Het zijn Rotterdam, Amsterdam 
en Amersfoort. De erkenning betekent, dat zij kunnen overgaan tot het aanstel 
len van een gesubsidieerd maatschappelijk werker als adviseur van de gezinsr 
voogden. 

In Drachten werd een afdeling van Humanitas opgericht; secretaris werd 
de Heer H.W. de Ruiter. 

Ook te Hoogeveen kwam een afdeling tot stand; secretaris werd hier de 
Heer R.G.J. Heikens. 

Tot penningmeester van de Stichting Kindertehuizen van Humanitas werd 
benoemd de Heer Mr. M. Knap te Amsterdam. 

100.000 inzendingen kwamen binnen op de prijsvraag welke Humanitas 
heeft uitgeschreven.Inmiddels.hebben alle prijswinnaars hun prijzen in huis. 
31.000 trekkingslijsten werden verstuurd. De eerste vijf prijswinnaars zijn: 

Mevr. F. Visser, van Mailstraat 126-111, Amsterdam, 	 eerste prijs. 
J.C. Schmidt, Nassau Odijckstraat 57, Den Haag, 	 tweede prijs. 
Mevr.Mollema-de Goede, Oranjestraat 148, Haarlem, 	 derde prijs. 
L.P. van Herk, Klapwijkseweg 7-e, Pijnacker-Z.H., 	 vierde prijs. 
Mevr.J.Timmerman-Visser, Rooseveltlaan 87-I,Amsterdam, 	vijfde prijs. 

Zij die een volledige lijst met de namen van de prijswinnaars wensen te 
ontvangen kunnen deze verkrijgen door storting van 15 cent op giro 58.20.00 
van Humanitas. 

HUMANISTISCHE JONGEREN GEMEENSCHAP.  

De H.J.G. verheugt zich in  een voorspoedige groei. Op 18 december werd' 
de gemeenschap Deventermericht met 10 leden.(Secr. Gerda Hoekstra, Zwolse 
weg 110, Deventer) en  op 13 januari aanschouwde de gemeenschap Alkmaar het 
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levenslicht met 15 leden(Secr. Paula Louwerse, Kennemerstraatweg 246, Heilo, 
post Alkmaar). Op 5 en 6 februari hield de H.J.G. een week-end op De Ark, 
waar de zojuist verschenen syllabus "Gemeenschapsvorming" word besproken on-
der leiding van de Heer Doets. Dank zij financiële steun van het Verbond kon-
den ook de verafgelegen gemeenschappen vertegenwoordigd zijn. Geen gemeenschap 
had dan ook:versteklaten gaan. 	 • 

Op 25 . en 26 februari werd een studieweekend gehoUden-over de Humanis- 
tische lijn in de H.J.G. 

De Algemene Vergadering zal op 10 en 11 maart worden gehouden. 

HUMANISTISCHE JEUGDBEWEGING.  

Vanwege de H.J.B. deelt men ons het volgende mede: 

De H.J.B. groeit! Ledénwerfacties in Amsterdam en Eindhoven zijn in volle 
gang en hebben reeds resultaten opgeleverd. In Amersfoort iijn. nu zoveel leden 
dat eerdaagswel tot het oprichten van een afdeling zal kunnen worden overge-
gaan. Ook in de andere afdelingen wordt hard gewerkt om de leden en belang 
stellenden een zo goed mogelijk programma aan te bieden. 

Op 7 en 8 januari j'.1. was een landelijk winterweekend georganiseerd in 
de Lage Vuursche. Circa 50 deelnemers hebben regen en sneeuw getrotseerd om 
tezamen van dit weekend een succes te maken. En dat is gelukt!'Een inleiding 
van de Heer D.d'AngreMond, een sneeuwwandeling, muziek en voordracht, en tot 
slot een tafeltennisPompetitie met feestelijke prijsuitreiking. De stemming 
was buitengewoon g'oed. 

In Amersfoort werd op 11 en 12 februari een Kader-weekend gehouden, 
waarna als volgend landelijk evén...ment het Paaskamp genoemd moet worden. 

STUDENTEN VERENIGING OP HUMANISTISCHE GRONDSLAG.  

In de S.V.H.G. zijn de discussies goed op gang, getuige de mededelingen 
welke wij van die zijde ontvingen:. 	• 

Op 21 en 22 januari j.l. werd te Amsterdam door de S:V.H.G. een confe-
rentie gehouden over de problemen die samenhangen met de vernieuwing van het 
Hoger Onderwijs. Het doel daarvan was een nadere bepaling van de gedachten die 
in de S.V.H.G. daaromtrent heersen; via de Nederlandse Studenten Raad, waarin 
allerlei studentenorganisaties zitting hebben, kan enige, zij het geringe, 
invloed worden uitgeoefend op de beslissingen in de Tweede iKamer. Strijdpunt 
in alle discussies over.déze vernieuwing is de vraag of niet de bedreigde 
"academische vrijheid", wel verre van een der peilers van onze cultuur te zijn, 
zoals door sommigen gesuggereerd wordt, misschien meer een camoufla'e is van 
"academische luiheid", die door de gemeenschap niet getolereerd zou kunnen 
worden.' 

Op 4 februari j.l. vond te Utrecht een bijeenkomst plaats van hoofdbe-' 
stuursleden en andere functionarissen van de Vrijzinnig Christelijke Studenten 
Bond en van de S.V.H.G. Er werd gediscussieerd over "Nihilisme"; 's avonds 
ging men gezamenlijk naar de Schouwburg.„ 

HUMANISTISCH THUISFRONT.  

Hoe pakken die Humanisten het geestelijk vormingswerk onder de militairen 
nu toch eigenlijk aan? Deze vraag zullen velen zich wel eens gesteld hebben. 
Wij zijn daarom'verheugd een artikeltje van het bestuurslid en geestelijk raads-
man H.J. Lipá te kunnen plaats 

De Geestelijke Vorming van Militairen.  

Deze vorming van militairen geschiedt van Humanistische zijde o.a. in De 
Ark te Nunspeet. De minister heeft dit vormingswerk van humanistische zijde 
beperkt tot twaalf vierdaagse bijeenkomsten per jaar van ieder ongeveer der-
tig deelnemers. Dit in tegenstelling tot de Katholieke en Protestantse vor-
mingscentra die het gehele jaar doorwerken en bovendien volledig gesubsidi-
eerd worden, terwijl het Vormingswerk van het Humanistisch Thuisfront tot 1 
januari 1956 nog steeds geen enkel subsidie heeft verkregen. Op het ogenblik 
is sprake van een zeer klein subsidie-bedrag voor het jaar 1956. 

Hoe dit zij, ons vormingswerk gaat door en, gelukkig, ten aanzien van 
de militairen met groot succes. Iedere bijeenkomst Opnieuw blijkt dat er aan ' 
dit werk een grOte behoefte is. Het programma van zo'n bijeenkomst is gevari-
eerd, het hoofdbestanddeel is het gesprek, de discussie, daarnaast is er een 
cultureel deel o.a. een bezoek aan het Kriiller Miiller Museum, een voordracht-
avond, een muziekavond, soms ook een film. 
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Vooral het gesprek, de.discussie zou ik in deze uiteenzetting.op de 
voorgrond willen stellen. 

. Het doel van dit gesprek is de deelnemers de helpende hand te bieden 
bij hun eigen. ontplooiing tot geestelijke vrijheid. Dat betekent dat dit ge-
sprek voortdurend moet zijn ingesteld op de behoeften die bij de deelnemers 
Zelf aanwezig zijn. Iedere :maal opnieuw moet de leider van zo'n bijeenkomst 
zich afvragen: Met welke problemen zitten ze, wellge_meeilijkheden hebben ze? 

Daarmede komt duidelijk naar voren dat deze vorming onderdeel is van de 
geestelijke verzorging, ook dan gaat het, behoort het althans te gaan om de 
problemen en moeilijkheden van de man die verzorging vraagt en niet om de pro- 
blemen en moeilijkheden 	 van de verzorger. 

Deze vormingsbijeenkomsten kunnen dus naar hun - wezen geen enkele vorm van 
.propaganda voor het Humanisme inhouden. Wie aan propaganda_denkt begeeft zich 
buiten het terrein van de geestelijke verzorging. 
" - Wordt . er . dus in deze bijeenkomsten .niet gesproken over het Humanisme? 
Dat hangt af van de behoefte van de deelnemers! Aan het begin van de bijeen-
komst worden door. de deelnemers gezamenlijk de onderwerpen van discussie vast-
gesteld. Van tevoren is dan door de leiding. medegedeeld dat er geen enkel 
verplicht onderwerp en geen enkel verboden onderwerp is. Voorstellen voor 
.deze onderwerpen worden opgemaakt door kleine secties van 4 h 6 deelnemers. 
De praktijk heeft uitgemaakt dat er op zo goed als iedere' bijeenkomst wel een 
sectie is die 64h of ander onderwerp betreffende het Humanisme naar voren 
brengt en dan wordt er dus, op verzoek van de deelnemers, op een bepaalde 
tijd in het gesprek gediscussieerd over het een of ander punt van Humanisme, 
maar zou geen enkele sectie de behoefte hebben om over het Humanisme te 
praten, dan zou dit even vanzelfsprekend niet gebeuren. Het zou toch uit een 
oogpunt van geestelijke verzorging te gek zijn als een bepaalde groep mensen 
de behoefte hadden om over bepaalde onderwerpen met hun geestelijke verzorger 
te spreken, juist omdat het hun eigen problemen en moeilijkheden zijn, en de 
geestelijk verzorger zou zeggen: niks ervan, jullie kunnen alleen en voor 
alles met me praten over het Humanisme. 

Een heel andere zaak is 	uiteraard dat ook als het gesprek over. heel 
.andere onderwerpen gaat dan-over het Humanisme, de geestelijk verzorger die 
aan het gesprek deelneemt zijn humanistische visie op mens en wereld niet kan en 

mat; verbergen, Hij moet zich daarbij echter steeds bewust zijn, dat zijn gedach-
ten een wezenlijke bijdrage tot het gesprek moeten vormen en geen enkele andere 
gedachte Van de deelnemers in de weg mogen staan. Alleen dan wanneer z.i. mo-
reel onaanvaardbare meningen naar voren worden gebracht zal de geestelijk ver-
zorger werkelijk in het gesprek moeten ingrijpen en dan op een concrete, duide-
lijke wijze n.l. door het moreel onaanvaardbare van de naar voren gebrachte 
mening duidelijk aan te tonen. 

Natuurlijk is er ook nog een verder gaande taak van de geestelijk verzor-
ger. Hij zal o.a. de deelnemers moeten brengen tot" het vergelijk van de naar 
voren gebrachte meningen, tot het toetsen van eigen gedachten aan die van 
anderen; en hij ontkomt er daarbij niet aan ook eerY perscsonlijke voorkeur, op 
welke gronden ook, te demonstreren, maar in hoge mate zal hij er voor moeten 
zorgdragen dat het gesprek niet ontaardt in een eenzijdige beinfluencering 
van de gesprekspartners. Alleen dan kan werkelijke Vorming,die zich tot in vrij 
hoge mate vanuit de deelnemende personen zelf zal moeten ontwikkelen, zijn 
kans grijpen. 

Ik schreef: Er zijn geen verplichte en geen verboden onderwerpen. Men 
zal als geestelijk verzorger de moed en de verdraagzaamheid meeten,opbrengen 
ieder probleem in het gesprek op te nemen dat door de deelnemers wordt ge-
steld. Alleen zo wint men het vertrouwen van de deelnemers, een onontbeer-
lijke' voorwaarde voor een goed gesprek. 

Dit betekent aan de andere kant natuurlijk niet dat men zich bij iedere 
mening of stelling behoeft neer te leggen. Ik schreef reeds: een moreel on-
aanvaardbare mening moet op die grond worden bestreden, hetzelfde geldt ook 
voor ondoordachte meningen, maar laat de geestelijk verzorger die zo'n gesprek 
leidt toch vooral voorzichtig zijn om niet te spoedig iets als moreel onaan-
vaardbaar of ondoordacht te kenmerken, omdat het niet tot zijn eigen levens-
beschoUwelijke overtuiging behoort. 

Men bedenke bij dit alles: bij deze gesprekken is het aanbrengen van ken-
nis niet het hoofddoel. Natuurlijk zullende serieuze deelnemers ook hun ken-
nis vermeerderen, daar doel is het verwerven van inzicht, het langzaam bou-
wen aan een eigen levensvisie. Het gesprek is daartoe een middel en het is 
een heter middel naarmate het de deelnemers op sterkere wijze stimuleert om na 
het gesprek met en in zichzelf tot verdere klaarheid te komen. Het gesprek 



is dus niet de eindfase van de geestelijke opbouw maar een fase in de ont-
wikkeling en daarom is ook het trekken van z.g. slotconclusies niet het 
hoogste.resultaat van deze besprekingen. Soms kan dit wel nuttig zijn, maar 
soms is het dat ook in het geheel niet. Er zijn gevallen waarin het geeste-
lijk bijzonder efficiënt is om eenvoudig op te houden met de discussie en te 
zeggen: jullie zien zelf maar eens wat je verder met deze gedachten wilt 
dgen. 

Wie als geestelijk verzorger streeft naar het snelle en complete suc-
ces zal eenmaal tot de ontdekking komen dat hij in hetgéheel,geen succes 
leeft. 

JAARVERSLAG HUWISTISCH THUISFRONT.  

Het jaarverslag over 1955 .van de Siiéhtingen Humanistisch Tguiáfront 
en Militaire . Tehuizeg van het Humanistisch Thuisfront is inmiddels ver- • 
Schengn.'Hieruit blijkt met hoeveel succes, ondanks de financiële moeilijk-
heden, door beide Stichtingen is gewerkt. 

Latén wij volstaan met Onkele :.cijfers uit dit jaarverslag te noemen: 

Het militaire tehuis te Amersfoort had in 1955 12.000 bezoekerá 
te Havelte 	" " 1955 24.000 bezoekers.  

Nunspeet 	" 1955 45.000 bezoekers: 

HUMANISTISCHE WERKGEMEENSCHAP IN DE P.v.d.A.  

Van de vele afdelingsactiviteiten van 	noemen wij hier slechts: 

Nieuws uit de H.W.G.  

Amsterdam 	kon op de jaarvergadering van 15 december terugblikken op 
een gunstig jaar. Een Forum-avond met de,.beide andere werkgemeenschappen 
over "Levensbeschouwing en socialisme" viel zeer in de smaak. 

Vlaardingen zag in de eerste maanden van z'n bestaan zijn invloedskring 
gestadig uitbreiden en had 15 december een geslaagde vergadering met de 
Heer H. van Es. 

Zeeland In de loop van deceMber werd hier een streeksgewijze afdeling ge-
vormd, waarvan de Heer M. Hubregtse uit Middelburg voorlopig voorzitter 
werd en de Heer J. Allaart, Schuttershof 2, Arnemuiden, secretaris. 

JUBILEUMVIERING HUMANISTISCH VERBOND.' 

En zo is het Jubileum dan al weer verleden tijd geworden. Een verleden 
tijd, waaraan we met grote voldoening zullen terggdenken. Het begon met een 
drgkbezoehte receptie in Carlton te Amsterdam, op s zaterdag18 februari. 
Rgim 350 personen waren aanwezig. 

De eerste op de sprekerslijst, Prof. Mr. P.J. Oud.had helaas wegens 
een onvoorziene samenloop van omstandigheden bericht van verhindering 
moeten sturen. 

Nu opende Mr. J.A.W. Burger, Voorzitter van de Tweede Kamer-fractie 
van de P.v.d. A. de rij van sprekers. Spreker zag de grote. waarde van het 
Humaniátisch Verbond in dé eerste plaats in het feit, dat het een vraag 
in het midden van ons . volk heeft gelegd. 	. 

Vervolgens sprak de Heer Mr. E.A.M. Lamers, Directeur-Generaal van.  
het Gevangeniswezen namens het Ministerie van Justitie. Deze spréker 
sprak zijn waardering uit voor hetgeen het Verbond in de korte tijd van zijn 
activiteit reeds heeft gepresteerd op het gebied van de geestelijke verzor- 
ging van de buitenkerkelijke gevangenen. 	 • 

Dr. J.A. de Koning kwam zijn felicitatie uitspreken namens de Centrale 
(dommissie van het Vrijzinning Protestantisme en getuigde van de verwant-
schap tussen beide geestelijke stromingen doordat de "rechter zoom" van - het 
Huffianisme bijna ongemerkt overgaat in de "linker zoom" van het Vrijzinnig 
Protestantisme. 

Dr. 0. Noordenbos bracht de gelukwensen over van De Dageraad en sprak 
daarbij als zijn mening uit, dat De Dageraad in.veel opzichten de wegbereider 
is geweest voor het Verbond. 

Prof. Dr. Luciën de Coninck, feliciteerde namens de International 
Humanist and Ethical Union en . namens get Belgisch Humanistisch Verbond; waar-
van hij voorzitter is. Prof. de Coninck sprak zijn dank uit voor de steun 
welke de Belgische organisatie van haar Nederlandse . zuster ontvangt. 

Burgemeester d'Ailly, die tijdens.het uitspreken van de gelukwensen 



vlotweg was komen binnenlopen, trad onverwacht en, naar hijzelf mededeelde 
onvoorbereid, in de rij der sprekers, om zijn gelukwensen - uit te spreken, met 
zijn: dankbaarheid, dat het Humanistisch Verbond met vele andere geestelijke 
stromingen de "backbone" van ons volk uitmaakt. 

Mr.Dr.J. In 't Veld, landelijk Voorzitter van•Humanitas kwam namens 
deze zusterorganisatie•felioiteren en onderstreepte daarbij de z.i. gewel-
dige betekenis, welke het Verbond heeft voor de toekomst van onze WesterSe 
beschaving. 

Ir. D.A.v.d.Berg en Ir. J.B. Binnendijk brachten de gelukwensen overvan 
resp. de Ned. Vereniging voor Sexuele Hervorming en de Zwingli-bond. 

• Toen was het grote ogenblik aangebroken, waarop de Heer Th.W.Polet, 
de voorzitter van het Jubilelim-COMité het "cadeau" van het Verbond kwam aan-
bieden: 1218 nieuwe leden (12%) en f. 36.020.08 als voorlopige afbetaling 
op het cadeau. Alles in 10 weken bij - elkaar gebracht! • 

In zijn slotwoord dankte de•Voorzitter, Dr.J.P. van Praag de sprekers 
hartelijk."Aangezien het stellen van de (goede) vraag al het halve antwoord 
is, is de verdienste welke Mr. Burger aan het Verbond toekent wel èen zeer 
belangrijke. Laten wij hopen, dat wij de volgende 10 jaar het antwoord zullen 
kunnen formuleren" zei spreker. Dr. van Praag onderstreepte nog eens hoe hij 
het Verbond zag als een voortzetting van een traditie van verdraagzaamheid 
en persoonlijke geinspireerdheid, waarvan een Geert Grote, een Coornhert, en 
een Henriëtte Roland Holst exponenten zijn geweest. "Wij willen zijn de uit-
drukking van de geconcretiseerde idee der menselijke solidarit.pit?zei spreker 
nog. 

	

	 ) 
Bij Alle' feestvreugde was er een moment van ontroering toen de Voorzitter 

zijn rede besloot met een citaat uit Shëlley's "Ode aan dé 1:.estenwind".. 
's Avonds vond de opvoering plaats van Garmt Stuiveling's "Erasmus" voor 

een uitstekend bezette zaal. 
Zondagochtend volgde een met grote aandacht door een talrijk gehoor ge-

volgde bezinningsbijeenkomst in Krasnapolsky waar Dr.J.C. Brandt Corstius 
sprak over "De bevrijding van Prometheus". 

UITTREKSEL UIT DE TOESPRAAK VAN DR. J.C. BRANDT CORSTIUS OP 19 FEBRUARI 1956.  

Op de bezinningsbijeénkomst in Krasnapolsky te Amsterdam, belegd door 
het Humanistisch Verbond ter gelegenheid van zijn tien-jarig bestaan, sprak 
Dr.J.C. Brandt Corstius over De Bevrijding van Prometheus. In deze toespraak 
gaf hij het moderne humanisme zijn plaats in het eeuwenoude streven van de mens 
naar zelfbevrijding, dat hem krachtens zijn aard steeds heeft gekenmerkt. 

Deze zelfbevrijding, geáymboliseerd in de illthe van Prometheus, heeft 
de menselijke gelijkheid ,en de redelijkheid der menselijke verhoudingen tot voor- 
waarde. Daarom is zij nimmer volledig geálaagd en heeft het moderne humanisme,_„ 
de taak haar voort te zetten in een tijd, die alom de bevrijding uit de onder-k„1 
worpenheid aan de natuur te zien geeft . In het licht van dit streven, dat 
de historie der mensheid kenmerkt, ziet de moderne humanist zijn plaats in 
het geestelijk en maatschappelijk .leven van deze tijd. 

De muzikale omlijsting ván deze rede werd verzorgd door het .R5ntgen- - 
kwartet, dat werken van Mozart en Beethoven ten gehore bracht. 

NEDERLANDSE LITERATUUR.  

Het wetenschappelijk en cultureel tijdschrift van de Humanistische 
Stichting Socrates, Rekenschap genaamd, verscheen in februari 1956 als 
Jubileum-nummer. De inhoud is als volgt samengesteld: 

J.P. van Praag, Rekenschap van het Humanisme. 
H. Honger, Bouwstenen tot de geschiedenis van het Humanistisch Verbond. 
P.A. Pols, Tien jaar practisch Humanisme. 
Libbe van der Wal, Twee filosofische wegbereiders. 
F.P, Huygens, Verkenningen in de Voorhoede. 
H. Hawton, The Humanist International. 
Heida S. Haasse, Een variatie op het thema "De kunstenaar in het luchtledig". 

Het nummer omvat 106 pagina's, is gedrukt op zwaar, glanzend papier en 
verlucht met enige foto's en afbeeldingen van medailles, welke ontleend zijn 
aan de catalogus van de tentoonstelling Europees Humanisme, in de afgelopen 
maanden te Brussel gehouden. 

tl 
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Echt een uitgave voor hen, die eens wat dieper op de problemen willen 
ingaan en tegelijk iets willen weten van de geschiedeni'svan hei Humanis- 
tisch Verbond. Men kan moeilijk voor de 	welke zo'n:nummer kost, als 
men geen abonné is, beter gedocumenteerd-wordenetaling. kan plaats hebben 
door overschrijving op giro Nr. 58.22.93 van de Humanistische Stichting 
Socrates. . 

X X X X X 

INTERNATIONALE LITERATUURLIJST.  

NEWS AND NOTES. 

Jan.1956 

Jan.1956 

THE MONTHLY RECORD  

Jan.1956 

Jan.1956 

Jan.1956 

George E.G. Dell  

Young Man. 

Virginia-Flemming  

Religioh for. Xiastery:  
and Suffering. 
Archibald Robertson' 

Three great Historians. 

W.E..S«inton. 

Joseph Priestly,L.L.D.,F.R.S. 

Dr. Stark Murray • 

Ethics and Modern Medicine. 

THE ETHICAL PLATFORM 	 Horace L. Friess . 

Sept.-Oct.1955 

Surface Mástery'and'Deèper 
Direction of Life. 

Henry Neumann  

Grounds for a true Self-Respect. 

' Jerome Nathanson  

World Democracy: Illusion or 
Ideal ? 

THE INDIAN RATIONALIST 	 James Hervet' Johnson  

The Benefits of Atheism 

    

Prof.Dr. G,von Frankenberg  

Hat die Welt einen Sinn? 

Kurt Riechers  

Moral, Schbnheit, Frieden und 
Kultur.— 

 

GEISTESFREIHEIT  

Dec. 1955 

Jan. 1956 

 

    

      

DER FREIDENKER  

Jan. 1956 

  

W. 	Z.  

Die Vermittlung "wirklicher 
Lebenswerte". 

 

     

BESINNUNG 	 Dr. Hans Fischl  

Nr. 6, Winter 55/56 	 Hass oder Mitleid. 

Nr, 6, Winter 55/56 	 Wilhelm Biirner  

Moral ohne Religion. 
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VAN ALLE KANTEN.  

De Persconferentie.  

Op hét moment dat wij dit schrijven (enkele weken na de persconferentie) 
hebben ons 22 verslagen van de conferentie bereikt. Wij kunnen natuurlijk niet 
al deze stukken en stukjes OPneffien. Om U een indruk te geven, nemen wij hier-,  
onder over hetgeen "De Tijd" . van 9 februari er over publiceerde. 

Humanistisch Verbond 10 jaar, Geesteshouding gebaseerd op innerlijke ervaring, 

Op 17, 18 en 19 februari a.s. viert het Ned. Humanistisch Verbond zijn 
tienjarig bestaan. Met het oog op deze viering heeft de voorzitter, Dr.J.P. 
van Praag in het Carlton-hotel te Amsterdam doel en werkwijze van de beweging 
voor de pers uiteengeoet. Er is reden voor deze herdenking, aldus spreker, 
niet zozeer wegens de grote toename van het aantal leden als wel uit hoofde 
van een nieuwe bezinning op de plaats en de taak van het Humanistisch Ver-
bond in het Nederlandse volk, die tengevolge van de aanzienlijke groei nood-
zakelijk is geworden. Het humanisme in Nederland zal nu moeten bewijzen wat 
het waard is. Begonnen met 200 leden op 17 februari 1946 heeft men nu reeds 
de 10.000 overschreden, welk aantal waarschijnlijk verdubbeld dient te worden 
wanneer men. daarbij de verwante groepen en organisaties rekent, die eenzelfde 
levensovertuiging voorstaan zonder officieel lid te zijn van het Verbond. 

In de nieuwe beginselverklaring van verleden jaar wordt het humanisme 
omschreven als gekenmerkt door het pogen om leven en wereld te verstaan met 
een beroep op menselijke. vermogens en zonder uit te gaan van bijzondere Open-
baring. Als grondslag erkent men een waardebesef, dat wezenlijk is voor de 
mens en niet naar willekeur gewijzigd kan worden. De humanist moet bereid 
zijn zich in denken en doen steeds redelijk te verantwoorden. Hij eerbiedigt 
de mens als enkeling en als lid der samenleving in zijn menselijke waarde en 
erkent, dat hij deel heeft aan natuurlijke, maatschappelijke en kosmische ver-
banden. Vrijheid en gerechtigheid zijn noodzakelijk voor ons persoonlijk en 
maatschappelijk leven. 

Het humanisme is allereerst een geesteshouding, gebaseerd op' innerlijke 
ervaring, van waaruit men het leven beziet, geen leer dus of theorie. Het 
Verbond heeft ten doel allen te verenigen, die deze houding delen, verdiept, 
verbreidt en verdedigt ze en streeft naar het vormen van een geestelijk cen-
trum voor hen die niet godsdienstig zijn. Gegeven de ontkerstening der huidi-
ge samenleving ziet men het als zijn taak een eigen levenssfeer te scheppen 
voor die buitenkerkelijken, die zich tot het humanisme voelen aangetrokken: 
een positieve bijdrage tot geestelijke vorming van de niet godsdienstige mens, 
die in nihilisme dreigt onder te gaan. De humanist accepteert de uitdaging 
van de tijd, niet alleen voorzover het achterblijven van het geestelijk leven 
bij de ontwikkeling der maatschappij een individuele nood heeft geschapen,. 
maar evenzeer ten aanzien van de in gevaar van ontbinding verkerende samen-  (-1 
leving. Vandaar dat tevens een reeds omvangrijk apparaat van maatschappelijk `'" 
hulpbetoon in het leven is geroepen. 

Met nadruk wees . Dr. van Praag erop dat de humanistischb . geéátelijke ver-
zorging niet streeft naar een monopoliepositie voor alle buitenkerkelijken, 
noch aanhangers tracht te werven of andermans levensovertuiging af te bre-
ken. Uit een oprechte bewogenheid met de mens-in-nood ziet men zijn taak als 
essentieel dienend zonder aanleiding te geven tot verdere verzuiling van het 
volksleven, welks eenheid men tracht te bevorderen door een waardevolle bij-
drage tot die geest en sfeer, die bindend mogen worden geacht. 

Het Humanistisch Verbond vraagt geen erkenning van gelijkwaardigheid 
der levensbeschouwingen, eenvoudig omdat het geen instantie erkent die hier-
over met recht kan oordelen. Wel eist het voor zijn aanhangers dezelfde rech-
ten als staatsburgers op, die de overige landgenoten genieten. Elke agressi-
viteit wijst het met beslistheid af. In zijn streven naar eerlijke eerbiediging 
van elkanders levensbeáchouwing ziet men een positieve factor tot gezond-
making van het Nederlandse volksbestaan, waaraan het Humanistisch Verbond 
uit overtuiging ook zijn bijdrage wenst te leveren. 

Andere artikelen naar aanleiding van het Jubileum.  

Het Parool van 21 december 1955 geeft een interview met Dr. J.P. van 
Praag, de Voorzitter van het Humanistisch Verbond, naar aanleiding van het 
10-jarig jubileum, terwijl Het Parool van 18 februari - de Jubileum-dag dus 
een uitvoerig artikel publiceert naar aanleiding van dit jubileum en waarin 
het besprokene op de Persconferentie is verwerkt. 

Elsevier van 4 februari 1956 neemt een artikel op van Dr. J.C. Brandt 
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Corstius, waarin deze de betekenis van het 10-jarig jubileum uiteenzet. 

• In Vrij Nederland van 11 februari j.l. doet B.W. Schaper dit even-
eens, 

De Groene van 18 februari publiceert een artikel van Ds. -K,H. Kroon 
over het Humanistisch Verbond onder de titel "Het Humanistisch Verbond 
verjaart". Het'siuk getuigt van waardering maar geeft ook enige - milde - 
critiek. Ds. KroCin vindt de preekjes van het H.V. voor de raait) nog ver-
velender dan de preekjes van kerkelijke richting van allerlei schakeringen... 

De Volkskrant van 17 februari neemt in zijn rubriek "De Kerk in het mid-
een" het volgende over het jubileum op:— 

Het komend weekend brengt twee geestelijk belangrijke bijeenkomsten. Te 
Amsterdam viert het Humanistisch Verbond zijn tien-jarig bestaan; in Gronin-
gen wordt.interacademiaal de Wereldgebedsdag voor Studenten gehouden. 

, Ie werkzaamheid van'het HUmanistisch Verbond toonde zich de afgelopen 
tiJn•jaár ook enige malen op het politieke vlak; zijn opzet is echter'aller-
eerst geestelijk en in wijder zin zelfs religieus van bedoeling. Want het wil 
een geestelijk tehuis verschaffen aan hen, die door de onkerkelijkheid dakloos 
zijn geworden en toch niet alleen willen blijven staan; alleen heeft dit tehuis 
wel een zeer bepaalde bouwtrant. Het beginselprogram is dus eigenlijk zijn 
'hoofdzaak. Iedereen zal met belangstelling luisteren naar wat men te Amster-
dam gaat zeggen over de tienjarige geschiedenis en ontwikkeling van het Ver-
bond, en over zijn vooruitzichten. 

De Vrijdenker van 16 februari wijdt een uitvoerig artikel aan het jubileum. 
Wij nemen daaruit het volgende over .; . 

Over dit verschil in taak, traditie en klimaat is wederzijds bij tijd en 
wijle'wel eens geschreven. Wij voelen er bij dit jubileum geen behoefte toe. 
Reeds toen hebben wij erop gewezen, dat eenzelfde mens zich in verschillende 
klimaten kan thuis voelen en de mogelijkheid niet uitgesloten was, dat onze 
wegen elkaar zouden blijven kruisen. De praktijk heeft dit bewezen. Sprekers 
ván beide organisaties treden voor elkaar Op, velen zijn van beide lid en waar 
het mogelijk is om met elkaar in contact te treden, wordt dit niet vermeden. 

• Stellig wérd hierdoor het verschil gedemonstreerd met dat van de gods 
dienstige stromingen, die van het begin van hun ontstaan af elkaar met alle 
middelen hebben bestreden en verketterd. Het is mogelijk gebleken, dat buiten 
en zonder de godsdienst geestelijke stromingen kunnen bestaan die, gescheiden 
en met eigen doel voor ogen, toch in wederzijdse waardering en begrip naast 
en met elkaar kunnen gaan, zonder principiële verschillen te verdoezelen. Dit 
lijkt ons een ongemene winst. 

Het Rotterdams Nieuwsblad van 14 februari geeft in zijn rubriek "In de 
Kijker" een beschouwing over het Humanistisch Verbond in verband met het 10-
jarig•bestaan. Het slotstuk van deze beschouwing citeren wij hier voor U: 

'Het Humanistisch Verbond is in de praktijk dan ook een strijdorganisatie, 
die het recept van deze tijd volgt en haar wensen met klem onder de aandacht 
van de openbaarheid brengt. In de volksvertegenwoordiging en .in verschillende 
gemeenteraden wordt er over gesproken, juist in verband met het geestelijk 
werk. Het Verbo-a.téweert een belangrijke geestelijke stroming in ons volk te 
vertegenwoordigen. De anderen zeggen, dat de humanisten dat eerst maar eens 
moeten bewijzen. Dat zal een bewijs moeten zijn volgens de wet der getallen. 
Het jubi1rum, dat dezer dagen zal worden gevierd, wordt dus ook een wapen-
schorm. 

:let zou Kijker niet verwonderen, als het Verbond op den duur het bewijs 
van zijn belangrijkheid "in de breedte" kan leveren. Het wordt een 	van 
het geestelijk patroon van ons volk. En beter een geordend beeld dan een vorm-
loze massa. Het hUmanisme, dat ook een internationaal verschijnsel is en over-
al contacten onderhoudt, draagt zijn steentje bij tot het rijke culturele beeld 
van het Nederlandse volk en om die reden alleen verdient het komende jubileum 
van het Humanistisch Verbond de aandacht. 

Lezingen en forumgesprekken over het Humanisme.  

Volgens een verslag van "De Gelderlander" van 15 december 1955 heeft 
Dr.. .B. van Bilsen 0.F.M. een lezing gehouden te Oss waarbij het Humanisme 
ook ter sprake kwam. Wij nemen dit verslag hieronder over: 

'De sfeer in de Partij van de Arbeid - ik acht dit volledig historisch 
verklaarbaar 	staát onder sterke humanistische invloed en al is daarmee 



niet gezegd, dat de P.v.d.A. humanistisch. IS, het zit er toch dik in.-
Aldus pater Dr. Bi van Bilsen 0.F.M., toen hij gisteravond in Oss voor 
"Brabants Heem" onder de titel "De geboorte van een nieuwe mensheid", 
eenspreekbeurt hielden daarbij vo-oraluitYoerig behandelde de verhouding 
van de katholiek tot het Humanistisch Verbond en het contact. tussen deze 
organisatie en de Partij van de Arbeid. 

De tweede generatie van leidende figuren in de P.v.d.A: sinds de oor-
log teltveelal kinderen van de oude (socialistische, red.) strijders. Zij 
zijn bij het humanisme terecht gekomen; hun geestelijk tehuis is het Humanis-
tisch Verbond. Aan de hand van de feiten toende.Dr..van Bilsen aan;  dat ver-
schillende leidende figuren van de Partij van ,de Arbeid humanisten zijn. 

Sprekende over het Humanistisch Verbond stelde hij,dat het grootste pro-
bleem voorde katholieken is, het feit; dat het Humanistisch Verbond tracht 
de buitenkerkelijken op te vangen. 

Wij, zullen nooit mogen toegeven, dat de buitenkerkelijken op de zorg van 
het H.V.zijii aangewezen. Toch werken katholieken het H.V. in dit opzicht dik- , 

**ijls in de hand. Juist daardoor werden de buitenkerkelijken van het "onbewuste" 
naar het "bewuste"*atheisme gedreven. Het is onze taak - nog veel meer dan 
vroeger - te zorgen voor de buitenkerkelijken. 
• ' De werfkracht van het Humanistisch Verbond is sterk, niet zo zeer wat 
het'aantal leden maar vooral wat de waardering er voor betreft. Dr. van. 
Biláen vroeg uitdrukkelijk om de idealisten onder hen in hun waarde te laten. 
"Dat mag echter'niet.inhouden, zo vervolgde hij, dat wij hen zonder meer hun 
gang kunnen laten gaan, integendeel als katholiek moeten wij er met elan tegen. 
ingaan. Op de eerste plaats door goed Christen te zijn. Het Humanistisch Ver- 	) 
bOnd is er - zoals vaak ten onrechte verondersteld wordt - niet de schuld 
maar een gevolg van de ontkerstening. "Wij moeten er geen boeman van maken", 
aldus spreker. "En het.bestaan van het H.V. is voor ons in zoverre gelukkig 
dat het van katholieke zijde een grotere activiteit heeft veroorzaakt. Waar 
het.nodig is zal men hetI.V. moeten afweren; . er alleen np te fitten heeft 
geen zin. 

Op internationaal niveau. 
"Hlimanitas", de Vereniging voor Maatschappelijk Werk op Humanistische Grond-
slag, heeft in Brabant nog het minst vaste voet aan de grond gekregen.. De 
Brabantse gemeenten hebben geweigerd subsidies te verlenen. Toch zijn Eind-
hoven en Oss door het H.V. sinds kort uitverkoren als centra van activiteit. 
Zoals bekend.komen de sterkste afdelingen van het H.V. voor in universiteits-
steden en industrie-.centra. 

Tenslotte vestigde pater.  van Bilsen de aandacht op de Nederlandse Vere-
niging voor Sexuele Hervorming, welke zichzelf al enigszins over het hoofd ge-
groeid is, maar die toch via neutrale damesbladen (genoemd werd "Eva") ook in 
Brabant haar invloed vergroot. 

"En, als men weet, dat door de Wereldgezondheidsorganisatie o.m. des-  0 
kundigen worden uitgezonden, die de kinderbeperking in de hánd werken zal 
het duidelijk zijn, dat dit vraagstuk voor de katholieken zich niet beperkt tot 
onze landsgrenzen, maar dat het ook speelt . op internationaal niveau", aldus 
Dr. van.Bilsen. 

• Blijkens het Dagblad voor de Zaanstreek,organiseert de Zaanse Volks- • 
uniYersiteit een serie lezingen over Christendom en Humanisme in de maand. 
maa:rt, waarin Prof. van Niftrik en Dr. G. Stuiveling zullen spreken. . 

De Tijd van-10 januari- deelt mode, dat de Zogenaamde TWeepreekstoel-
gesprekken zullen worden voortgezet .en het humanisme daarbij ook zal worden 
behandeld. . Bezocht zullen worden: HeeMstede, Weert, Eindhoven; Bergen op Zoom, 
Delft en Utrecht. 

Volgens Trouw van 11 januari 1956 hield Dr. J.P.A. Mekkes te Den Haag 
een door een talrijk publiek beluisterde causerie te Aalten, over het Humanisme. 
Trouw zegt: 
Het Humanistisch Verbond van thans noemde Prof. Mekkes slechts een rest van 
het oorspronkelijk humanisme. Spr. merkte op dat Christendom en Humanisme 
antithetisch tegenover elkaar staan. 

De Katholieke Pleingroep heeft te Apeldoorn een forumgesprek gehouden 
over "Godsdienst met of zonder Kerk". De Apeldoornse Courant van 12 januari 
geeft het volgende verslag ervan: 

Godsdienst met of zonder kerk? 
Over deze vraag hebben gisteravond in Hotel Nieland een pater, een pre-

dikant en een humanist hun licht laten schijnen. Voor deze bijeenkomst, waartoe 
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van rooms-katholieke zijde het initiatief genomen was, bestond zo'n grote 
belangstelling, dat velen onverrichterzake moesten terugkeren. Het openings-
woord werd gesproken door Drs. Th.Scholten, secretaris van Plein 1955, een 
beweging, die de ontmoeting, het gesprek met andersdenkenden centraal stelt. 

De eerste spreker . was pater S. Jelsma (M.S.C.), de leider van Plein 
1955. Hij karakteriseerde zijn speech zelf als een persoonlijk getuigenis. 
Spreker begon met op te merken dat het bij de godsdienst gaat om God en mens. 
De mens ervaart zijn bestaan somtijds als eenzaam. Telkens wordt hij in zichzelf 
teleurgesteld. Aan zichzelf heeft hij niet genoeg. Hij is ingesteld op gemeen-1. 
schap. Deze mens, ontgoocheld over zichzelf en over de gemeenschap, kan gods-
dienstig zijn. "Ik geloof", aldus de pater in dit verband, "dat ik op dezelfde 
God, waaruit ik voortgekomen ben, gericht sta, als de zin van mijn bestaan". 
In dit alles heeft de kerk een plaats. "De kerk is voor mij", zo zeide de spre-
ker, "niet. in de eerste plaats een menselijke apparatuur, maar een gemeenschap 
van mensen, die het met Christus willen doen. Ik zoek mijn heil bij deze Chris-
tus en in de gemeenschap van hen, die in Hem geloven. Ik geloof dat het zonder 
Hem, die mens is geworden, niet gaat". 

• Ds. H. Altena, N.H.predikant te Apeldoorn, de tweede spreker, vond de 
aan de orde gestelde vraag niet juist geformuleerd, daar men steeds meer gaat 
leven in een niet slechts ontkerkelijkte wereld, maar ook godsdienstloze wereld.. 
"Het laat mij koud", zo merkte Ds. Altena op, "of er nog wel enige religieuze 
gevoelens bij de mens bestaan", Beter had spreker het gevonden, wanneer de 
vraagliad geluid: Mens-zijn met of zonder geloof in Jezus Christus? 

Het was sprekers vaste overtuiging dat het er de Bijbel . niet om te doen 
is of er nog mensen zijn met bepaalde godsdienstige gevoelens , maar dat het 
gaat om het ware mens-zijn in deze wereld: vanuit de liefde, de barmhartigheid, 
het hongeren en dórsten naar de gerechtigheid in Jezus Christus, en ook vanuit 
Zijn lijden. Voor het ware mens-zijn achtte de predikant de kerk onmisbaar. In 
reformatorisch licht beschouwd, wilde spreker de kerk niet zien als een machts-
middel, doch veeleer in de geest van Jezus' woord: Zie, Ik zend U als schapen 
temidden der wolven. In haar zwakheid ligt haar kracht. 

Voor een christen is het niet mogelijk mens te zijn in zijn eentje. De Heer 
heeft een gemeente gewild. Daarin zit een fantastische gave, maar ook een grote-
opdracht. 

"Ik heb geen kerken ben niet godsdienstig", zo ving de Heer P.Pols uit 
Amersfoort, die de vraag van humanistische zijde belichtte, zijn betoog aan. 
Spreker merkte op dat er een groep mensen is, die evenals de christenen be-
zorgd zijn over het lot van de mens en.  van de wereld. Ook zij zoeken naar een 
stukjé gerechtigheid. Desondanks kunnen zij hun plaats in de kerk. niet vinden. 
De Heer Pols beschreef vervolgens de kijk van de humanist op de mens, die hij 
een mens in wording noemde en als een scheppend wezen in de wereld moet staan. 
Hij kent de verbondenheid met de ander, de verantwoordelijkheid voor de naaste. 
Hij erkent niet het bestaan van God, maar dat wil niet zeggen, dat hij het be-
staan Gods ontkent. Alleen: hij wil geen sprong in het duister maken. 

In tweede instantie ontstond er tussen de sprekers een discussie over 
enkele details, die men over en weer uit het betoog van de ander had gelicht. 
Daarna vormden zij een forum, dat vragen uit de vergadering beantwoordde. Hoe-
wel het met dergelijke bijeenkomsten bijna altijd zo is, dat men aan het einde 
even ver i's als bij het begin, heeft het toch zijn nut elkaar te ontmoeten en 
met elkaar te spreken. 

Artikel van een andersdenkende over het Humanisme.  

Onder de titel het Pseudo-dogma geeft Prof. Dr, G.C. Berkhouwer in 
Trouw van 11 februarizijn visie op het Humanisme. Wij citeren de laatste helft 
van dit artikel: 

Wanneer we zo horen, dat Kuyper reeds ongeveer vijftig jaar geleden een 
duidelijke kentering meende.te bespeuren inzake betrouwbaarheid van het pseudo-
dogma van de onbedorven menselijke natuur, zou men kunnen vermoeden, dat er 
tegenwoordig van dat dogma wel heel weinig zal zijn overgebleven. Sinds Kuyper 
die stemmingswisseling beschreef, is er tenminste zoveel gebeurd, dat.als 
een ondermijning van dit dogma kan gelden; dat er niet veel kans schijnt te be-
staan voor een ongebroken bezieling voor dit dogma. En wanneer men dan. nog 
even allerlei pessimistische literatuur uit deze tijd ter sprake brengt en deze 
literatuur generaliseert, dan kan men de pen opnemen in een poging om een 
tijdsbeeld te geven, dat op belangstelling aanspraak maken kan. 



13 - 

Een dergelijke handelwijze zou echter van niet geringe oppervlakkigheid 
getuigen. De dingen liggen wel iets dieper dan dat ze door een simpele lijn 
van optimisme naar pessimisme over de.  menselijke natuur zouden kunnen worden 
getekend. Weliswaar is er in de.beschouwingen over de menselijke natuur iets 
vernnderd. Men, wordt telkens getroffen door allerlei reserves en beperkingen 
als het over de. mens gaat en over, zijn "natuur". Er is hier en daar een zeke-
re• huivering te ,onderkennemom zo hoog van de toren te blazen en om het lof-
lied' zo - maar-en zonder meer te zingen op. dat oude psed.do-dogma der onbedorven-
heid.. 

In allerlei uiteenzettingen gaat men diep in op de manifestaties van 
"de - mens"• in.onze eeuw en wie iets gelezen:heeft van de viering van het 10-
jarig,bestaan van het Humanistisch Verbond, heeft deze toon wel kunnen be-
luisteren...De...stemmen der. historie (en welk een historie) spreken een woord-
je:mee. Het is meer de stemming van het "weliswaar, maar. toch", de stemming 
vair,het verweer tegen allerlei instanties die_ erop zouden kunnen wijzen, dat 
we hier toch wel werkelijk met een pseudo-dogma in aanraking komen. En toch 
iS,.het tegelijkertijd toi dat te midden van al die reserves en beperkingen de 
diepe kern van dit dogma niet wordt prijsgegeven. Als het erop aankomt, dan 
zien we toch weer de nadrukkelijke wens om achter al die fatale en desastreuze 
mens-verschijnselen van onze tijd heen te grijpen naar die . laatste goede reser-
ves als een nieuwe springplank naar een betere toekomst. 

Het' is niet zonder meer optimistisch, niet .meer het pseudo-dogma in zijn 
jubelende vorm, waartegen Kuyper zich met zo nadrukkelijke ironie richtte, maar 
in' de diepte gezien, blijft hét de vraag of er .inderdaad in dit dogma een wer-
kelijke breuk gekomen is. Of liever: het is m.i. niet meer een vraag, omdat 
de stemmen te duidelijk zijn,. ."te duidelijk, wanneer het er op aan komt in die 
laatste eh diepste beslissingen mver wat van de mens verwacht mag en kan 
worden. Daarom is wel in menig opzicht het strijdterrein over de mens en over 
het-humanisme veranderd, maar ineens zien we toch weer dezelfde wapenen han-
teren en ineens herkennen we.démude fronten..En juist omdat deze strijd ge-
paard gaat met een soms scherpe kritiek op de empirische mens en al wat hij 
op zijn geweten heeft ;  is het uiteindelijk beroep op deze mens, de ware, de 
echte mens des te opvallender. Want daarmee wordt bewezen, dat de beslissin7 
gen rondom de mens niet liggen in een wat meer of minder, maár in Gods eigen 
oordeel over deze mens, beelddrager Gods. Want als één ding duidelijk is en 
steeds meer wordt, dan is het wel dit, dat de kennis van de mens aangaande 
zichzelf niet het resultaat is van een ontleding van de feitelijkheid van zijn 
bestaan buiten het , licht der openbaring om. Die ontleding kan wel soms leiden 
tot een meer gematigd humanisme of zelfs tot een vorm van pessimisme, maar 
ook dit pessimisme blijft onvruchtbaar en werpt de mens tenslotte toch weer 
terug op zijn laatste kans. Het'is de kans om er van te maken wat er van te 
maken valt en te grijpen naar nieuwe moed en durf, naar berusting en hoop. En 
in dit alles dreigt altijd weer de suggestieve macht van het pseudo-dogma van _ 
de tenslotte toch gezónden, die hun handen niet uitstrekken naar hét genezen( 
medicijn. 

Gemeenteraden over Humanistisch Thuisfront.  

Al heel wat principiële debatten zijn er gevoerd in Gemeenteraden over 
het al of niet subsidie verlenen aan het Humanistisch Thuisfront. Uit de 
'Nieuwe Haarlemse Courant van 16 december 1955 nemen wij een verslag over van 
een Raadsvergadering van Bloemendaal over dit onderwerp: 

De hoofdstuksgewijze behandeling van de begroting in de middaguren 
bracht een bijzonder interessant debat over de al of niet toekenning van een 
subsidie aan het Humanistisch Thuisfront. B.en W. hadden voorgesteld om de 
aanvrage af te wijzen, terwijl Mevrouw Dalmeyer (P.v.d.A.) het subsidie wel 
wilde verlenen. Zij behaalde tenslotte de overwinning met acht tegen vijf stem-
men, waarbij de minderheid zeer gemêleerd van samenstelling was. 

Mevrouw Dalmeyer had er eerst bezwaar tegen,'dat aan Huize Melanie te 
Haarlem een subsidie van f.400.-- werd voorgesteld, maar het betoog van wet-
houder Hijszeler overtuigde zeven van de elf aanwezige raadsleden, zodat de 
post werd gehandhaafd. De Heer Fijen maakte nog enkele opmerkingen over fi-
nanciële aangelegenheden en de Heer Van Eaaster (K.V.P.) bepleitte de bouw 
van een clubhuis  in  Vogelenzang met een douche-accommodatie, waarvan ook het 
publiek gebruik kan' maken. 

En toen kwam dan het voorstel om de aanvrage van het Humanistisch Thuis-
front af te wijzen. Met een beroep op het Herderlijk Schrijven van de Generale 
Synode der Hervormde Kerk verzocht zij de ƒ. 10.-- toe.te wijzen. Zij noemde 



- 

het ondemocratisch en onchristelijk zelfs om de subsidie niet toe te ken-
'nen. De Heer Lagendijk (Prot.Ghr.) kwam fel in het geweer, Hij stelde in de 
eerste plaats, dat het herderlijk schrijven althans bij de ortodoxe protestanten 
geen algemene instemming had gevonden. Het humanisme noemde hij anti- of in 
elk geval a-religieus en de militairen in ons land behoren in de vreze Gods 
te worden opgevoed. Maar het humanisme is helemaal' niet contra-religieus kwam 
de Heer Schulz (P.v.d.A.) daar tegenop. Als het rijk iedereen, ongeacht over-
tuiging, inlijft in de militaire dienst, moeten de soldaten ook in hun eigen 
sfeér kunnen worden opgevangen, dus ook de humanisten onder hen. Mevrouw 
Poulus (V.V.D.) meende, dat er al genoeg gedaan wordt voor de humanistische 
militairen en de Heer Fijen (K.V.Pi) zei zijn stem niet aan het voorstel van 
Mevrouw Dalmeyer te kunnen geven, omdat het aantal daardoor bevoordeelden te• 
gering was. 

Wethouder Hijszeler deed toen het een en ander uit de doeken. Men kan 
wel zeggen, aldus de wethouder, dat men recht heeft van de gemeenschap iets 
te eisen, maar dan moeten daar plichten tegenover staan en.wel als een der 
plichten, dat men zelf probeert gelden bijeen te brengen alvorens bij de over-
heid aan. te . kloppenc Voor de drie tehuizen; die thans door het Humanistisch 
Thuisfront worden geëxploiteerd, is nihil door particulieren opgebracht. De 
wethouder onthulde daarna, ho.e dit Thuisfront eigenlijk de-financiën vergaart 
om zijn doeleinden te bereiken. Door verschillende grote bedrijven in Nederland 
werd f. 20.000.-- bijeengebracht, het rijkssubsidie bedroeg f. 15.000.-- en zes 

,andere subsidies vormen bij elkaar nog eens f.16.000.--. Dit laatste bedrag is 
als volgt verdeeld: Arbeiderscentrale f. 2000.--, Arbeiderspers f. 8000.--, 
Partij van de Arbeid f. 2500.--, V.A.R.A. f. 500.--, vakbonden.f.3000.-- + 
N.V.V. f.1000.--.Uit particuliere bron is nog geen drie mille bijeengebracht, 
terwijl de katholieken en protestanten bijna tweederde deel van de benodigde 
gelden voor. de te bouwen tehuizen zelf vergaren. De Heer Kapteijn (V.V.D.) 
vond daarcip gelegenheid voor de eerste maal zijn stem als raadslid te laten 
horen. Als orthodox christen zag hij in het humanisme voordelen ter bestrijding 
van het verderfelijke nihilisme en daarom was hij voor verlening van het sub-
sidie. Dat Mevrouw Dalmeyer sprak van "onwil", mishaagde wethouder Hijszeler, 
waarop zij het woord terugnam en het verving door"niet-bereidheid". De stemming 
bracht haar in elk geval de zege. Met de stemmen van de Heren Fijen (K.V.P.), 
Van Geluk (V.V.D.), Van Holten (V.V.D.), Smidt van Gelder 	 Tirion 
(V.V.D.) • Kapteijn (V.V.D.)en Schulz (V.V.D.) en Mevrouw Dalmeyer (P.v.d.A.) 
Voor werd besloten het Humanistisch Thuisfront te verblijden met een subsidie 
van f.10.--. 

Na nog enkele punten van minder betekenis besproken te hebben stelde de 
Raad van Bloemendaal de begroting voor het jaar 1956 definitief vast. 

In Socialistisch Commentaar rekent Het Vrije Volk van 14 januari 1956 af met 
de vele fabeltjes welke over Humanitas' worden verteld. Wij nemen het stukje 
in zijn geheel voor U over: 

Een'humanist beklaagt er zich over, dat in Zuid-Limburg de bewering 
gecolporteerd is, dat de maatschappelijke werksters van Humanitás(de Humanis-
tische Stichting voor sociaal werk) in de gezinnen waar ze komen de kinder-
beperking propageren. 

Waarom beklaagt de humanist zich? Omdat het niet waar is? Natuurlijk is 
het niet waar. Maar wat zou dat? 	Hoofdzaak is, dat de mensen voor wie die 
verhaaltjes bestemd zijn, ze geloven.Dat is immers het doel van de propaganda? 
Of dacht U misschien 	 

Ik zal . 17 iets vertellen. 
. • 	Op 19 september - ja, het is lang geleden - heeft een K.V.P.-raadslid 

in Culemb.org  beweerd, dat de P.v.d.A. de levensmogelijkheden van de grote ge-
zinnen beperkt en dat de Wiardi Beckman Stichting - dat is zoals U weet het 
wetenschappelijk instituut van de P.v.d.A. - kinderbeperking. voorstaat. 

Dat is natuurlijk niet waar. Maar wat zou dat? 
De Wiardi Beckman Stichting liet het er niet'bij zitten. Ze schreef het 

raadslid een brief met het beleefde verzoek haar te willen mededelen of het 
raadsverslag in Het Vrije Volk, waarin de bewering voorkwam, juist was en zo 
ja of hij dan wel zo vriendelijk zou willen zijn te willen zeggen uit welke pu-
blicatie van de WB-Stichting hij zijn wijsheid had opgediept. 

Er kwam geen antwoord. En toen schreef de WB-Stichting op 13 actober 
weer een briefje. Daar kwam wel antwoord op. Op 21 october schreef het raads-
lid, dat hij door een ongeval en door gezinsuitbreiding (het toeval heeft soms 
gevoel voor humor) verhinderd was te antwoorden, maar dat hij dat zou doen 
zodra de omstandigheden weer normaal zouden zijn. 

En daarna? 
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: Daarna niets. Geen.bewijs'van de; bewering. Geen Verontschuldiging. Geen . 
belofte, dat de Onjuiste bewering zou, worden herroepen in de eerstvolgende. 
raadsvergadering. Niets van dat alles- Het raadslid deetter verder .het zwij-- . 

. 
Verwondert U dat? Mij.hiet. 
Ziet U,.dat raadslid kan best, te goeder troUW.geweest.zijn :teen hij ,zijn 

bewering uitsprak: Hij kan heel wel iets hebben nagepraat, dat hij gehoord of 
gelezen had. Na%nntlijk had hij daar dan ruiterlijk 'voor 'uit moeten komen. Dat. 
is een andere kwestie. Maar daar mogen we niet op rekenen..Ik moet het eerste 
geval nog tegenkomen van een. ruiterlijke verontschuldiging voor een klakkeloos 
gedane bewering van deze aard. 

De zaak is, dat er mensen zijn, die wel beter weten, maar rustig deze 
leugens verkondigen in woord en geschrift. En dan zijn er andere.mensen, die 
de leugens geloven en ze verder. vertellen. Die Mensen kunnen het ,bewijs nooit 
leveren en als ze' ter verantwoording worden geroepen raken ze in verlegen-
heid en dan doen ze er het zwijgen maar liever toe. 

Zo dwalen de'praatjes rond.je.zijn niet'Waar. Maar.wat zou dat? De hoofd-
, zaak is, dat de.mensen voor.wie.de  praatjeS'besteMd zijn, ze geloven en ze 
verder vertellen. Dat is immers het deel van de propaganda? 

Of' denkt Umisschien...., .dat propaganda waar toet zijn? 

Het Vrije Volk  van 3 februari j...1. geeft in een redactioneel artikel, onder 
de.. titel "Achterstelling". zijn visie np.wonderlijke argumenteringen in Gemeen- 
teraden betreffende subsidies aan Humanitas; Wij nemen het artikel in zijn gel)    
heel over: 	 • 

In de Noord-Brabantse.gemeente Oss heeft het college van burgemeester 
'en wethouders afwijzend geadviseerd opeen subsidie-aanvraag van de Vereniging 
.voor Maatschappelijk.  Werk  op Humanistische Grondslag' "Humanitas". Niet de af-
wijzing,maar de motivering van die afwijzing is interessant. B.en W. van Oss 
verklaren: 

. ".91cit'dé vnerenderstellingen en de fundamenten van de Nederlandse samen- . 	. 	.  
jeving en der Osse gemeenschap in het bijzonder, behoort naar onze overtuiging 
de erkenning - van 'God en Godsdienst. Het kernpunt van de leer van het Humanis- •  
tisch Verbond, -het ''niet uitgaan van het bestaan van een.persoonlijk God' ver- 
draagt zich'hiertee allerminst.  

. Gezien het christelijk karakter der Osse gemeenschap achten wij daarom 
het materieel steunen van de nevenorganisatie van het Humanistisph Verbond 

casu
- 

in 	van "Humanitas" --middels het toekennen van een subsidie in strijd 
met haar concreet algemeen welzijn." 

Burgemeester en wethouders van Oss ontwikkelen hier een beeld van de 
samenleving zoals die zou behóren 'te  ,zijn. En zij constateren dat de gemeente 
Oss een christelijke gemeenschap is. 

Het lijkt ons van geen enkele betekenis hoe naar het'oordeel van B en ' 
.W.-van Oss de'Néderlandse samenleving behoort te zijn ingericht. Zij hebben in 
hun functie alleen te maken met de vraag hoe onze staat, is ingericht., En dan 
_zal moeten worden erkend, dat onze staat'de ene Nederlander om zijn geloofs-
overtuiging niet achterstelt. bij de ander. 

Dan is'het een feit,' dat de Nederlandse staat alles eerder is dan een 
gemeensChap van levensbeschouwelijk gelijkdenkende mensen. Dan moet worden ge-
constateerd, dat de Nederlandse staat  in  levensbeáchouwelijk opzicht de groot-
ste vrijheid laat. Zodat bijvoorbeeld naast de ced.die het bestaan van God ver-
ondèrátélt, de plechtige belofte als gelijkWaardig is erkend. 

B.en W. van'Oss hebben met deze 	staat te maken. En deze staat 
kent wél gemeenten maar géén territoriaal afgepaalde gemeenschappen. B.en W. 
van Oss zijn het dagelijks bestuur van  de gemeente Oss, omvattende alle inwo-
ners van Oss, ongeacht hun geloot' of.  levensovertuiging. B. en.W. van Oss zijn 
miet het dagelijks bestuur van éen'gelheeirschap' Oss, laat staan van een 
christelijke gemeenschap.Oss.. Het bestuur van de christelijke gemeenschap in 
Oss berust in andere handen. 

De motivering die B. en W. hebben gebruikt om de subsidie-aanvraag van 
'Humanitas af te wijzen, berust derhalve op het verkeerde inzicht, dat het de 
taak van de overheid zou kunnen zijn de ene levensbeschouwelijke groep anders 
'te behandelen dan de  andere. 

Wanneer onverhoopt B.en W. van Oss mochten menen, dat het achterstellen 
van de ene levensbeschouWelijke groep bij de ander wel tot de taak váh het ge-
meentebestuur behoort; dan zal het zich niettemin moeten intomen. Want onze 

O , 
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Bijlage: Nieuwjaarsbrief 

wetten laten gelukkig zulk een politiek van achterstelling niet toe. 
En wat "Humanitas" betreft:of het subsidie behoort te krijgen in Oss 

dient op zakelijke overwegingen te worden uitgemaakt. Dat is een vraag waar 
wij niet in treden. 

Humanist en Christen.  

Onder deze titel heeft de Zandvoortse Courant van 8, 10, 13 en 17 
januari een polemiek gepubliceerd tussen een Rooms-Katholiek, die tekent 
met de initialen H.W. en de Humanist R de Jong. Wat zo prettig aandoet in 
deze polemiek is de rustige toon en de kennelijke wil elkaar te begrijpen. 
Om U enigszins een indruk te geven van de toon van deze discussie nemen wij 
hier een klein stukje uit het tweede artikel van H.W. over: 

Zonder eigen overtuiging prijs te geven of de evenmens te kwetsen in 
datgene, wat deze als zijn heiligste overtuiging aanmerkt en in praktijk brengt, 
kunnen humanist en christen samenwerken in een wereld, die verscheurd wordt 
door onbegrip en liefdeloosheid. 

Dat blijf ik volhouden. 


