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Het 9de aarlikse congres van het Humanistisch Verbond.  

"., 

__Op..23. en 24 April hield hete Humanistisch Verbond te-Arnhem zijn 9de•- 
jaarlijkse congres,. .dat bijzonder 'geslaagd is.liet grote werkstuk van dit 
congres,is_de herziening van de beginselverklaring. De opkomst voor..dit 
congres' was . . 	en.dat is wel zeer verheugend, als menfbedenkt„dat•de 
herziening• ran een beginselverklaring toch altijd een stuk •moeizame:.arbeid'" 
is, die zich weinig leent voor indrukwekkende en makkelijk aansprekende 
redevoeringen. Niettemin lukte het de leiding, die daarbij van harte , werd-
gesteund'door de congresgangers, de humor haar woordje te laten meespreken. 
Ook de ironie bleek door de ernst van het onderwerp niet te zijn verdreven 
Daardoor bleef het geheel-bespaard voor de loden zwaarte, die ons Neder-
landers zo dikwijls parten speelt wanneer vragen van levens- en wereldbe-
schouwing aan de orde komen. Over de betekenis van de Wijïging:van'-de 
ginselverklaring zei de Voorzitter in zijn openingsrede o.m. het volgende: 

.Dit congres zal zich vooral hebben bezig te houden met de nieuwe for-
mulering van onze beginselverklaring. Het is voor ons allen duidelijk dat 
daarbij slechts sprake is van een andere - naar wij hopen betere - wijze van 
Uitdrukken, niet van een andere opvatting van onze overtuiging. Maar ook 
:als men beseft dat het niet om een nieuw beginsel - gaat,'APch alleen om 
;een nieuwe formulering, is.onze taak op dit congres. belangrijk genoeg•cm 
:er met alle toewijding aan te werken. Een beginselverklaring is immerá,de 
:grondslag van verstandhouding 'tussen gelijkgezinden en met buitenstaanders. 
Het is een eis van geestelijke zuiverheid daaraan alle aandacht te besteden. 
Maar het is tegelijk een blijk van bezónnenhe4d als men de betekenis er van 
ook niet overschat.. Wie meent dat. de waarde van het humanisme van een for-

,mulering afhangt, vergeet dunkt me, dat humanisme allereerst een innerlijke 
houding is, die door een bepaalde wijze van weergave niet verandert. 

De crematie wetgeving.  

Verder zei de Voorzitter o.a. nog 	• 
"Intussen verontrust het ons wel, dat men naast en tegen dit adIes'in een 
duidelijke neiging waarneemt om de uitingen .van niet godsdienstig leven 
in Nederland tot de tweede rang terug te dringen. 

In dit verband kwam het ontwerp-crematiewet ter sprake. HieroVer zei 
de Voorzitter o.m.: 	 . 
"Het is allerminst dliidelijk geworden waarom crematie, die immers in de 
beslotenheid van daartoe geëigende ruimten plaatsvindt, redelijkerwijs ge-
acht moet worden de gevoelens van.het godsdienstige volksdeel op zodanige 
wijze aan te tasten, dat de gevoelens van hen die'crematie voorstaan, daar- / 
voor moeten wijken". 

-De Voorzitter sprak dan.00k de.wens uit dat 	wij verder bespaard 
(mogen) blijven voor een wetgeving, die uit ontzag voor de rechten van de 
meerderheid de rechten van de minderheid voorbijZiet, die uit vrees te er-
geren zoveel ergernis verschaft. Laat men zorgen dit verdeeldevolk niet 
te verscheuren; dat is een zaak die ver uitgrijpt boven de kwestie van 
Cremeren of begraven". 

Het herderlijk schrijven van de Hervormde Synode.  

Met waardering sprak de Voorzitter over het jongste herderlijk schrij- 
ven van de Hervormde Synode, waarin men leest: " 	wij mogen als christe- 
nen geen.moeilijkheden in de weg leggen aan de humanisten, als zij een eigen 

- plaats vragen voor Irán zorg aan de mens in de strijdkrachten en op andere 
plaatsen in de samenleving". 

XXXXX 

De nieuwe beginselverklaring.  

-Zoals U al in de openingsrede hebt kunnen lezen, liciudt de nieuwe be-
ginselverklaring geen koerswijziging in, doch slechts een bdtere fermulering. 

Wij laten hieronder de nieuwe beginselverklaring volgen, zoals deze, 
nadat enige amendementen van enkele plaatselijke gemeenschappen waren aan-
genomen, door het Congres werd vastgesteld. 

,Beginsel  
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B e g i n s e 1.  

De humanistische levensovertuiging wordt gekenmerkt door het pogen 
om leven en wereld te verstaan met een beroep op menselijke vermogens en 
zonder uit te gaan van bijzondere openbaring., Bij alle schakering die 
binnen deze overtuiging mogelijk is, worden daarbij de volgende grondslagen 
erkend:_. 

1. Het humanisme acht een waardebesef, dat niet naar willekeur kan wor-
den gewijzigd, wezenlijk voor de mens. 

2. Het humanisme eist de voortdurende bereidheid zich in denken en doen 
redelijk te.  verantwoorden. 

3. Het huManisme eerbiedigt de mens als enkeling en als lid van de sa-
menleving in zijn menselijke waarde. 

4. Hethumanisme erkent dat de. mens deel heeft aan natuurlijke, maatschap-
pelijke en kosmische verbanden. 

5. Het humanisme stelt vrijheid én gerechtigheid als eis voor het persoon-
lijk en maatschappelijk leven. 

-Het humanisme vraagt om beleving en verwezenlijking van zijn beginselen 
in de praktijk van het leven. 

Aangezien ook de doelstelling werd gewijzigd, laten wij ook deze hier 
volgen. 

D o e 1.  

1. Het Humanistisch Verbond wil allen verenigen, die het bovenomschreven 
humanisme aanvaarden. 

2. Het beoogt de verdieping, verbreiding en verdediging van de humanis.-
tische levensovertuiging. 

3. Het streeft er naar eeri geedtelijk Centrum te vormen voor hen die niet 
godsdienstig zijn. 

-XXXXX 

Samenstelling Hoofdbestuur.  

Het Hoofdbestuur is thans als volgt samengesteld:. 

Dr. J.P. van Praag, voorzitter 
Dr. J.C. Brandt Corstius, 2e voorzitter 
Ing. B.J. Max', Alg. secretaris 
W. Coenderá, Org. secretaris 
W.C. Koppénberg, penningmeester 
Dr. H. Bonger 
J. Bijleveld 
Mevrouw A.J. Groenman-Deinum 
Prof. Dr.T.T. ten Have 
Mevrouw D. Heroma-Meilink 
Joh. Jansen 
E. Nordlohne 
Mevrouw H.A. Polak-Schwarz 
Dr.Mr. H.J. Roethof 
E. Schabracq 
B.W. Schaper 
Dr. G. Stellinga 
Prof. Dr. G. Stuiveling 
Mevrouw A. Treurniet-Wiersma 
Prof. Dr.. Libbe van der Wal 
Mr.H.B.J. Waslander 

Berichtgeving omtrent het congres voor de radio.  

In de rubriek "Geestelijk Leven" sprak de. Voorzitter van het Humanis-
tisch Verbond, Dr. J.P. van Praag op Zondag 24 April (de tweede Congresdag 
dus) in een toespraak getiteld "Praten en doen" over het aan de gang zijn-
de congres en de betekenis van de herziening van de beginselverklaring. 
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In de rubriek "Actualiteiten" heeft de A.V.R.O. op Zondag 24 April 
een kort interview met de Perschef van het Humanistisch Centrum Mens en 
Wereld weergegeven over het congres. 

Ook de Wereldomroep zal enkele mededelingen over het congres uit-
zenden. 

XX'XX•X'  

Gewestelijke culturele dag georganiseerd. door de Commissie Zang, Muziek 
en Lekespel van het Humanistisch Verbond.  

Op Zondag 5 Juni organiseert de Commissie Zang, Muziek en Lekespel 
een culturele dag in het openluchttheater nabij het Meenthuis te Blaricum. 

De Heer Dr. A. Saalborn zal een toneelvoorstelling regisseren waar-
aan een aantal Gooise leden zullen medewerken. 

De gemeenschap Amsterdam zal zorgen voor het optreden van het gemengd 
koor Vox Humana, verder zullen lekespelers iets ten beste geven en zal 
er muziek worden gemaakt. Men vertrouwi.dat nog meer gemeenschappen hun 
medewerking zullen verlenen en dat de opkomst voor deze eerste culturele 
'dag groot zal zijn. 
Inlichtingen en opgaven bij A.J. Weggelaar, Valeriusstraat 32-bv., Amster-
dam-Z. 

XXXXX 

Jaarverslag Humanistische Stichting Socrates.  

Het jaarverslag over 1954 van Socrates is verschenen. 
Uit dit jaarverslag resumeren wij nog even de activiteiten van deze 

Stichting. 
De Stichting onderhoudt een bijzondere leerstoel aan de Technische 

Hogeschool te Delft. De hoogleraar Prof. Dr. L.G. v.d. Wal gaf in het 
studiejaar wekelijks een college met als opdracht: 
Algemene Inleiding in Wijsgerige Problemen- Daarnaast leidde de hoogleraar 
een studentendispuut. 

In October 1954 hield de Wetenschappelijke Sectie een landdag. Prof. 
Dr. L.G.v.d. Wal en de Heer H. Redeker spraken over "Overtuiging en Ob-
jectiviteit". 

De Stichting geeft een. driemaandelijks tijdschrift voor wetenschap en 
cultuur uit "Rekenschap" genaamd. In 1954 verschenen drie nummers. Het 
Decembernummer kwam door ccii technische vertraging pas in Januari 1955 
van de pers. 

Op verzoek van het hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond belastte 
de Stichting zich met het organiseren van een Zomerschool in de Interna-
tionale School voor Wijsbegeerte over het onderwerp "Ontmoeting der.Levens-
overtuigingen". 

XXXXX 

Humanisme en Sociale Gerechtigheid.  

Onder deze titel is onder auspiciën van het Humanistisch Verbond 
een brochure verschenen, welke verkrijgbaar is bij het Centraal Bureau van 
het Verbond voor de prijs van f.1.25, over te maken op gironummer 304960. 
Op het formulier kan tevens de bestelling worden gedaan. 

In 1949 stelde het Hoofdbestuur een Commissie in met de opdracht 
"Na te gaan welke principiële en concrete betekenis, bij alle verschillen 
van politiek inzicht onder de leden van het Verbond, toe te kennen is aan 
de eis der sociale gerechtigheid, opgenomen in de beginselverklaring". • 

Het rapport, waarin aan deze opdracht werd voldaan en dat de vorm 
gekregen heeft van een brochure, welke thans voor ons ligt, is tenslotte 
samengesteld door de Heren Mr. J.A. Ankum, Dr. E. Nordlohne,'Dr.J.P. van 
Praag, Ir. P. Schut, Mr. A. Stempels, J.M. den Uyl, econ.drs. en Mr.H.B.J. 
Waslander. 

Het rapport is vooral daarom zo interessant, omdat het laat zien 
hoe mensen met eenzelfde levensbeschouwelijk uitgangspunt, maar van ver-
schillende politieke richting, de eis van sociale gerechtigheid verstaan. 

XXXXX 
Humanistisch 
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HULANISTISCH CONTACT IN GRONINGEN.  

Voor ons ligt het blad "Humanistisch Contact", een uitgavenvan de 
gezamenlijke humanistische organisaties in Groningen. Een voorbeeld dat 
navolging verdient. Dit blad, dat, naar wij vernamen, geheel kan worden 
bekostigd uit de opbrengst van het blad zelf (het heeft op de achter-
zijde een gehele advei.tentiepagina) geeft aan humanistische organisaties 
gelegenheid-tot het' doen van zakelijke mededelingen, korte verslagen van 
bijeenkomsten enz. Eéii voortreffelijk middel - tot onderlinge kennismaking 
en tot voorlichting van buitenstaanders! 

XXXXX 

HUMANISTISCHE JONGEREN GEMEENSCHAP.  

De H.J.G. houdt haar Pinksterkamp dit jaar in Ede, in het Hazendal. 
Onderwerp: "De consequenties van de atoomenergie". 
Sprekers: Han Derksen uit Leiden en Adri Kaasdorp uit Den Haag. 

De Libertijn in een nieuw jasje! 

Het blad'van de H.J.G. "De Libertijn", heeft een nieuw aanzien ge-
kregen, waardoor het ongetwijfeld veel aantrekkelijker is geworden. Wij 
kunnen dit blad aanbevelen, ook aan hen, die zelf niet tot de H.J.G. be-
horen, doch die belangstelling hebben voor wat er in de jongerengroep 
van het Humanistisch Verbond omgaat. 
Redactie-secretaris is tegenwoordig: Bas Munniksma, N. Tuindorplaan 64, 
Overveen. 
Abonnementsprijs voor niet-leden van de H.J.G. f. 2.-- per jaar. 

• 
Ter kennismaking met dit vernieuwde orgaan - en ook omdat wij helaas 

de vorige.máand niet in de gelegenheid waren een uitvoeriger verslag te 
publiceren - nemen wij hieronder over de impressies van een A.V.-ganger, 
geschreven door Peter Molenaar in de Libertijn. Dit stukje is een verslag 
van het congres van de H.J.G., geschreven in Libertijnse stijl. 

IMPRESSIES VAN EEN A.V.-GANGER.  

Koek en papier vormen de grondstoffen voor de Algemene Vergadering 
1955, gehouden in het Meenthuis op 5 en 6 Maart. De koek die permanent 
werd rondgediend en de bergen papier, waarin de afgevaardigde-handen 
zich nerveus begraven na iedere hamerslag. 

Het hoofdbestuur blijkt tot aan het bittere einde (nou ja, bitter?) 
van haar bestaan de siernaam "zaken-kabinet" te willen dragen. Aan het 
tijdschema worden nauwelijks concessies gódaan - verloren tijd moet worden 
ingehaald op maal-tijden. 

Zaterdag moeten de eerste dertien van de vierentwintig agenda-punten 
zijn afgehandeld. De attractie van deze avond is het regelmatig opveren 
van ex- L.P.C. leden n.a.v. een zinsnede uit het jaarverslag. Het slot-
vuurwerk, dat men verwacht van de critiek op de Libertijn blijken sommige 
teleurgestelden maar een mager rotje to vinden. 

Zondagmorgen moet men zich al om 8 uur uit de schuimrubber bedden 
hijsen om de race tegen het uurwerk voort te zetten. Het hoofdgerecht 
van de ochtend - de resolutie onderwijs - wordt na twee en een half uur 
discussie als onverteerbaar uitgespuwd. 

De vergadering heeft van te voren een motie aangenomen, dat zij pas 
met 2/3 meerderheid resoluties kan aanvaarden. Dat hierdoor de resolutie 
onderwijs verworpen wordt, is een prachtig staaltje humanisme - het eer-
biedigen van de stem van minderheden. 

Vrolijke gezichten bij het anti-resolutionnaire blok - downstemming 
achter de bestuurstafel - men gaat enigszins vermoeid over tot "de orde 
van de dag". 	 • 

Kadervorming (lelijk woord voor interne versterking) wordt door 
Utrecht en Hilversum onder de ogen van de afgevaardigden geworpen. Een 
ieder blijkt dit even belangrijk te vinden, doch er geen offers voor over 
te hebben - veel gepraat en gehamer - tot een robuste figuur van één 
der achterste tafeltjes zich verheft en verzoekt deze zaak pro-memorie 
te willen boeken als officieuze richtlijn voor het nieuwe H.B., waarvan 
acte en applaus. 

Uit 
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Uit de Amsterdamse hoek wordt een actie-programma voor de achter- 
gebleven gebieden opgediend 	er wordt een commissie ingesteld om dit 
verder uit te werken en voorstellen te doen op het congres van het 
HumanistischVerbond. Dit alles gaat zo snel, dat zelfs de afdeling Blan-
co (alias Den Haag) vergat tegen te stemmen. 

Ron de la Rie trekt zich als resolutie-specialist b.v. terug voor 
de afvaardiging naar het H.V.-congres ten bate van een commissielid. Ik 
meen weer een mooi brok humanisme te bespeuren als William Hartman zich 
eveneens wil terugtrekken (als zijnde het oneens met het Amsterdamse voor-
stel) doch ziet,'dat de vergadering desondanks het vertrouwen in hem 
handhaaft. 

Tegen de middag zien we het beginsel van de lobby-vorming overal 
toegepast en het resultaat van al dit'gesmoes is een nieuwe redactie en 
het volgende hoofdbestuur: 

Henk'Bosselaar (Utrecht-Delft) 
Cor Hoek 	(Velsen) 
Mettha de Nachtegaal (A'dam) 
Jan Pakkert • 	Rotterdam} 
Otto de Meyer 	Rotterdam 
Jim van Opijnen Zaandam) 

- .eerste 
- tweede 
- eerste 
- tweede 
- eerste 
- tweede 

voorzitter. 
voorzitter. 
secretaresse. 
secretaris. 
penningmeester. 
penningmeester. 

Van één der candidaten betwijfelt een afgevaardigde of hij wel een 
echte humanist - is. - De candidat mag komen vertellen wat hij dan wel is 
en hij wordt z.h.s. verkozen. Als het presidium persé,vrouwen in het H.B. 
wil hebben,' maakt een vrouwelijke afgevaardigde duidelijk, dat men niet 
als vrouw, maar, als mens in een bestuur zit. Applaus van mannen én vrou-
wen. 

Wanneer tenslotte de vergadering een voorstel voor een ovatie aan 
de soep-thee-koffie-limonade-verzorgsters é6nparig bekrachtigt, zien we 
in deze daad een duidelijk symbool voor interne versterking. 

Peter Molenaar. 

X X. X X X 

HUMANISTISCHE JEUGDBEWEGING.  

De E.J.B. heeft' in April alweer twee nieuwe afdelingen opgericht. 
Het zijn: ArnheM en' Dordrecht. 
Verder deelt de secretaresse, Mejuffrouw J, Prins, Weth. Ventweg 70, 
Gouda, mede', dat iedere maand een weekend wordt gehouden te Appelscha voor 
de leden 'en belangstellenden in de provincies Friesland, Drente en Gronin-
gen.. Inlichtingen hierover zijn bij de secretaresse verkrijgbaar. 

Onze H.J.B., zo kortgeleden pas opgericht, marcheert al flink mee in 
het huManistische verenigingsleven. Met Pasen hadden ze een weekend, waar-
over hieronder nog een kort verslagje volgt en met Pinksteren blijven ze 
ook niet achter. Er staat een weekend op het programma, dat te Leersum zal 
worden gehouden van 28 tot 30 Mei. 

H.J.B. - Paaskamp 1955.  

De afdeling Eindhoven, door wie dit weekend,is georganiseerd, kan 
zeker met voldoening terugzien op dit Paaskamp. Het weekend werd geholiden 
in St. Michielsgestel. Op het programma stonden: Inleiding over muziek, 
Geschiedenis van BÉabant en discussie. Op Zondagmiddag is door degenen 
die zich niet dbór de regen lieten'weerhouden, een bezoek gebracht aan de 
St. Jan te 's HertogénboSch. Het aantal, deelnemers (27) was niet groot; 
er heerste een goede stemming die vooral in de discussies tot uiting kwam. 

X XX XX 

STUDENTENVERENIGING OP HUMANISTISCHE GRONDSLAG.  

congres, dat op 26 en 27 
werd 	 als volgt samengesteld: 

praeses. 
ab-actis 1 

het Hoofdbestuur 
Op het jaarlijkse 

W.J. Beek, 
Mej. D,.Giesen, 
Plantsoen 9a, Leiden, 
Mej. J.M.V. Burgers, 
R. Salomons, 
Mej. C. Cohen, 

Maart .1 werd gehouden, 

quaestor. 
vice praeses. 
ab-actis 11. 

Hieronder 
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Hieronder..volgt r een, verslag van het congres, speciaal voor wat'.be-
tret't het conferentie-gedeelte (aan het congres was n.l. een conferéntie 

,,verbonden). 

Congres en Conferentie der S,V.H.G. op 26/27 Maart 1955.  

Dit jaar werd het congres,. met de daaraan verbonden conferentie, ge-, 

houden,in, 't Teylingerbosch (Vogelenzang). Het onderwerp was "Morgenland, 
vandaag en morgen", waarmee de aandacht werd gericht op de laagontwikkel-
de gebieden, vooral'in Azië. 

Dit onderwerp vindt enerzijds veel weerklank in het studentenmilieu, 
gezien ook dé activiteiten die de Nederlandse StUdenten Raad in deze ont-
plooit en welke zullen culmineren in de bijeenkomst in de St. Pieterskerk 
(Leiden) op 18 Juni a.s., waar Hare Majesteit mede op verzoek der N.S.R. 
zal spreken; anderzijds ook ligt dit .onderwei: speciaal binnen . de belang-
stellingssfeer,der humanistisch georiënteerde studenten, gezien de werk-
zaamheden van de commissie, die, ingesteld door het Humanistisch Verbond 
bij congresbeáluit, het probleem der laagontwikkelde gebieden en het'vluch-
telingenvraagstuk onderzocht heeft, terwijl een onderzoek naar de proble-
matiek der.rassentegenstellingen nog plaats vindt. 

Het is dan ook vanzelfsprekend dat de S.V.H.G. Prof. Wertheim, die 
in de commissie wat betreft het vraagstuk der laagontwikkelde gebieden 

'veel werk heeft gedaan, uitnodigde om het onderwerp in te leiden. 
Na een verhelderend en duidelijk geschiedkundig overzicht heeft zijne 

hooggeleerde gewezen waar de problemen lagen, waarop in een prettig én 
zeer geanimeerd gesprek de uitkomsten der verschillende discussiegreepen, 
hiertoe op de conferentie gevormd, naar voren kwamen. 

HUMANITA S.  

Het 10-jarig jubileum van Humanitas zal worden gelierd op het jaar-
lijks congres, dat op 5 en 6 Novembers 1955 te Den Haag zal worden' gehouden, 
en dat tevens een herdenkingsbijeenkomst zal worden. Er zal receptie worden 
gehouden - én op Zaterdagavond zal een feestelijke herdenking plaats hebben. 

Nieuwe aanstellingen bij Humanitas.  

Verder deelt men ons van de zijde van Humanitas neg mede: 
met ingang van 1 December 1954 is aangesteld als gecommitteerde voor de 
ontwikkelingsgebieden: Mejuffrouw L. Hijmans. 

Wij hopen in het volgende nummer van de documentatiedienst een ar-
tikeltje van Mejuffrouw Hijmans over haar werk op te nemen. 

Met. ingang van 1 April 1955 werd bij Humanitas aangesteld Mevrouw 
W. Tjepkema, Maatschappelijk Werkster voor de gerepatrieerden. Mevrouw 
Tjepkema is speciaal aangesteld voor het bezoeken van gerepatrieerden-
gezinnen in alle plaatsen van Nederland, waar geen Maatschappelijk Werk-
ster van-Humanitas voor de gerepatrieerden is gevestigd. 

= = = 

Weer een nieuwe afdeling.  

Met een ledental van 53 werd de nieuwe afdeling De Bilt-Bilthoven van 
Humanitas in April opgericht. Hiermee kwam het aantal afdelingen óp 67. 

Secretaresse is: Mevrouw E. namer-Stark, Julianalaan 133, Bilthoven. 

Scholingsweekend te Rotterdam.  
• 

De afdeling Rotterdam van Humanitas hield op 16 en 17 April een . 
scholingsweekend in het Reitsmahuis te Hoek van Holland. De Heer C.M. 
Swiebel, Landelijk secretaris van Humanitas hield op Zaterdagavond een 
inleiding over socialisme en maatschappelijk werk. 

Aanvankelijk bestond in de socialistische beweging niet zoveel waar-
dering voor maatschappelijk werk. Men zag het als een "lapmiddel", waar,. 
door de nood in de arbeidersklasse niet afdoend kon worden bestreden. 
Het karakter van liefdadigheid, dat het maatschappelijk werk eigen was, 
was trouwens ook niet bepaald bevorderlijk voor de erkenning van de nood-
zaak van dat werk, door de socialistische beweging: Allengs is hierin 

verandering 
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verandering gekomen. Het karakter van liefdadigheid heeft het maatschap-
pelijk werk zo goed als verloren. Men kwam bovendien tot het inzicht, dat 
zelfs de beste sociale .  voorzieningen niet iedere individuele nood kunnen 
doen verdwijnen, doch dat integendeelsommige sociale voorzieningen nieuwe 
individuele noden in het leven roepen. Men' denke slechts'aan de rente:-' 
neurose bij de toepassing van de Ongevallenwet. 

Soms ook komt door de sociale.voorzieningen de noodpas goed aan het 
licht. De financiële bejaardenzorg heeft eerst, recht het oog geopend voor 
de . geestelijke nood, welke bij vele bejaarden bestaat. 
-! 	Zo is eok'het socialisme gekomen tot de erkenning van de.noodzaak' 

van het moderne maatschappelijk werk. Het heeft echter tevens ingezien, 
dat het-  maatschappelijk werk nimmer tot een onderdeel van de Socialis- • 
tische-beweging kan worden, Maatschappelijk werk immers, dient te worden. 
verricht op' levensbesOhouwelijke grondslag en de socialistische beweging 
omvát.personen van_zeer verschillende levensbeschouwing. 

Het is de taak van de:socialistische beweging - niet om het maat.-
schkppelijk werk zelf .ter hand te nemen - maar wel om de weg ertoe moreel 
en..financieel vrij. te maken. 

De politieke activiteit zal erop moeten worden gericht,'dat de over-
heid het maatschappelijk.werk bevordert, het werk van particuliere organi-
saties coordineert en stimuleert'en zo nodig aanvult. 

Zendagmorgen werd'cle hiérboVen verkort weergegeven rede van de Heer 
Swiebel in de diséUssiegroepen behandeld. 's Middags werden de opmerkin-
genyan.de dis.cusSiegroepen voorgelegd aan een forum, waaraan natuurlijk 
ook .de spreker deelnam. 

'Het was een bijzonder interessant en leerzaam weekend. 

XXXXX 

HUMANISTISCH THUISFRONT.  

Het Humanistisch Thuisfront zou gaarne voor de aanvulling van, de 
bibliotheken van haar militaire tehuizen de beschikking hebben over 
lichte,ontstanninCslectuur: Zij die voor dit doel boeken, hetzij gebruikte, 
hetiij nieuwe, wensen af te staan worden verzocht deze te zenden naar 
Humanistisch Thuisfront, Aékelveld 16, Amsterdam-C. Ook recente geillu-
streerde tijdschriften voor de leestafels zijn van harte welkom. 

Het Humanistisch Thuisfront dankt U bij voorbaat van ganser harte! 

XXXXX 

HUMANISTISCH CENTRUM MENS EN WERELD.  

Het jaarverslag van het Hum. Centrum Mens,en Wereld over 1954 is 
verschenen. Wij ontlenen daaraan het volgende: 

Het Hum. Centrum organiseerde in Februari.1954 te Utrecht een be-
sturenconferentie, met als onderwerp: Wat ons Humanisten bindt"- De re-
feraten *orden gehouden door de Heren Dr. H. Prins en Prof. Dr. T.T. .ten 
Have. De discussiestond op hoog peil en was zeer vruchtbaar. 

De EmigratiecomMissie slaagde erin in de loop van het jaar waarde-
volle contacten te leggen met geëmigreerde geestverwanten. Deze commis-
sie was ook vertegenwoordigd in de Algemene Emigratie Centrale en in ver-
schillende plaatselijke commissies daarvan. 

Het H.I.S.O. (Humanistisch Instituut voor Sociaal Onderzoek) werd 
op 7 April 1954 ingeáteld. Aan het einde van het verslagjaar was dit In-
stituut reeds betrokken bij verschillende landelijke en'provinciale socio-
logische onderzoekingen, zoals b.v. het MMond-onderzoek, dat onder auspi-
cin van de Stichting Noord-Holland voor Maatschappelijk Werk zal plaats 
vinden. 

De commissie BejaardenZorg heeft haar werkzaamheden, welke zich nog 
in een eerste begin-stadium bevonden, voorlopig gestaakt, in afwachting 
van de totstandkoming van de Nationale Federatie voor Oudeliedenzorg. 

'Activiteiten op het terrein van de vorming bedrijfsjeugd bevonden zich 
gedurende het verslagjaar nog in voorbereiding. 

De Pers- en Documentatiedienst slaagde er in het verslagjaar in con-
tacten te leggen bij de verschillende persorganen en de voorlichting aan 
de Pers nader tot ontwikkeling te brengen. De documentatie werd aanzien-
lijk uitgebreid. 

	

XXXXX 	 Hum.Werkgemeenschap 
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HUMANISTISCHE WERKGEMEENSCHAP IN DE P.v.d.A.  

Verslag Streekbijeenkomst in Nunspeet.  

Al meermalen was door een aantal leden van de 2.W.G. in het Noor-
delijk deel van de Veluwe de wens geuit om ook in dit deel eens een bij-
eenkomst te houden, teneinde doel en streven der Hum. Werkgemeenschap 
wat meer bekend te maken. 2 April vónd een.dergelijke bijeenkomst plaats 
en wel in de vertrouwde sfeer van "De Ark" in Nunspeet. 

Uit verschillende plaatsen van de VeluWe waren de deelnemers opge-
komen en zo was er een aandachtig gehoor voor de inleiding, die de 2e 
voorzitter der . H,W.G., de : Jleer H. van Es, hield. In grote trekken was 
deze.inleiding. gplijkluidend aan die, welke hij óp 12 Maart in Tilburg 
hield. 

Zijn uitnemend:en verhelderend betoog lokte een vrij langdurige dis-
cussie uit, waarbij wel bleek met welke moeilijkheden men in deze sterk 
ponfessionele streek te kampen heeft. Er werden brochures verkocht en 
nieuwe lezers op "Vernieuwing" genoteerd eh aan het slot van de bijeen-
koms;t werd besloten .tot oprichting van de afdeling Noord Veluwe van de 
H.W.G., waarbij momenteel zijn aangesloten leden uit Ermelo, Nunspeet, 
Vierhouten, lieerde, Harderwijk, Putten, alsook Epe, doch men hoopt hier 
eerlang een afzonderlijke afdeling te stichten. 

Secretaris der afdeling ia de Heer J. Huiskamp, Hersterweg 82, 
Ermelo. 

Wij wensen de jonge afdeling veel succes toe! 

Jaarvergadering op 7 Mei te Amersfoort..  

Voor de jaarvergadering van de H.W.G. van 7 Mei in Amersfoort be-
stond een verheugende belangstelling. Slechts een afdeling ontbrak op 
het apphl. Voorzitter M.A. Reinalda herdacht de drie overleden H.B.-
leden C. Woudenberg, Mevr. B.R.J. Beelaerts-van Blokland en J.C. de 
Glopper„  

De aftredende bestuursleden W.J. van Doelen, J. Engels,.H..van Es 
en Dr.J.P. van'Praag werden herkozen en in de 3 vacatures werden benoemd 
Ir. C. Boerman, A. Hessels, Mevr. A. Treurniet en Drs..J. Zwakhals. Bij 

.de.discussies werd kritiek geoefend op.de behandeling.van het crematie-
probleem in de. Tweede Kamer edvoárts kwam een gevoel van onbehagen tot 
uiting over de weinige ontplooiing van de humanistische gedachte bij het 
maatschappelijk werk. 

Voorzitter Reinalda hield een inleiding over "Zuilen en Verzuiling", 
waarbij hij het streven om van ons volk een in procenten opgedeeld aantal 
groepen te maken, hekelde. 

Met erkenning van de rechten van elke levensbeschouwelijk richting 
gaat men m.i. te ver bij deze opsplitsing van ons volk. - Er volgde op de 
inleiding een levendige discussie. 

De afdeling Amersfoort van de H.W.G. had voor een smaakvolle aan-
kleding van de zaal gezorgd. 

Nieuwe afdelingen van de H.W.G.  

Op 2 April werd een afdeling Noord-Veluwe opgericht. Het Secreta-
riaat is gevestigd bij de Heer J. Huiskamp, Horsterweg 82, Ermelo. 

In Haarlem functiánneert thans ook een afdeling. Mej. D. Kroonsberg 
Joh. v. Vlietstraat 77 is de voorlopige secretaresse. Eveneens in Utrecht  
gaat de E.W.G. acte de presence geven. Daar neemt de Heer J. Luursema, 
Frans Hidastraat 31 Voorlopig het secretariaat waar. 

• Het gat met de H.W.G. de laatste tijd uitstekend. Sedert 1 October 
1954 werden 500 leden ingesChteven. 

Discussie met K.W.G. en P.C.W.G.  

Op • 26 Maart vergaderde de H.W.G. te Rotterdam met do Katholieke 
Werkgemeenschap en de Prot. Chr. Werkgemeenschap. Het onderwerp was 
"Vernieuwing van de Socialistische  Beweging".  Sprekers waren Dr. E. 
•Brongersma, N. Stufkens en Dr. B.17. Schaper. 

De bijeenkomst was zeer goed geslaagd. 

XXXXX 

Vakbeweging  
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VAXBEWEGING EN LEVENSBESCHOUWING.  

De Algemene Nederlandse Metaal Bedrijfsbond heeft 3 teambijeenkomsten 
georganiseerd over "Verschillende visies'op de Maatschappij". De 'opzet van 
deze bijeenkomsten was, dat een Katholiek, eenTrotestant en een Humanist 
voor een aantal kaderleden hun visie uiteen zouden zetten over de invloed 
van de Staat op het Maatschappelijk leven. Vooraf hadden de Heren Mr. Th. 
J.A.M. van Lier (R.K.), D. de Loor (Prot.) en Dr.J.P. van Praag (Hum.) een 
aantal stellingen over dit onderwerp op schrift gezet. Ieder der sprekers 
kreeg ongeveer een kwartier gelegenheid deze stellingen toe te lichten. 
Daarna had debat plaats tussen de sprekers onderling en 's middags, na de 
maaltijd, volgde discussie 'tussen de kaderleden der A.N.M.B. en de sprekers. 

Op 25 April spraken te Zwolle: Mr. C. ten Hagen (R.K.), Ds.L.H.Rui-
tenberg (Prot.) en D.d'Angremond (Hum.); 
te Breda op 27 April: Dr. J. Tans (R.K..), Dr. W.H. Vermooten (Prot.) en 
Dr.J.P. van Praag (Hum.); 
op,  28 April spraken te Utrecht: Mr.Th.J.A.M. van Lier (R.K.), Dr. J.C.C. 
Rupp (Prot.) en J.M. Rudelsheim (Hum.); 
op 29 April spraken te Den Haag: G. Ruygers (R.K.), D. de Loor (Prot.)en 
Mevrouw Mr. H. Singer-Dekker (Hum.). 

De gedachtenwisseling vond plaats in een kameraadschappelijke sfeer. 
De discussie was overal zeer geanimeerd. 

Wij achten het een verheugend verschijnsel, dat van de zijde van de 
vakbeweging belangstelling wordt getoond voor de levensbeschouwelijke 
achtergrond van verschillende problemen van Staat en Maatschappij, waarmee 
ook de vakbeweging te maken krijgt. 

XXXXX 

RADIOLEZINGEN IN APRIL EN MEI.  

10 April: Dr.J.C. Brandt CorStius over "Goede morgen, luisteraars 
17 April: H.G. Cannegieter over "Wie en wat is "De Mens"?" 
24 April: Dr.J.P. van Praag over "Praten en doen". 
1 Mei Dr.B.W. Schaper over "Heimwee naar de eerste Mei". 
8 Mei Mevr. A.J.Groenman- 

Deinum 	 over "Over mensen, 	schillen en dozen". 
15 Mei Dr.J.C. Brandt Corstius over "Ik vertrouwde mensen niet". 

XXXXX 

INTERNATIONALE LITERATUURLIJST.  

NEWS AND NOTES  

April 1955 

MONTHLY RECORD  

April 1955 

E.M. Forster 

I assert that there is an alter-
native in Humanism. 

Lord Boyd Orr  

Ethics for the atomic age. 

Lord Chorlly  

The Population Problem. 

Robert A. Hariar  

Can we be Intelligent about Marriage? 

Henry Neumann  

A cold war can freeze thinking. 

Sherman D. Wakefield  

The origin and meaning of Easter 

Richard Clements  

Voluntary Service Today Wo.rk for 
elderly People 

THE HUMANIST  

Nr. 2 1955 

THE ETHICAL PLATFORM 

Dec. '54 - Jan.'54 

PROGRESSIVE WORLD  

April 1955 

HUMANIST THOUGHT AND ACTION 

Nr. 5 

Anonymus   
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Anonymus 

 

DER HEIMWEG  

Heft 1 - 1955 

L'ACTIÓN LAIQUE  

A.vril 1955 

Marriage Guidance. 

Olive Williams  

Hospital Friends. 

Friedrich Schrtider  

Warum Toleranz ? 

Jean Rostaud  

Biologie et Humanisme. 

VAN ALLE KANTEN.   

Christen-zijn in de Nederlandse samenleving.  

Onder deze titel is een herderlijk schrijven verschenen van. de Gene-
rale Synode der Nederlands Hervormde Kerk. 

In dit geschrift is ook een passage gewijd aan het werk van de Huma-
nisten, en wel op blz. 20 en 21. 

Wij nemen deze passage hier over en volstaan voor het overige met 
een verwijzing naar de waarderende woorden, welke de Voorzitter van het 
Humanistisch Verbond, Dr. J.1'. van Praag, aan deze passage heeft gewijd 
in zijn openingsrede op het congres. Hiervan is in het begin van dit num-
mer uitvoeriger mededeling gedaan. 

"Waar wij in deze dagen de bevrijding van ons volk uit de greep van 
Zulk een totalitaire staatsmacht mogen gedenken, menen wij, dat het voor 
de Kerk een gebod der dankbaarheid is, zich opnieuw en met verdiepte 
overtuiging mede-verantwoordelijk te stellen voor de handhaving van de 
rechtsstaat en de gezondmaking der democratische instellingen. 

Vrijheid van geweten, geloofsovertuiging en mede-verantwoordelijkheid 
voor de vrijheid van de ander, zijn verworvenheden en waarden, die wij als 
christenen tezamen met niet-christenen in het staatkundige en ook in het 
maatschappelijke leven hebben te verdedigen en te verdiepen. 

Met het oog op onze verantwoordelijkheid voor deze waarden mogen wij 
ook als christenen geen moeilijkheden in de s weg leggen aan de humanisten, 
als zij een eigen plaats vragen voor hiln zorg aan de mens in de strijdkrach-
ten en op andere plaatsen in de samenleving." 

Katholicisme en Humanisme bestaan niet.  

Onder deze titel verscheen in "De Nieuwe Eeuw" van 26 Maart 1955 
een artikel. van Dr. E. Brongersma, dat aanleiding werd tot een discussie 
op hoog peil, in dit blad, over de verhouding tussen katholieken en 
humanisten. 

. 	Het eerste artikel van Dr. Brongersma werd met grote instemming be-
sproken in "Mens en Wereld", het orgaan van het Htimanistisch Verbond van 

• 14 Mei j.l. Uit "Mens en Wereld" nemen wij de weergave van de inhoud van 
het artikel over met het. commentaar van de Redactie van Mens en Wereld. 

Het is de schrijver opgevallen dat er, in R.K. }ringen, in de laatste 
tijd hoe langer hoe minder wordt gesproken over het Protestantisme en hoe 
langer hoe meer over protestanten of over reformatorische christenen. Dus 
minder over de godsdienstige overtuiging zelf.  en meer over de medemensen, 
die protestant zijnY Hij verheugt er zich over dat allereerst de, anders-
denkende, mens wordt genoemd en daarna pas diens geloof, omdat er zo een 
mogelijkheid wordt geschapen om in contact te komen en te blijven met men-
sen. Voordien werd er een etiket geplakt, dan werd de lade opengetrokken 
en dan weer dichtgedaan en daarmee was die mens afgedaan, genummerd, op- 

• geprikt als een vlinder in een verzameling.. 
Hoe minder een mens q.q. (qualitate qua = in zijn qualiteit van ...) 

spreekt, hoe beter het is, volgens de schrijver. Deze richting, die de 
schrijver heeft opgemerkt ten aanzien van het protestantisme mist hij pijn-
lijk in de meeste publicaties van R.K. zijde ten aanzien.van het humanisme. 

Daar 
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Daar wordt nog sterk Met etiketten gewerkt en met laden. "Wij moeten niet 
rondlopen als 	aanhangers van het katholicisme, maar doodeenvoudig 
als menáen-din - uit zichzelf katholiek zijn" schrijft hij. En verder: "Het 
katholicisme:.... bestaat niet; evenmin als het-communisme of het humanis-
me of andere-ismen, die slechts spinsels zijn van onze abstraherende geest. 
Er- :zijia katholieken en communisten en humanisten, er is de Katholieke Kerk, 
de Russische regering, het Humanistisch Verbond". 

Het gaat de schrijver om de persoonlijke ontmoeting tussen mensen met 
verschillende levensovertuiging. Daar kan de eerbied voor de medemens ont-
staan of groeien, terwijl in de brochures en in de artikelen de ideeën en 
de stelsels strijden en botsen, waardoor de mens schuil gaat achter de over-
tuiging. In de opvatting van Brongersma is de mens dus meer dan zijn levens-
overtuiging, die bestreden kan en mag en niet zelden moet worden, maar 
niet ten koste van de eerbied die men de drager verschuldigd is. In de eti-
kettenbestrijding is de tegenstander alleen maar de drager van een verderfe-
lijke dwaling die bestreden moet werden door de bestrijding van de drager. 

Dit pleidooi voor een persoonlijke ontmoeting tussen verschillend ge-
richte mensen raakt o.i. een der kernpunten van het probleem der verdraag-
zaamheid en is kenmerkend voor een mens die niet gedreven wordt'door angst -
daze-allerslechtste van alle raadgevers - én .die'geen fanaticus is, wiens 
weg naar het. vaste doel met onmenselijke middelen bezaaid is. 

Het artikel is een fraaie bijdrage tot het scheppen van een klimaat 
waarin werkelijk samenleven'in de wereld mogelijk is, zonder dat daardoor 
de principiële verschillen verdoezeld worden.Wij achten het een verheugend 
verschijnsel dat Brongersma, met wiens opvattingen wij het in bijna geen en-
kel opzicht eens zijn - zoals hij niet met de onze - deze bijdr'agé tot de 
groei van het respect voor de menselijke waardigheid'heeft gegeven. 

In "De Nieuwe Eeuw" zelf echter kwam ook commentaar en wel in twee 
artikelen van.Fons Hermans, gepubliceerd in de edities van 16 en 23 April. 
Het prijzenswaardige van deze artikelen is, dat zij, hoewel zij. in de prak-
tijk wellicht tot een iets minder verdraagzaam standpunt leiden, toch op 
behoórlijk niveau blijven en niet afdalen tot de bekende sfeer, van roddel-
en scheldkanonnades. 

"Een ontmoeting van mens tot mens? Accoord", zegt Fons Hermans 
"maar de beginselkwestie is daarom nog niet minder belangrijk". En hij zegt 
o.m. : 

"Men moet zich, om tot de kern van de zaak te komen,' niet bepalen 
tot in haar algemene formulering juiste stellingen als b.v. dat ook de 
niét-christen de gerechtigheid kan nastreven. of naastenliefde kan "koeste-
ren". Nogmaals: dit zal geen verstandig mens  ontkennen, maar daar gaat 
het bij het zoeken naar een juiste verhouding tussen katholiek en humanist 
niet om. Waar het  wel  om gaat is de zeer concrete vraag: wat beschouwt 
deze bepaalde niet-christen of deze bepaalde niet-christelijke groepering 
als eis van of als in overeenstemming met gerechtigheid en naastenliefde? 
Het "nastreven" van de gerechtigheid en het "koesteren" van naastenliefde 
kan in mijn ogen de humanist tot een zeer respectabele, hoogstaande en sym-
pathieke mens stempelen, maar leert mij eerst dein iets over de waarde of on-
waarde van zijn optreden als ik op deze vraag een duidelijk antwoord krijg. 
In deze sector, waar de beginselen zich in de levenspraktijk "incarneren", 
zal de mens zonder God niet zelden tot een heel andere wijze van denken en 
handelen komen als.de mens, die - hoe zwak, bekrompen en kortzichtig hij 
ook mag zijn - in ernst de christelijke beginselen aanvaardt. Deze verschil-
len manifesteren  zich niet in het de straat over helpen van éen oud moe-
dertje, het uitbetalen van een behoorlijk loon of het troosten van bedroef-
de medemensen. Zij worden b.v.  wel  duidelijk waar de niet-christen op grond 
van "gerechtigheid" en "naastenliefde", zoals hij die, mogelijk met een eer-
lijk hart, opvat, het huwelijk als een ontbindbaar contract beschouwt, neo-
malthusiaanse propaganda voert of de abortus provocatUs een geoorloofde 
ingreep acht. Ik zou hier Brongersma's exclamatie ten aanzien  van het "op 
zichzelf juiste betoog" willen herhalen ten aanzien van het "goede hart"; 
::at schieten wij er mee op? Wat hebben wij aan een"goed hart"als dat, alle 
subjectief opperbeste intenties ten spijt, idealistisch en strijdvaardig 
klopt voor. verwerpelijke levensnormen? Het "goede hart" ontmoeten wij over-
al: bij. katholieken, protestanten, joden en heidenen, bij communisten, socia-

.1isten en liberalen. Alleen daaruit blijkt reeds meer dan voldoende, dat 
het op zichzelf niet in aanmerking komt als maatstaf, op grond waarvan wij 
tot samenwerking met andersdenkenden kunnen geraken. " 
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Dr. Brongersma antwoordt hierop in zijn artikel in "De Nieuwe Eeuw" 
van 14 Mei en zegt daar o.m. 

• "Ik heb beginselen 	 Zelfs mijn hele door Fons Hermans aange-
vallen betoog was louter principieel. Wat ik beweerde was immers dit: 

,Een katholiek die naar de (inmiddels alweer gewijzigde) beginselverklaring 
van het Humanistisch Verbond grijpt, pleegt het meest gepakt te worden 
door het feit, dat het bestaan van God daarin tussen haakjes wordt gezet. 
Gaat I ij vanuit die wetenschap lijnrecht doorredeneren, dan komt hij tot. 
zeer ongunstige conclusiesh.die intussen met de werkelijkheid nogal slecht 
blijken te kloppen. Men schiet hier dus weinig mee op. Integendeel, het 
is een gevaar. Het kan zelfs geloofstwijfels wekken. 

De katholiek daarentegen, die iets meer menselijk contact heeft met 
de vaak zeer aantrekkelijke humanistische werkelijkheid, zal niet zo gauw 
dit punt van de beginselverklaring tot'uitgang nemen, maar zal meer wor-
den aangesproken door dat andere, waarin de gebondenheid wordt uitgedrukt 
aan normen, welke aan menselijke willekeur onttrokken zijn. Een principieel 
doordenken op,deze erkenning, waarbij ik graag het principiële betoog volg 
van Prof. Dr. E. de Bruyne, de katholieke filosoof, in zijn standaardwerk 
"Ethica", leidt tot het inzicht dat hier toch eigenlijk, hoe onbewust en 
hoe onvolledig ook, God wordt beleden. 

Ik beweer dus, dal er een innerlijke tegenspraak schuilt in de be-
ginselverklaring van het. Humanistisch.Verbond. Hoe hardnekkig de humanis-
ten zelf ook het een zowel als het ander ontkennen, ik lees er eerst, im-
pliciet, een godloochening en vervolgens, even impleciet, een godsbelij-
denis. 

De Heer Hermans schUift mij de bewering in de schoenen "dat het er 
eigenlijk weinig toe doet, door welke beginselen een mensenleven wordt 
geleid.... als het hart (d.w.z. de liefde, de intentie) maar goed is". 

,Deze baarlijke nonsens neem ik natuurlijk niet voor mijn rekening, en ik 
jcan mij ook niet herinneren ooit een aanleiding te hebben gegeven, mij 
iets dergelijks toe te dichten. Integendeel, door welke beginselen een 
mensenleven wordt geleid acht ik van alles overheersende betekenis. Een 
aalmoes, die ik geef om indruk te maken; stipt eerlijk financieel beheer, 
ter demonstratie van mijn hoogmoed dat begeerte naar geld geen vat op me 
heeft; vergiffenis aan mijn vijand, om te tonen hoezeer ik boven hem ver-
heven ben; volstrekte gehoorzaamheid uit gemakzucht en vrees voor eigen 
verantwoordelijkheid; mishoren met goede manieren, omdat het zo'n solide 
en fatsoenlijke indruk maakt en me aan een baantje kan helpen: het zijn 
allemaal uiterlijk prijzenswaardige gedragingen, die mij naar de Hel voeren, 
omdat het op de beginselen aankomt, die een mensenleven leiden. Het be-
ginsel der beginselen is daarbij natuurlijk de liefde tot God, 'die wij prac-
tisch slechts tot uitdrukking kunnen brengen door de liefde tot de men-
sen. In de mate dat deze liefde er is, is de rest vanzelf goed. Zo zegt 
Augustinus dan ook: "heb lief en doe verder wat ge wilt", en vergaf 
Christus vele zonden aan die veel had liefgehad. 

Het zou van de katholieken liefdeloos zijn tegenover de humanisten, 
wanneer zij niet onafgebroken'opkwamen tegen sommige dwalingen, die voor-
al onder humanisten opgeld doen. Inmiddels leert de moraaltheologie ons, 
dat degene die met goede intentie een .verwerpelijke norm toepast, een 
beter mens is dan hij, die met slechte intentie een juiste norm toepast. 

Een humanist kan zich met neo-malthusiaanse propaganda, overtuigd 
als hij is in liefde daarmee voor 's mensen welzijn te ijveren, de hemel 
verdienen, terwijl een katholiek in het Vagevuur kan terecht komen om uit 
te boeten, dat hij alleen uit eigenbaat propagandist werd van de Katholie-
ke Actie. Zoveel hebben wij aan "het goede hart", waarvan de Heer Hermans 
vraagt: wat schieten wij er mee op? Bij God schieten we er een heleboel 
mee op, lijkt me, en is dat niet het enige waar het in ons leven op aan-
komt? 

Datzelfde goede hart zal er katholieken en humanisten toe brengen, 
op het sociale vlak met elkaar te worstelen om die beginselen tot leven 
te brengen onder de mensen, die elk naar zijn heilige overtuiging als 
juist ziet. Zij doen dit in de juiste overtuiging,-  dat het er zeer veel 
op aankomt, door welke beginselen iemand wordt geleid. Mat welke middelen 
die worsteling gevoerd moet worden, is niet zo maar te zeggen. Hoe ver-
hevener de beginselen zijn, des, te kieskeuriger moeten zij staan tegenover 
de middelen. 

Aan 
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Aan de discussie werd ook nog deelgenomen door Prof. Schlichting 
die in een ingezonden stuk in De Nieuwe Eeuw van 2 April ér nog op• wees, 
dat de verhouding tussen de Katholiek en zijn Kerk een andere is dan tus-
sen de Humanist en zijn Verbond. "De Humanisten maken hun Verbond, maar 
de Katholieke Kerk maakt de Katholieken", zegt Prof. Schlichting. Verder 
geeft Prof. S. nog een interessant citaat van een brief van Metternich 
aán Donoso Cortès, dat de stellingen van Dr. Brongersma over het "Katho-
licisme" nog onderstreept. 

Niet-humanistische sprekers over het Humanisme.  

Onder de kop: "Humanistisch Verbond-activiteit baart ernstige zor-
gen" geeft de Gazet van Limburg van 31 Maart het volgende verslagje van 
hetgeen Pater van Bilsen over het Humanistisch Verbond gezegd heeft op 
een 'politiek-forum-gesprek van de K.V.2. in Wijk-Maastricht. 

Het Humanistisch Verbond telt in ons land 67 afdelingen met ongeveer 
10.600 leden. De totale aanhang van het Verbond kan veilig op 50.000 
personen worden gesteld. In Limburg heeft het Humanistisch Verbond drie 
afdelingen, klein doch met een grote activiteit, te Maastricht, Heerlen. 
en Brunssum. 	 • 

De Vereniging voor Sexuele Hervorming, organisatorisch los staande. 
van het Humanistisch Verbond, doch ideologisch ten nauwste daarmee ver.-
bonden,. groeit thans snel naar de 100.000 leden. In Limburg, met name in 
de : Mijnstreek en in Maastricht, heeft de Vereniging voor Sexuele Hervor-r.. 
ming momenteel enige duizenden ingeschreven leden. Deze ontvangen ook het 
orgaan der Vereniging. Dr. B. van Bilsen - die deze gegevens gisteravond. 
verstrekte op een te Wijk-Maastricht gehouden politiek forum der K.V.P. -
herinnerde er nog eens aan, dat het lidmaatschap der Vereniging voor 
Sexuele Hervorming en het lezen van haat blad voor katholieken yerboden 
is op straffe van weigering der sacramenten. 

De derde loot aan de _humanistische stam is de. Vereniging "Humanitas", 
die zich vooral beweegt op 't terrein van 't maatschappelijk werk. Er zijn 
gevallen bekend, waarbij de vereniging Humanitas personen,verwees naar een 
der consultatiebureaux van de vereniging voor Sexuele Hervorming. 

Pater van Bilsen staat met deze onwaarachtige berichtgeving niet 
alleen, ook van Protestantse zijde kan men het bont maken. 

.Het Harderwijks Weekblad van 2 April 1955 geeft het volgende verslag 
van "een leerzaam en gezellig samenzijn" van de afd. Ermelo-Harderwijk van 
de Nationale Christen-Officieren-Vereniging, waar de Heer W. NieuWenboer, 
directeur van'het Centraal Bureau van de Kon. Ned.MiL  Bond "Pro Hoge"' 
sprak óver."Humanisme". 

SPreker beperkte zich tot het moderne humanisme, zoals dit in ons • 
land na 1945 is samengebundeld in het Humanistisch Verbond. Het moderne 
humanisme is een geloof. Een geloof in de menselijke waardigheid. Het hu.,  
manisme ontkent de persoonlijke God en de persoonlijke Heiland van het 
Christendom. Hierdoor werkt het humanisme aan de ontkerstening van Neder-
land en betekent het een gevaar voor Staat, Maatschappij en Kerk. 

Het humanisme werpt zich op alle levensterrein: oudedagSvoorziening, 
diaconale arbeid, jeugdwerk, enz. Ook de eed aan de Overheid wordt aange-
tast door het humanisme. Deze eed wordt als een schande beschouwd. 

• Naast het feit, dat het humanisme streeft naar een humanistische 
huwelijkssluiting in plaats van het kerkelijke huwelijk, wordt ook de waarde 
van het monogame huwelijk betwijfeld. Dit monogame huwelijk ván één man met 
één vrouw, is nu nog wel op zijn plaats, maar de humanist kan zich voor-
stellen, dat één of twee generaties na ons het polygame huwelijk normaal 
zal zijn en in overeenstemming met de dan heersende wetgeving. 

De activiteit van het Humanistisch Verbond richt zich vooral tot die 
gemeenschappen, waarin het individu een min of meer beperkte vrijheid ge-
niet: de strijdkrachten, de DUW, het gevangeniswezen, Het doel van deze 
activiteit is, de mens te doen breken met de persoon van God. 

De Christen-officier zij in deze waakzaam. Door gedrag en gesprek zij 
hij in zijn omgeving een getuige van een levende Heiland, de enige zeker-
heid in leven en sterven. Deze kracht, deze zekerheid kan het humanisme 
niet bieden. 

Nadat de inleider de vele vraagstellers geantwoord had, werd dit 
leerzame en gezellige bijeenzijn te 11 uur beëindigd . 

In de  
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In de Nieuwe Tilburgse Courant van 28 April vonden wij deze aankon- 
diging van een lezing van Pater van Rixtel SCJ, te Den Haag.over Heden-
daags Humanisme.  

Humanisme is een levenshouding, die de volle uitbloei der menselijke 
persoonlijkheid in de centrale aandacht stelt. 

De levensbeschouwing van waaruit het Humanisme in praktijk gebracht 
wordt is dus beslissend voor de aard van dit Humanisme. Uit bovenstaande 
stelling zal de .spreker zijn causerie ontwikkelen om vervolgens na te gaan 
het heidens Humanisme, dat zich stilaan verwortelde in het Atheïsme; his-
torische ontwikkeling van dit heidens Humanisme, dat in de. beweging van. 
het Humanistisch Verbond hier te lande gestalte kreeg. 

Hierop aansluitend behandelt spreker het beginsel-program en organi-
satorische opbouw van dit Verbond. 

Uitvoerig zal hij ingaan op de houding van de Overheid ten opzichte 
van de eisen van dit Verbond inzake geestelijke verzorging in organieke 
verbanden, en de houding van de Katholiek t.o. deze beweging in de,vrije 
maatschappij, om tenslotte een -samenvattende conclusie te stellen. 

Een zeer belangwekkende lezing, waarbij men in de gelegenheid wordt 
gesteld over een en ander met spreker nader van gedachten te wisselen. 

Ook niet-leden kunnen deze lezing bij "Lumen et Veritas" gratis bij-
wonen en wel a.s. Donderdag in de zaal van café de Looiersbeurs, Heuvel. 

Prof. Dr. S.U. Zuidema over Mandement en Humanistisch Verbond.  

Volgens het Dortsch Dagblad van 28 April heeft Prof. Dr.S.U. Zuidema 
voor de A.R. Kiesvereniging Nederland en Oranje II in een inleiding over 
bovengenoemd onderwerp het volgende gezegd over het Humanisme: 

"Komende tot het tweede deel van zijn referaat zeide spreker, dat het 
Humanistisch Verbond God-loos, leeg van God, is. Het acht het onnodig over 
God te spreken, omdat het . God overbodig acht. Het wil slechts de mens zijn 
mens-zijn en zijn normbesef duidelijk maken en daarvoor vraagt het gelijke 
rechten in de organieke verbanden van de staat, te weten het leger, de 
vloot, de luchtmacht, de gevangenissen en de D.U.W.-kampen. Dat is echter 
onaanvaardbaar, omdat het Humanisme in wezen anti-christelijk en anti-kerke-
lijk is en niet alleen maar on-christelijk en on-kerkelijk. De Christenheid 
mag de Christelijke signatuur van de Nederlandse Staat niet zomaar prijsge-
ven. Zij moet er voor strijden, met inachtneming van de tolerantie, om de 
"hardigheid des harten", ten aanzien van humanistische activiteiten, bij-
voorbeeld op sociaal• terrein. De Overheid moet dit eveneens, maar kan niet 
toelaten, dat de kans bestaat, dat communisten en anti-militaristen belast 
worden met de geestelijke verzorging van de strijdkrachten enz.". 

Humanisten op Godstroon.  

"Uit alles wat de Humanisten doen, komt naar voren, dat zij willen 
gaan zitten op Gods troon en al mag het Humanisme dán niet worden gelijk-
gesteld met het Nationaal-Socialisme en het Communisme, een groot gevaar 
voor de mensheid is het wel, daar in hun levensboek de naam van God niet 
voorkomt". 

Dit heeft Ds. Kalf gezegd op een vergadering van de N.C.V.B. te 
Velsen, volgens het Kennemer Dagblad van 10 Mei 1955. Volgens dit blad 
zei Ds. Kalf o.m. nog. 

. Naast de Nihilisten zijn thans de Humanisten gekomen en deze stro-
ming is in de laatste jaren sterk in aantal toegenomen. Vooral onder de 
intellectuelen, de universitair geschoólden, wint zij veel veld. Dit is 
geen specifiek Nederlands verschijnsel, doch treft men over de gehele 
wereld aan. Zij leven voor de cultuur, doch hebben hiervan het hoofd, dit 
is de religie, afgeslagen en staan totaal onverschillig tegenover de 
levende God. De Humanist erkent niets wat boven de mens uitgaat - aldus 
Ds. Kalf - die er op wees, dat de Humanisten nu ook al aan ziekenbezoek 
beginnen, militaire tehuizen oprichten en een groot aantal instellingen 
en gemeentebesturen verlenen hieraan al subsidie, terwijl zij nu ook zend-
tijd voor zich opeisen. Spreker zei, ervan overtuigd te zijn, dat de N.C.R.V. 
en de K.R.O. hieraan niet zullen meewerken, maar of de andere omroepvere-
nigingen er even zo over denken, zou hij niet graag met ja willen beant-
woorden, 

 
al doet tot heden  de V.A.R.A. dit nog maar alleen. 

Onze Kerken trekken  zich  van het grote gevaar van het Humanisme nog 
maar bitter weinig aan -en toch is het de taak van de Kerk van Christus 
de strijd hiertegen met kracht te voeren, even fel, als Elia die aanbond 
tegen de BaUpriesters. In het Humanisme - aldus'Ds. Kalf - wordt God 

beschouwd  
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beschouwd als niets en het allerbedroevendste is, dat uit de kringen der 
Protestanten velen het Humanisme gaan aanhangen„ 

.•• 

Prof. Dr. A.A. van Ruler over Kerk en Staat.  

De Nieuwe Rotterdamse Courant van 16 Mei geeft een verslag van de 
rede van Prof. Dr.A.A. van Ruler, welke deze heeft gehouden op de jaar-
lijkse Algemene Vergadering van Kerkvoogdijen in de Ned. Herv. Kerk,welke 
onlangs in het Jaarbeursgebouw te Utrecht werd gehouden. 

De vergadering was gewijd'aan de vraag of de Overheid een taak heeft 
bij de bevordering van de kerkbouw. 

De N.R.C. zegt van deze rede.o.m. 

In een indrukwekkend betoog heeft professor Van Ruler van zijn theo-
cratische conceptie uit zijn standpunt ontwikkeld, dat het tot de taak der 
overheden behoort de kerk te verzorgen, niet slechts met financiële bij-
stand maar evenzeer als culturele zaak. Immers, de Kerk is het•gebouw van 
de ontmoeting tussen God en mens, maar zij zijn ook monumenten van cultuur, 
zij zijn een stilering van de stof tot de lofzegging van God in de publieke• 
ruimte, zij zijn een exponent van een cultureel-sociale zaak. Staat en Over-
heid vinden hun voornaamste goddelijke zin daarin, dat zij de samenleving 
der mensen en de cultuur mogelijk maken. 

Spreker gaf, volgens de N.R.Ct. een uiteenzetting van de samenhang 
tussen Kerk en Staat. De N.R.Ct. zegt verderop in haar verslag: 

Op grond van deze argumenten achtte spr. een verzorging van de kerk 
door de staat zeer toe te juichen, mits deze met het oog op de zelfstan-
digheid van en de vrijwilligheid in de kerk slechts een gedeeltelijk karak-
ter drage. De veelheid der kerken, vraagstuk dat eerst in de vorige eeuw 
is opgekomen, is hier echter een moeilijkheid. Men zal stellig niet een 
monopolie-positie van (én kerk mogen verdedigen. Op de lijn van. het herStel 
der hiërarchie in 1853 zal men consequent ook Rome van het hier ontwikkel-
de beginsel moeten laten profiteren, hetgeen dan ook reeds geschiedt;' 
daarnaast dient b.v. ook het Humanistisch Verbond. genoemd te worden in 
zoverre het zich aan geestelijke bearbeiding wijdt.Zclfs een monopolie als 
van de kerken is hier af'te wijzen. Men moet leren breken met de hyáterische 
neutraliteitsangst, die tot een onbillijke verwaarlozing van geestelijk 
leven leidt. Rome, Reformatie en Humanisme hebben elkaar hier te ontmoe-
ten om tot een nieuwe synthese van dit vraagstuk te geraken. 

Humanisme en Radio.  

Mr. Burger over zendtijd aan het Humanistisch Verbond.  

Aan het Vaderland van 9 Mei 1955 ontlenen wij het volgende, uit een 
verslag van de jaarvergadering van de verenigingsraad van de VARA. 

Zouden politieke partijen, zoals Mr. Burger het uitdrukte, "uit eigen 
hoofde" zendtijd krijgen, zoals thans de kerken, dan is er nog altijd een 
instantie, die er bekaaid is afgekomen: het Humanistisch Verbond. De VARA 
is geen humanistische omroep en de voorzitter zeide eigen zendtijd voor 
dit verbond wenselijk te achten. Zo lang dit niet het geval is, wordt gast-
vrijheid door de VARA verleend. Mr. Burger vervolgde: de directeur van de 
AVRO heelt gastvrijheid voor het Humanistisch Verbond aangekondigd en 
daarom heeft de VARA de zendtijd van het Verbond gehalveerd. De toezegging 
van de AVRO heeft nog niet tot resultaat geleid en het HnmanistisCh Ver-, 
bond heeft gezegd door de halvering in moeilijkheden te komen. Nu de AVRO, 
aldus spreker, weinig ernst maakt met haartoezegging, zal de VARA deze 
zaak opnieuw moeten bekijken. 

Niet-humanistische schrijvers over hut Humanisme.  

In het Maartnummer van Anti-Revolutionnaire Staatkunde heeft Prof. 
Dr. S.U. Zuiderra een artikel geschreven onder de titel: Om de Signatuur 
van de Nederlandse Staat. 

"Trouw" van 25 Maart geeft hiervan de volgende samenvatting: 

Aan de hand van het van rooms-katholieke zijde door de commissie-Van 
Melsen opgestelde rapport "Overheid en Humanistisch Verbond" ende van 
humanistische zijde verschenen antwoord-brochure: "Het Humanistisch Verbond 
antwoordt", staat de schrijver uitvoerig stil bij het optreden van het Hu-
manistisch Verbónd. 

Schrijver  
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Schrijver constateert, dat de genoemde antwoord-brochure-geen ge-
spreksbasis heeft geboden, doch slechts een alleenspraak houdt, die in 
de waarheid omtrent de mens'volslagen onrecht doet aan de overtuigde 
Christen. 	 • 

Er blijkt volgens schrijver uit, dat het humanistisch respect voor 
de medemens in feite- slechts een respect is voor, een medemens die te-
voren is geknipt naar het patroon van het-door de humanisten zelf ont-
worpen Mensbeeld. Bovendien blijkt, hoe zwak het Humanistisch-Verbond 
staat tegenover overtuigde aanhangers van het nihilisme en communisme. 

De Wieringermeerbode van 26 . Maart publiceert een artikel van Ds. 
J. Vink over ChristendoM en Humanisme, naar aanleiding van een discussie 
in de Gemeenteraad van de Wieringermeer over. subsidie aan het Humanis-
tisch Thuisfront. 

Ds. Vink vindt dat men daar wel wat al te veelvuldig en al te ge-
makkelijk het woord: anti-christelijk gebruikt heeft. Ds. Vink zet uiteen 
dat er verschillende soorten Humanisme zijn. Sommige soorten zijn ongods-
dienstig en onchristelijk, maar de aanduiding : anti-christelijk vindt Ds. 
Vink voor deze soorten te streng en in wezen onbillijk. Er is ook Christe-
lijk Humanisme. Ds. Vink is zelf geen Christen-Humanist. De uitleg, welke 
deChriatenLHumanisten aan de Bijbel geven, deelt hij niet, maar hij raadt 
aan, voorzichtig te zijn met de qualificatie anti-christélijk met betrekking 
tot een andere uitleg van de H.Schrift. Ds. Vink besluit zijn artikel als 
volgt: 

Verdraagzaamheid is hier beter dan een geest van uitsluiting. Laat 
men tenslotte niet vergeten, dat in onze inhumane wereld Christendom en 
Humanisme gezegend kunnen samenwerken voor de handhaving van een geest 
van humaniteit, van echte menselijkheid, die tenslotte als opdracht in alle 
Humanisme en alle Christendom besloten ligt. 

Commentaar op de.  gewijzigde beginselverklaring van het Hum. Verbond.  

Verschillende bladen hebben een verslag opgenomen van het congres 
'van het Hum.Verbond. Zij bepaalden zich over het algemeen tot een zakelijk 
verslag van de gebeurtenissen op het congres. 

De Leidse Courant geeft echter commentaar op de wijziging van de be-
ginselverklaring in haar editie van 26 April 1955 en zegt o.a.: 

Met de vijf grondslagen kunnen ook wij ons in hun vage algemeenheid 
van 1 tot en met 5 verenigen, maar'in het beginsel is een merkwaardige 
wijziging gebracht. De zinsnede uit de vroegere verklaring 	"zonder 
uit te gaan van het bestaan van een persoonlijke godheid" is vervangen 
door: 	• "zonder uit te gaan bijzondere openbaring". 

Tegen  die wijziging rees uit de vergadering veel verzet, zodat het 
voorstel met 102 stemmen voor, 89 tegen over de sloot, kwam. 

Bij eerste lezing zou bij ons de mening post vatten, dat het Humanis-
tisch Verbond was omgezwenkt van een atheïstische naar een wel niet 
christelijke maar althans God-belijdende en God-erkennende gemeenschap. Wie 
zou zich daarover niet verheugen? Maar de voorzitter stelde de tegenstan-
ders van de wijziging op hun gemak met te benadrukken, dat er niets wezen-
lijks aan het humanisme is veranderd. In  de nieuwe beginselverklaring waren 
termen gehanteerd, die bij godsdienstige groeperingen "in zwang waren". 

Het is duidelijk, dat op die manier de. beginselverklaring zeer on-
duidelijk wordt. Als de atheTstische geest van de oude beginselverklaring 
alleen maar een nieuwe formulering heeft gevonden, voldeed de oude  beter 
aan "de eis .van geestelijke zuiverheid" - om nu in humanistische termen 
te spreken - dan de nieuwe. 

Weliswaar zegt de toelichting op de beginselverklaring dat schake-
ring binnen deze overtuiging mogelijk is. Daaruit concluderen wij voorzich-
tig  dat aan de leden individueel het godsgeloof wordt vrijgelaten. 

Maar wat. heeft men - zo vragen. wij ons af 	aan een beginselverklaring, 
waaruit het wezenlijk beginsel is weggenomen? Geloof of ongeloof is immers 
bepalend voor iemands kijk op het leven, op het diepste wezen van het mens-
zijn en op de taak, die den mens in het leven heeft te vervullen. Hier 
gaapt een principiële kloof tussen de leden van het Humanistisch Verbond. 
Het zou een eis van "geestelijke zuiverheid" zijn , als deze kloof door een 
splitsing - in het Verbond tot uiting kwam. Als het U.V. een manifest wil.  
uitgeven, dat "een bezielende factor" moet zijn "zowel in het persoonlijk 
en maatschappelijk leven", zal het op het beginsel van het beginsel eerst 
met zichzelf tot klaarheid moeten komen. Anders vrezen we, dat het aan de 
zielen van zijn gelovige leden niet veel bezieling zal kunnen geven. 

Commentaar  
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Commentaar op de groei van de H.W.G. 

Het volgende fraaie journalistieke staal wordt ons geleverd door 
Ons Noorden van 10 Mei 1955. 

Het wordt gortig. 	• 
• De H.W.G., dat is de Humanistische Werkgemeenschap in de Partij van 

de Arbeid. Hoewel die drie letters dus niet betekenen: het wordt gortig, 
mag die vertaling er nu toch wel aan gegeven worden, nu wij lezen, wat op 
de pas gehouden jaarvergadering van deze socialistisch-humanistische werk- 
gemeenschap aan de orde.is geweest. De H.W.G. dan heeft in het laatste 
halfjaar 500 nieuwe leden gewonnen. Dat is inderdaad belangrijk. Want, zo 
lezen wij in het officiële partij-orgaan, "Het Vrije Volk", de gehele Partij 
heeft er naar verlangd, dat zoiets gebeuren zou. 'Waarom? Omdat men anders 
te weinig invloed van het humanisme in de P .v.d.A. vreesde? En het getal 
is daarop niet van invloed,beweren de "doorbrakers"altijd! Maar het.mooiste 
is nog, dat volgens een. mededeling van de voorzitter "de wens, dat de H.W.G. 
zich sneller zou ontwikkelen, ook door de katholieke en protestants-chris- 
telijke werkgemeenschappen werd gedeeld" 	 Het zal wel zo zijn, maar wij 
vinden het maar vreemd. En dan was er nog de Heer Reinalda, die tegen de 
"verzuiling" fulmineerde en meende dat ons volk niet nog meer moest worden 
"opgesplitst" in levensbeschouwelijke delen! Maar wat zijn die socialistische 
werkgemeenschappen anders dan "levensbeschouwelijke zuilen"? Tenslotte Mr. 
Burger maar .op een andere bijeenkomst):.  als de politieke partijen allemaal 
zendtijd moeten hebben voor de radio, dan komt het Humanistisch Verbond ook 
aan bod! Daar wordt het humanisme zomaar even gelijkgeschakeld met een po-
litieke partij. Ha Wee Gee! Zegt U dat wel! Het wordt gortig! 

C.H. Jongeren spreken zich uit voor subsidie voor het werk van het Hum.  
Verbond.  

Het Algemeen Handelsblad van 2 Mei 1955 geeft een verslag van een 
vergadering van de federatie -iran,Christelijk Historische Jongeren te Utrecht. 
Het Handelsblad deelt in dat vers-lag mede, dat een jongerenforum onder 
voorzitterschap van Mr. J.W. Van Gelder zich pp desbetreffende vragen in 
meerderheid uitsprak voor subsididring van het werk van het Hum. Verbond, 
waardoor men echter het Humanistisch Verbond niet met de kerken gelijkge-
schakeld wenste te zien. 

Humanistische publicaties in de Pers besproken.  

"Ontmoeting der Levensovertuigingen", de brochure met de inleidingen 
op de Zomerschool van 1954, vonden wij zeer gunstig besproken in de N.R.Ct.  
van 23 Maart en Het Parool van 9 April. 

De Vrijdenker van 23 April 1955 levert een uitvoerig commentaar op het 
artikel van Dr.J.P. van Praag in Mens en Wereld van 19 Maart j.l. over de 
beruchte rede van Mrs. Kni.ght voor de Engelse radio. 

Uit dit commentaar van De Vrijdenker blijkt welk een diepe kloof het 

Humanistisch Verbond scheidt van de Vrijdenkersbeweging. 
Wij nemen daarom enkele stukken uit het artikel in de Vrijdenker over. 

Het blad haalt de volgende passage van Dr. van Praag aan: 
"En daarmee naderen we de kern van de kwestie: Voor de godsdienstige 

mens is ook God een realiteit. Godsdienst berust op de erkenning van die 
realiteit. Het is g e e n geloofssysteem. Dat is eventueel de theologie; 
tiaar theologie is iets anders dan godsdienst, zoals een wetenschappelijk 
wereldbeeld iets anders is dan humanisme..Daarom is et begrip lo!,:isee 
godsdienst evenzeer een onding als logische werkelijkheid; en de term weten- 
schappelijk humanisme evenzeer als wetenschappelijke menselijkheid." 
En zegt hierop: 

Men vraagt zich, dit lezende, af: Ziet Van Praag dan niet, dat we zo 
redenerende, iedere sterk levende waan - want anders is het godsbesef voor 
ons toch niet - als een realiteit moeten aanmerken? Op deze wijze zijn spo-
ken, heksen, kabouters en draken ook realiteiten geweest en behoren aard-
stralen en vliegende schotels' er nog toe. Het minst, dat we m.i. mogen 
verlangen is, dat de godsdienstigen enig bewijs voor hun realiteit "God" 
aanvoeren. Maar dat.is er tegénwoordig niet meer bij; we moeten hun bewering 
zo maar slikken. Welnu, volgens mij is ook dat een systeem. Zodra men iets 
beweert over godsdienst en God, Zelfs als die bewering inhoudt dat men 
beide niet kan en ook niet behoeft te bewijzen, gaat men een systeem opbou-

wen. Puhr geloof aan God-zonder-meer, daar kan niemand iets mee beginnen 

en 
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en godsdienst zonder theologie is alleen maar zweverig. Met de nodige 
wijzigingen geldt hetzelfde voor humanisme. Wetenschappelijk wereldbeeld 
is iets anders dan humanisme, toegegeven, doch ergens_ moet dit humanisme 
met dit wereldbeeld verband houden. 

Vervolgens haalt de Vrijdenker nog een andere passage uit het stuk 
van Van Praag aan: 

"Zo berust het betoog van Margaret Knight, voorzover het zich afzet 
tegen de godsdienst, m.i. op een fundamenteel misverstand.Daardoor moest 
het wel onnodige weerstanden opwekken, ook al is de aard der reacties 
hierdoor niet gerechtvaardigd. Zeker niet als men bedenkt wat christenen 
zich 'soms tegenover humanisten veroorloven. Maar de geestelijke strijd, 
noch het wederzijds begrip kunnen met mulko misverstanden gediend zijn. Het 
is juist hei wezen van het moderne humanisme dat hét de godsdienst her-
ontdekt heeft voor wat hij is, zoals het zichzelf ontdekt heeft voor wat 
het is: niet een theorie of een wereldbeeld, maar een overtuiging omtrent 
mens en wereld, geworteld in de diepte van het eigen bestaan." 

En hierop luidt het commentaar: 
Ik kan moeilijk aannemen, dat v.P. dat precies zo bedoeld heeft. Eer-

der zou ik mij kunnen voortellen dat de zucht om vooral toch n a a s t en 
niettegenr-y- e r-dpkerken te staan hem parten heeft gespeeld bij dit 
zoeken van spijkers op laag water. Want niet de subtiliteiten, die hij hier 
aanvoert waren de aanleiding voor de regen van protesten tegen de lezingen 
van Mevrouw Knight, maar, zoals v. .e. in het begin van zijn critiek opmerkte, 
het blote feit, dat hier stoutmoedig en rechtstreeks het vrije denken werd 
gepropageerd, was de knuppel in het hoenderhok. Wat Van Praag hier deed, 
is koren op de molen van hen, die zulke openlijke getuigenissen van onge-
loof zoveel mogelijk willen weren. 

Gezien de veelvuldigheid van de meningen van de buitenkerkelijken, 
is het begrijpelijk dat we de uitspraken van vele min of meer geestverwante 
zijden niet altijd voor honderd 2rocent voor onze rekening zouden willen 
nemen, maar mits de uitingen redelijk aanvaardbaar zijn en niet al te zeer 
de goede toon missen deer grofheid of domheid, behoren we, uit een oogpunt 
van solidariteit, ze niet af te vallen en nog minder ze aan te vallen. 
Het wil mij toeschijnen, dat Van Praag ook hier ernstig te kort is gescho-
ten. Zou echter het Humanistisch Verbond als geheel achter het irrationa- 
lisme van Van Praag staan, dan kan het inderdaad alleen maar naast deker- 
ken staan als een nieuw soort geloof. Ik meen dat dit niet zo is, maar in 
ieder geval blijkt uit het aanwezig zijn van deze stroming in het H.V., dat 
de meer rationalistisch gezinden er niet gerust op kunnen zijn dat hun 
meningen in dit verbond tot hun recht kunnen komen. M.i. is er slechts één 
vereniging in ons land, waar dat wel het geval is en dat is (behoef ik 
dat nog te zeggen?) onze Dageraad. 

Geert Ruygers over : "tien jaar doorbraak" in Het Parool van 13 Mei j.l.  

In een uitvoerig artikel over dit onderwerp zegt Ruygers o.a. 
Het belangrijkste van de voorbije tien jaren is niet, dat de doorbraak, 

quantitatief gezien, nog staat midden in de strijd om haar verwezenlijking. 
Het belangrijkste, en voor onze tegenstanders ook het gevaarlijkste is, dat 
de doorbraak naar binnen volledig is geslaagd. 

Wat voor ons in de jaren van het verzet de droom was van een nieuwe 
toekomst, dat is voor hen, die het hebben overleefd, gelukkige werkelijkheid 
geworden. Na tien jaren. is het een niet meer ongedaan te maken feit, dat 
het ook in ons land mogelijk is gebleken, dat humanisten, katholieken en 
protestanten in hechte kameraadschap tezamen staan in de opbouw van een 
nieuwe wereld. De arbeidsgemeenschap van de partij schiep een nieuwe solida-
riteit. We leerden van elkaar en voelen ons verantwoordelijk voor elkaar. 
In veler leven heeft de doorbraak een persoonlijke verrijking betekend. Dat 
alles wordt niet meer ongedaan gemaakt. De tegenstanders van de doorbraak 
zijn zelfs in de dwangpositie gekomen, dat hun bestrijding de doorbraak ster-
ker maakt. 

De overweldigende ervaring van te staan voor een groot ideaal werd 
nooit sterker beleefd dan toen op de Utrechtse kaderdag de partij haar 
trouw beleed aan de doorbraak. 

De A.J.C.  
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De A..J.C. en het moderne Humanisme.  

Het Rotterdams Parool van 8 Mei 1955 schrijft in een verslag van het 
congres van de A.J.C. het volgende: 

"Omdat onze organisatie krachtens historische groei en tegenwoordige 
opvattingen een humanistische beweging is hebben wij gesteld, dat wij ons 
moeten uitspreken voor het humanisme", constateerde een afgevaardigde op 
het Zaterdag en Zondag gehouden congres van de Arbeiders Jeugd Centrale 

. (A.J.C.), Hij zei dit naar aanleiding van een Amsterdams voorstel, dat be-
oogde de wenselijkheid te onderzoeken van een verandering der statuten in 
die zin, dat de A.J.C. zich zou stellen op de basis van het moderne huma-
niSme. 

De waarnemend voorzitter,..Ad 'van Moock, ontraadde dit voorstel ten 
sterkSte "daar het de openheid van de organisatie zou aantasten". Na hef-
tige diScuSsies Werd besloten een buitengewoon congres bijeen te roepen, 
teneinde zich met dit voorstel bezig te houden. 
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