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HUMANISTISCH 	NIEUV,TS.  

HUMANISTISCH VERBOND.  

Het Hoofdbestuur van het -Humanistisch Verbond heeft, naar aanleiding 
van de gebeurtenissen in Hongarije de volgende verklaring uitgegeven: 

Met ontsteltenis hebben wij allen de gebeurtenissen in Hongarije ge-
volgd. Woede heeft ons bevangen toen dit drama zich voltrok. Verdriet 
vervult ons om de ellende Van het Hongaarse volk. 

Samen met het eigenmachtig ingrijpen in Noord-Afrika betekent dat 
voor het ogenblik de ineenstorting van de hoop op meer vrijheid en meer 
veiligheid in de wereld. 	 . 

Maar er is verschil tussen beide ontwikkelingen. In bOi'de gevallen 
gaat de strijd om dé politieke macht, maar in Hongarije wordt de geestelijke 
vrijheid systematisch neergeslagen. Dit verschil is beslissend. Als ook 
in de democratische wereld menselijke waarden gevaar lopen, kritiseert zij 
onverbloemd haar eigen fouten. Onder de dictatuur heerst. de stilte van de 
dood. 

Met dat alles voor ogen vragen wij juist nu aan allen die de communis-
tische dictatuur aanhangen of er mee sympathiseren: Spreekt ook gij U 
Wendt U af van een politiek die onmenselijkheid tot methode maakt. 

• En- tot ieder, die zich in deze dagen,wanhopig gevoeld heeft, zeggen 
we 

De Hongaren wijzen ons de weg. Zij leren ons dat ook bij een volk en 
bij een jeugd, die slechts dictatuur gekend hebben, de vrijheid wel kan 
worden neergeslagen, maar niet vernietigd. 

Laten wij hen nu steunen door direkte hulp waar dit'mogelijk is. Op 
de lange duur steunen we het Hongaarse volk en alle onderdrukten in de 
wereld door de constructieve krachten te versterken, die streven naar 
een samenleving van vrijheid en rechtvaardigheid. Alleen dat opent ook 
een menswaardige toekomst voor allen. . 

Onze hoop is gehavend, maar ons geloof niet gebroken. Het staat voor• 
ons vast dat de mens anders moet en anders kan. 

Landdag Socrates.  

Op 4 november 1956 organiseerde de stichting Socrates een landdag 
gewijd aan elevorhouding hUmanist en openbaar onderwijs. Nadat de voorzit-
ter, Prof. Dr. G. Stuiveling had opgemerkt dat dit niet voor het eerst 
was dat men zich in de kringen van het Humanistisch Verbond beziggehouden 
had met de problemen van het openbare onderwijs, maar dat men zich er in 
tegendeel al reeds héel gauw na de oprichting mee had bemoeid, stelde hij 
dat het er thans om ging een redelijke oplossing te zoeken die aanvaard- 
baar zou zijn voor grote delen van ons door geloven verdeelde volk. 

De eerste spreker, Dr. J.C. Brandt Corstius, sprekende over "De Idee 
van het Openbaar Onderwijs" gaf allereerst een historisch overzicht van 
de ontwikkeling van dit onderwijs in Nederland sedert ca. 1800. 

Komende op onze tijd zeide spreker, dat in de 20e  eeuw voor het open-
baar onderwijs het beginsel van de neutraliteit naar voren kwam. Het open-
baar onderwijs moest zich onthouden van alles wat met het geestelijk leven 
te Maken had. In onze tijd is weer een stroming ontstaan die terug wil 
naar het gematigd protestantse karakter van de 19e  eeuw (kerstening), 
vooral onder de prot.christelijken die geen bijzonder onderwijs meer wensen. 
Deze stroming beantwoordt niet meer•aan de werkelijkheid van deze tijd. 

Onze taak is thans de idee van het openbare onderwijs te formuleren, 
waarbij de grondslag moet zijn de gemeenschappelijke waarden van de ver-
schillende overtuigingen. De openbare school verliest dan ook zijn relati- 
vistische karakter, en komt tot een bepaalde keuze, die is samen te vat-
ten in de volgendé zeven punten: 

1.) erkenning van de waarde die gelegen is in geestelijke en zedelijke 
opvoeding; 
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2) waarde van het zelfstandige, vrije denken; 

3) waarde van de vrijheid,van overtuiging; 

4) eerbied voor de persoon; 

5) waarde die ligt in het bestaan van wederzijds begrip; 

6) waarde van de nationale eendracht (vooral in deze tijd van verzuiling 

, 7) zo goed, mogelijke confrontatie met de' geestelijke differentiatie die 
nationaal en. ook internationaal bestaat. 

Op deze grondslag wordt een school geVormd die niet een humanistische 
school!is - maar die door deze basis weer aantrekkelijk kan_ werdewvoor 

- grótó groepen van ons volk. • 
De tweede spreker, Mr. H.D.J. Waslander, sprak. over "Godsdienstonder-

wijs en geestelijke vorming". ' 
Spreker begint met zijn bezwaren Uiteen te zetten tegen diverse stro-

mingen, ook in het Verbond, die onderscheid willen maken tussen bijbelken-
nis en godsdienstonderwijs. Het is niet mogelijk de bijbel te kennen zonder 
'dat men zich verdiept in de bedoelingen.van de schrijvers. Daarmee vragen 
we naar de opvattingen van waaruit de schrijvers schreven. Deze bedoeling 
was God's'wil tot uitdrukking te brengen. Als men, dit uit het oog ver-
liest, wordt de , bijbel toon- en klankloos. 

Vervolgens stelt spreker dat het toe te juichen is als op de openbare 
school bijbelse verhalen worden verteld door de klasseónderwijzer.,Hierbij 
moet wel tot uitdrukking komen dat veel verschil van gevoelen bestaat om-
trent betekenis en draagwijdte van die verhalen.. Ook verhalen uit andere 
culturen komen in'aanmerking, mits de onderwijzer ze goed kan vertellen. 

Spreker had ook geen bezwaar tegen invoering van een apart vak bijbel-
kennis, dat hij om psychologische redenen facultatief wil stellen,. 

Uitvoerig stond spreker stil bij de vraag of dit vak door de eigen 
klasseonderwijzer gegeven zou moeten worden. In christelijke kringen isde 
neiging aanwezig steeds meer de klasseonderwijzer bij .het godsdiengtonder-
wijk in te schakelen. In het algemeen is dit ongewenst alslet gaat om 
godsdienstonderwijs dat een verkondigend karakter heeft. 

Een voorwaarde is, dat het openbare 'karakter van de school bewaard 
wordt. 

Een voorstander van de openbare school.moet er voor zorgen dat de 
school zoveel mogelijk toegankelijk is voor allen. 

Het. jonge kind moet bovendien niet geheel vreemd komen to staan 
in een: goeddeels christelijke wereld. Op grond hiervan is spreker voor- 
stander van een vak bijbelkennis. 	 • 

Bij het middelbaar onderwijs is naar de mening.van spreker, plaats 
voor een vak gewijd aan godsdienstige, religieuze en humanistische levens-
beschouwingen. Dit vak is meer bedoeld als algemene geestelijke voorbe-
reiding. Dit vak zou gegeven kunnen worden onder de naam die de Hervormde 
Raad voor Kerk en Schoól voorstaat, nl. bijbelkennis en cultuurgeschiede-
nis van het Christendom, mits bedacht wordt dat deze cultuurgeschiedenis' 
niet alleen de opgang, maar ook de neergang moet omvatten, zodat dus ook 
tegénstromingen tot hun recht moeten komen. Wel is het gewenst.dat iedere 
levensovertuiging gebracht wordt  door een positieve. voorstander, 

Tenslotte'komende tot de vraag of het  godsdienstonderwijs .op de lage-
re scholen., zoalS dat krachtens art 26 gogéven wordt, gesubsidieerd mag 
worden, stelde-spreker dat hiertegen van humanistische zijde geen bezWaar 
behoefde te *orden gemaakt. Allerlei werkzaamheden op levensbeschouwelijk 
terrein worden gesubsidieerd(maatschappelijk werk, jeugdzorg w.d.). Waarom 
dit dan niet? 

Er volgde nog een uitvoerige gedachtenwisseling waarvoor >  zoals te 
verwachten was, één dag niet voldoende was. 

Omstreeks 100 deelnemers hebben deze landdag bijgewoond. 

Weekend Woodbrokers.  

De Arbeidersgemeenschap der Woodbrokers te Kortehemmen heeft, in 
samenwerking met het Humanistisch Verbond, in de Noordelijke Provincie een 
weekend georganiseerd over de openbare school. Wij ontvingen daarvan het 
volgende verslag. 
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WEEKEND VAN DE ARBEIDERSGEMEENSCHAP DER WOODBROKERS TE KORTEHEMMEN IN 

SAMENWERKING MET HET HUMANISTISCH VERBOND.  

Dit op 13-14 oktober j.l. gehouden weekend was gewijd aan de openbare. 	•; 
school. Alle circa 40 aanwezigen, vrijzinnig-protestanten en humanisten 
konden als voorstanders der openbare school worden beSchouwd en het ging 
er slechts om, welke de taak van de openbare school is op het gebied der 
levensovertuigingen... 

Zaterdagavond sprak ons hoofdbestuurslid, Dr. G. Stellinga, over: 
"Wat ik als humanist denk van het karakter van de openbare school en haar .  
taak tegenover haar leerlingen ten aanzien van de geestelijke stromingen". 
Dr. Stellinga erkende ten volle het recht van de kerk-genootschappen om 
godsdienstonderwijs op de openbare school te geven. Maar hij was er tegen 

. achtte let ook in strijd met de wet - dat dit door de klasse-onderwijzer 
zou gebeuren. Hierdoor zou namelijk een breuk in de klas- ontá'taarL Naast 
het speciale godsdienstonderwijs achtte hij een vak "bijbelkennis"•of "cul-
turele stromingen" op de lagere school niet gewenst, wel op de middelbare 
school. Voor het kleuter-onderwijs wees hij elk godsdienstonderwijs af. Uit-
voerig stond Dr. Stellinga stil bij de synthese-school (speciaal als mid-
delbare school), waar elke leerkracht vanuit zijn eigen overtuiging zou 
:kunnen les geven,zodanig dat het geheel van de verschillende overtuigin-
gen in de leerlingen tot een synthese zou kunnen komen. Hij achtte dit een 
ideaal, dat moeilijk te verwezenlijken is: 

Zondagmorgen sprak de Heer E.M. Buter uit Amsterdam over "Welk ka-
rakter wenst de Christen. te geven aan de openbare school?". De Heer Buter, 
die Quaker is, beschreef een ideale toekomstschool, waar meer opvoeding 
en minder intellectualisme zou worden gegeven, waar de godsdienst vanuit 
zijn kern zen worden gedoceerd en niet als vergelijkend godsdienstonderwijs, 
waar het Christendom zou worden getoond als een geweldige kracht, waarop 
onze volksgemeenschap is geworteld. Men moet, zo zei hij, de kinderen tot 
aan de drempel van het geloof brengen, tot aan het wonder..Het moet ech-
ter wel een open school zijn, waar geen dogmatiek heerst. 

De school, die de Heer Buter aldus beschreef, zou men o.i.. het beste 
kunnen beschouwen als een soort vrijzinnige bijzondere school, die zeker 
niet voor alle levensovertuigingen aanvaardbaar is. 

De beide lezingen werden in secties uitvoerig besproken, waarna zon-
dagmiddag een langdurige discussie in pleno plaats vond. Het einde hier-
-van konden wij helaas niet meer bijwonen. 

De gedachtenwisselingen werden met grote overgave gevoerd en de deel- 
dit week- 

HUMAN1TAS, VERENIGING VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK OP HUMANISTISCHE GRONDSLA.G. 

Collecte in Amsterdam.  

Evenals verleden jaar is ook dit jaar weer een collecte in Amsterdam 
gehouden. Verleden jaar bracht deze f.4.000.-- op en thans f.5.000.--. 

'Activiteiten Afdeling Rotterdam.   

Om de lezers een indruk te geven van de activiteiten van de afdeling 
Rotterdam geven wij hierbij een verslagje weer, dat is verschenen in Het 
Vrije Volk. 

Humanitas ontplooit zich.  

De vereniging voor maatschappelijk werk Humanitas, afdeling Rotterdam, 
breidt haar activiteiten gestadig uit. Teneinde de werkzaamheden in haar 
bejaardensociëteiten, waar dit mogelijk en gewenst is te codrdineren, beef -
de vereniging in Mej. S. de Ruiter een kracht gevonden, die over een grot,: 
ervaring met de zorg voor bejaarden beschikt. 

In het nieuwe wijkgebouw in Zuidwijk houdt Humanitas sedert kort op drl-
derdagmiddagen van 2 - 3 uur spreekuur, terwijl zich in hetzelfde gebouw 

nemers waren zeer voldaan over de inhoud en de organisatie van 
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Humanitas een clubje van en voor gerepatrieerde vrouwen heeft gevormd, 
dat op dinsdagmiddagen van 2. - 4 uur bijeenkomt. In samenwerking. met de 
Commissie Huishoudelijke Voorlichting worden deze maand in dit clubje de 
mogelijkheden van woninginrichting besproken. Tijdens de bijeenkomsten wor-
den de kinderen van de gerepatrieerden beziggehouden. 

De uitbreiding van de .vereniging als organisatie houdt met de ver-
meerdering van de activiteiten gelijke tred. Na de vorming van een onder-
afdeling te IJsselmonde werd deze week een onderafdeling Pendrecht opge-
richt.. Tot voorzitter van het voorlopige bestuur werd de Heer G.A. Wil-
lemsen, Zierikzeestraat 44 gekozen. AIS secretaris treedt op de Heer M.M. 
Westerlaken, Kerkwervesingel 25, terwijl Mevr. Rijnberg, Zierikzeestraat 
11, de functie'van . penningmeesteresse zal vervullen. De voorbereidingen 
tot de vorming' van een onderafdeling Zuidwijk zijn reeds in vergevorderde 
staat. 

-o- 

HUMANISTISCHE JONGEREN GEMEENSCHAP.  

De H.J.G. heeft naar aanleiding van de gebeurtenissen in Hongarije 
de volgende verklaring uitgegeven; 

Aan de Leden. 

De trieste gebeurtenissen van de afgelopen week geven het' Hoofdbe-
stuur van de H.J.G. aanleiding zich met een oproep tot haar leden te 
richten. 

Mij zijn van mening dat de opstand in Hongarije een poging is. om te 
komen tot een regeringsvorm, die ddor het volk wordt gewenst.Ilet ingrij-
pen van de Russische tropen in deze strijd moet als een aanslag op het 
elementairste mensenrecht worden beschouwd. 

Het negeren van de'besluiten van de Verenigde Naties door Engeland 
en Frankrijk in de kwestie Israël-Egypte is eveneens een aantasting van 
hetvolkerenrecht 	 • 

Deze ontwikkelingen sluiten het gevaar in vaneen wereldoorlog. Dit 
kwaad dient tot elke prijs te worden voorkomen. Het blijven opkomen voor 
de handhaving van de algemeen aanvaarde beginselen van recht en zelfbe-
schikking, zoals die in hei handvest van de Verenigde Naties zijn neerge-
legd, moet als een eerste plicht van ons jongeren worden beschouwd. De 
brutale aantasting -iran_déze elementaire afspraken dient eensgezind met 
alle toelaatbare middelen te worden gestopt. 

Van ons allen eisensdeze problemen de bereidheid om mede te werken 
aan het lenigen van direkte noden zoals .steunverlening aan: RodJ Kruis 
en Vluchtelingenhulp en het zich beschikbaar stellen'als donor. Het on-
dersteunen van alle acties tot'het uitoefenen van morele, diplomatieke 
en politieke druk met middelen die onze uitgangspunten (handvest V.N. 
niet aantasten. In dit verband is het noodzakelijk de bovengestelde op-
vattingen in  brede kring te verspreiden. 

HET BESTUUR. 

- Verslag Spaans Weekend.  

Het Spaanse weekend waar we de vorige keer over schreven behoort 
weer tot het verleden. Dr. Geers vertelde op duidelijke wijze de voorge-
schiedenis en achtergronden van de Spaanse burgeroorlog. Hij wees er 
op dat de enige wezenlijke dienst die we het verdrukte Spanje (en tevens 
Onszelf) kunnen - bewijzen is, te trachten de democratie te verwezenlijken-
in onze eigen omgeving. Aan grootscheepse acties hechtte hij minder waar-
de. 

Weekend met de V.C.J.B.  

In het aan hokjes  zo rijke Nederland is liet een feest wanneer we 
kunnen schrijven over een samenwerking of een vriendschappelijk contact. 
De H.J.G. heeft eerdaags zo'n vriendschappelijke ontmoeting, n.l. met 
de Vrijzinnige Christelijke Jongeren Bond (V.C.J.B.) en wel op 24/20 
november in de jeugdherberg "De Ockenburg" te Loosduinen. 

Het thema van dit weekend zal zijn: 
"Samen werken en Samenwerken". Een bonte avond met.o.a. volksdansen 

zal het eerste ijs doen breken. Zondagochtend zullen we ons bezinnen op 
die dingen die we allen gemeen zouden Moeten hebben. Hierbij zal de Heer 
A. Treurniet ons de weg wijzen met zijn inleiding: "Wegen der solidariteit" 



- 99 - 

Tot slot staat er nog een rollenspel op het programma, waarvan we 
alleen verklappen dat het conflictstof zal bevatten. 

Op dit weekend hopen we een basis te leggen voor het contact, met 
levensbeschouwelijk georiënteerde jongeren. We verwaohtën n.l. dat de 
meningsvorming rond de specifieke jongeren problemen door dergelijke  con- 
tacten een wederzijdse .StiMulerende invloed zal ondergaan en dat de.  scheids-
muren,opgetrokken door vorige generaties, doorbroken zullen worden. 

-Q- 

HUMANISTISCHE JEUGDBEWEGING.  

De H.J.B. meldt: 

• De afgelOpeh maand heeft de H.J.B. in het teken gestaan van het con-
gres dat op 3 en 4 november j..l. in'Ede werd gehouden. Het was ons tweede 

jaarlijkse congres, en dat het enthousiasme der leden er beslist niet min- 
der op geworden is, bleek wel uit het feit dat bijna de helft van onze 
leden z'n komst al had aangekondigd. 

Eigenlijk hoeft men zich hierover niet te verbazen, wanneer men in 
aanmerking neemt wat het afgelopen verenigingsjaar gepresteerd is. 

Was het eerste jaar van het bestaan der landelijke H.J.B. moer een 
op gang komen van de organisatie, dit tweede jaar heeft resultaten opge- 
leverd. 

Belangrijk is o.a. het feit, dat tijdens dit laatste jaar ons ledental 
verdubbeld is..Van zes plaatselijke afdelingen (en een district) zijn we 
gekomen tot twaalf afdelingen. 

Het hoofdbestuur heeft door middel van een commissie gezorgd voor 
een ontwerp voor geheel nieuwe statuten en een nieuw huishoudelijk regle- 
ment, die op het gehouden congres besproken werden. Dat de leden hiervoor 
veel belangstelling hebben, bemerkt men als men kijkt naar de lange lijst- 
afdelingsvoorstellen die hierop betrekking hebben. 

De kampen en landelijke bijeenkomsten die dit jaar georganiseerd wer- 
den zijn over het algemeen goed geslaagd. 

Het landelijk orgaan is, hoewel nog verre van ideaal, er zeker op 
vooruitgegaan. 

Het afdelingswerk is zoveel mogelijk gestimuleerd, en met resultaat. 
De afdelingsbesturen, en natuurlijk ook de leden, hebben zich meestal van 
hun beste kant laten zien. 

De financiële positie van de H.J.B."is iets minder slecht geworden, 
hoewel veel belangrijk werk moest blijven liggen door een tekort aan finan- 
ciën. 

Ondanks de vele onderdelen van ons werk die nog verbetering behoeven, 
zijn we toch wel tevreden met wat we in dit beginstadium bereikt hebben. 

We mogen hierbij ook zeker de medewerking van het Humanistisch Verbond, 
in het bijzonder van de Heer d'Angremond en van onze landelijk mentor Ir. 
W. Geerts, niet vergeten. 

Wanneer het H.J.B. werk op dezelfde voet kan en zal worden voortgezet, 
dan mogen we de toekomst onbezorgd tegemoetzien. 

-0- 

HUMANISTISCH THUISFRONT.  

Dezer dagen heeft het Humanistisch Thuisfront zich weer tot verschil-
lende Nederlanders gericht met het verzoek door een geldelijke bijdrage de 
zo noodzakelijke financiële steun te verschaffen. Hoewel wij begrijpen dat de 
steun, die gevraagd wordt voor de slachtoffers van de vrijheidsstrijd in 

'Hongarije in alle opzichten voorrang vereist, hopen wij toch dat allen zullen 
inzien hoe noodzakelijk het is voor onze militairen zich in deze tijd gerug-
gesteund te weten door een krachtig en daadwerkelijk thuisfront. 

-0- 

• 
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• HUMANISTISCHE,: WERKGEMEENSCHAP IN DE PARTIJ VAN DE ARBEID .  

De H.W.G. meldt ons: 

Nieuws van de H.W.G. in de P.v.d.A.  

Met de Humanistische Werkgemeenschap,gaai'llet nog steeds crescendo. 
Op. 1 oktober jl. waren er circa 3750 leden ingeschreven en .00k het aantal 
lezers van het maandblad "Vernieuwing" stijgt met de regelmaat van de klok. 
Dit laatste is ook 'niet te -Verwonderen; het oktobernummer, verlucht met 
een politieke plaat, bevat een hoofdartikel van redacteur K. Timmerman 
over de kabinetsformatie, een belangwekkend artikel van Dr. B.W. Schaper 
over de arbeider in de industriële democratie en verder bijdragen van Drs. 
Anne Vermeer en Meyer de Vries, terwijl M.G. Warffemïus ons .in een lezens-
waardig artikel naar een bedehuis in Bretagne voert. Het godsdienstonder-
wijs- op de lagere school wordt besproken door de voorzitter van het Hum. 
Verbond; gameenschap - AMsterdám.•Wie er meer van wil 'weten en nog geen le-
'zet is, kan er voor slechts f.1.20 per jaar achter komen. 

Tal van afdelingen van de II..W.G. hebben het winterprogramma klaar; 
Amsterdam bijv. gaat een aantal wijkbijeenkomsten. houden in verschillende 
stadsdelen om de doelstellingen der H.W.G. meer bekendheid te geven. 
Bussum en Haarlem gaan met de beide andere werkgemeenschappen forumbijeen-
komsten houden. 
In Ede luisterden de leden naar een inleiding van de 2e voorzitter der 
H.W.G., de Heer H. van Es over het werk van de 	De directe winst 
was een flink aantal nieuwe lezers en •leden, terwijl de brochure van Dr. 
Brandt Corstius druk verkocht werd. 
Groningen heeft een bijeenkomst op het .program staan waar Prof. Dr.H. de-
Vos met onze voorzitter Dr.. G. Stellinga de degens zal kruisen over het 
onderwerp: "Kerk en Staat". 
Vlaardingen laat dit onderwerp deze maand inleiden door de Heer M.G. 
Warffemius. 
Leeuwarden houdt zich binnenkort eveneens bezig. met het godsdienstonder-
wijs op de openbare school. 

Tenslotte kan worden meegedeeld dat er een nieuwe, uitgebreidere 
folder over de H.W.G. en haar arbeid verschenen is en voor do afdelingen 
beschikbaar gesteld wordt. 

-o- 

WAT IS EN DOET DE Â.H.. 	GERHARD STICHTING?  

Deze Stichting is in het leven geroepen door de besturen van De Dage-
raad en het Humanistisch Verbond. Zij is gevestigd te Amsterdam en doel van 
de Stichting is het oprichten en in standhouden van tehuizen voor,buiten- 
kerkelijke ouden van dagen. 	 t) 

Het bestuur wordt gevormd door: 
Mr. M. Knap, voorzitter, 
Mevrouw H.A. Polak-Schwarz, secretaresse, 
F. van den Berkhof, penningmeester 
en verder Mevrouw B. de Jong-Cohen en de Heren J. Bijleveld, J.v.d. Meulen, 
H. Schreiber, J.A. Fetter en P. Spigt. 

Het tehuis, dat de Stichting wil gaan exploiteren, komt te staan in 
Amsterdam West, in de z.g. Slotermeer, en begint al aardig op te schieten. 
U herinnert zich misschien wel, dat enige tijd geleden de eerste paal daar-
voor werd geheid. Het huis wordt gebouwd door de Nederlandse Centrale Huis-
vesting Bejaarden (N.C.H.B.). De Gerhard Stichting zal het huis van de 
N.C.H.B. huren en hot geheel zelfstandig exploiteren. Het huis is dus be-
stemd voor buitenkerkelijken en het zal staan op positief-humanistische 
grondslag. 

Behalve het grote verzorgingstehuis, dat plaats zal bieden aan 300 
bejaarden, worden op hetzelfde terrein aok nog 24 bejaardenwoningen ge-
bouwd, die bedoeld zijn voor echtparen, die voorlopig nog zelfstandig wil-
len wonen. Op den duur kunnen zij dan naar het verzorgingstehuis worden 
overgebracht, als zij het alleen niet meer kunnen bolwerken. Verwacht wordt, 

dat het tehuis eind 1958 in gebruik zal kunnen worden genomen. 
Men kan zich nog aanmelden voor een plaats bij de secretaresse. Niet, 

dat men niet reeds voldoende aanmeldingen zou hebben, integendeel, er zijn 
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al meer dan 2 maal zoveel aanmeldingen als er plaatsen zijn. Maar er moet 
nog helemaal worden uitgezocht wie er een plaats zullen kunnen krijgen, 
direct bij de opening. 

De pensionprijs staat nog niet vast. Iedere bewoner zal de inrichting 
waarschijnlijk circa f.2200.-- gaan kosten per jaar. Maar dat betekent nog 
niet dat iedereen die prijs.zal moeten betalen. Men overweegt nog-een systeem 
dat ook minder gegoeden een gelegenheid biedt om te worden opgenomen. 

-o- 

RADIOLEZINGEN IN OKTOBER EN NOVEMBER.  

28 oktober C.H. Schonk over: De turfdrager en het kind. 
4 november ; Dr. J.P. van Praag over: Waarom humanist? 

11 november : (Inleiding door 	' Verklaring van het Hoofdbestuur. 
Dr.J.C. Brandt Corstius) van het Humanistisch Verbond inzake 

de gebeurtenissen in Hongarije 
18 november : Dr-;.Kwee Swan Liat over: De laag Ontwikkelde Gebieden. 
25 november : Dr.J.C. Brandt 

Corstius 
over: Eerlijk zullen wij alles 	delen, 	ik een. 

beetje meer dan jij. 
-o- 

HUMANISTISCHE LITERATUUR.  

Verschenen is Nr. 3 van de derde jaargang van "Rekenschap"; Driemaan- 
delijks Tijdschrift voor Wetenschap en Cultuur van de Humanistische Stichting 
Socrates. 
Inhoud: 
Garmt Stuiveling: Bij Rembrandt's portret van Saskia. 
Albert Daan: De inhoud der Rede. 
Lucien de Coninck: Modern biologisch onderzoek, wereld en levensbeeld. 
H. Freudenthal: De opstand der horden. 
Aankondiging TweedesCongres van de Internationale Humanistische en Ethische 
Unie. 
Internationale kroniek door B.W. Schaper. 

-o- 

INTERNATIONAAL LITERATUUR-OVERZICHT.  

C. Judson Herrick 

Machines and Man. 

Priscilla Robertson  

On a Scientific Standard of Personal Ethics. 

John J. Kessler  

A Broader Base for "Humanism". 

Mary S. Morain  

Humanism around the World. 
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October 1956 

Jerome Nathanson  

The Life and Death of the Human Spirit. 

Religion vs. Public Education. 

J. Henry Lloyd  

Social. Planning, a Humanit3t looks forward. 

A.A. Burall  

Humanism and its Implications. 

Lecturer 

The Bible and Modern Thought. 
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THE MONTHLY RECORD 
	

Archibald Robertson  

November 1956 
	

This terrible twentieth Century. 

Hector Hawton  
fl 
	

lhe Catholic Revival. 

THE RADICAL HUMANIST 	 Ellen Roy  

Nr. 35, 36 	 Democracy costs too much. 

FREIDENKER 	 Dr. Josef Raitner  

October 1956 	 Erasmus von Rotterdam. 

GEISTESFREIHEIT 
	

Wilhelm•Bonnesz  

October 1956 
	

Homo Homini Sozius 
Der Mensch als Ich' und Du. 

L'ACTION LAÏQUE 
	

Pierre Anger  

September - October 1956 	 La Valeun de la Pens6e Scientifique. 

VAN ALLE KANTEN 

Verslagen, reportages enz.  

Het Haags Dagblad van 31 oktober en het Rotterdams Parool, eveneens 
van 31 oktober geven een bespreking van het rapport Hulp aan laagontwik-
kelde gebieden en van het nummer van "Mens en Wereld", het orgaan van het 
Humanistisch Verbond, dat geheel aan het probleem van de laag-ontwikkelde 
gebieden was gewijd. 

-o- 

De Friese Koerier van 15 oktober en de Leeuwarder Courant van 16 
oktober geven uitvoerig verslag van de te Kortehemmen gehouden conferen-
tie over de openbare school, door Noodbrokers en Humanisten. 

De Friese Koerier noemde deze conferentie:"Verblijdende ontmoeting, 
die leidde tot wederzijds begrip'! 

-o- 

De landdag van Socrates viel op do zwarte zondag van het verraad 
aan Hongarije. Geen wonder, dat de kranten die maandag wel wat anders te 
doen hadden dan verslagen van conferenties te publiceren. Toch vonden 
wij nog verslagen van deze landdag in de Nieuwe Rotterdamse Courant van.6 
november en in de Amersfoortse Courant van 6 november. 

-o- 

Andersdenkenden over het Humanisme.  

Blijkens de Nieuwe Haarlemsche Courant van 26 oktober heeft Kapelaan 
Cornelis gesproken over het Humanisme voor de áfdelint Zandvoort van,"De 
Hanze". Volgens het verslag zei Kapelaan Cornelis o.m.: 

"Men kan de zondeval van het mensdom als de geboorteakte van het 
humanisme beschouwen. Adam was door God met natuurlijke en bovennatuur-
lijke gaven uitgerust en was gelukkig. Dáar naderde echter de bekoorder 
die hem influisterde dat hij God niet de baas over zich moest laten spe-
len. Adam was zelf oud en wijs genoeg om te bepalen wat goed en kwaad is, 
enz. AdaM bezweek voor deze bekoring en met de zondeval verwierp hij alles 
wat God hem gegeven had om zijn tijdelijk en eeuwig geluk te bereiken. Adam 
wilde niet gelukkig gemaakt worden, hij wilde zich zelf het geluk ver-
schaffen. Hiermede werd het humanisme geboren; dat streeft  z6 erg naar 
menselijke volmaaktheid, dat het de bemoeienis van God verwerpt. Door 
God geholpen werden is volgens de humanistische opvatting mensonwaardig 

Kapelaan Cornelis weidde vervolgens uit over het Christendom als 
humanistisch ideaal. Een ideaal dat reëel is en de Goddelijke hulp en 
voorschriften niet ziet als een beknotting maar als een completering 
van de menselijke geest. De humanist kan'zijn menselijk ideaal vinden in 
Christus en eigenlijk moest hij het kunnen vinden in iedere Christen. 
"Weest volmaakt, zoals Uw hemelse Vader volmaakt is." Is er - zo vroeg 

spr. - de mensheid  ooit een hoger ideaal voorgehouden? Is aan dit ideaal 
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ooit meer,verzaakt dan juist in onze Christelijke maatschappij? Spr. werkte 
deze gedachte nog.verder uit én wekte zijn toehoorders op, de humanisten 
het Christelijk ideaal voor ogen te houden en hen-te doen inzien dat zij in 
hun hoogmoed nooit zullen kunnen bereiken wat met Gods hulp bereikt wordt. 
De humanist wil een volmaakt mens zijn, het is de taak van.de Chrlstenen, 
hem te laten zien hoe hij het kan worden. De voorzitter van "De.Hanze", de 
Heer C. Slegers dankte Kapelaan Cornelis voor zijn interessante,_met-en-
thousiasme voorgedragen inleiding." 

-o- 

In het Dagblad De Stem, Breda van 27 oktober.is de.rubriek "Op het 
Kerkplein" gewijd aan het onderwerp:"De.moderne Humanisten". Hierin zegt 
de schrijver o.m.: 

"Zo .hoeft het modern humanisme geen gevaar te zijn, Wanneer de Chris-
ten maar weet, wat hij zelf gelooft. En dat zou nu juist wel eens in Gods 
voorzienigheid de rol kunnen zin die Hij het humanisme te spelen oplegt: 
de Christenen duidelijk te maken wat hun geloof is, waar zij staan Dwingen 
tot een keuze. "Wie niet v6dr Mij is, is tegen Mij!'." 

-o- 

De Volkskrant van 12 oktober wijdt in zijn rubriek "De kerk in het 
,midden" een stukje. aan het onderwerp HumanisMe en godsdienstles, dat wij 
hieronder voor U overnemen: 

"Het huidige Humanistisch Verbond kan niet zonder meer een.afstamme-
ling van .de vereniging De Dageraad worden genoemd; daarVoor heeft het een 
te verschillende geestelijke oriiint:-..tie.Het erkent deze vereniging echter 
wel als , een voorloper en wegbereider. De bekende humanistische publicist 
Dr.. 0.. Noordenbos fungeert als haar voorzitter; bekende humanisten als 
de professaren.Romein en Presser nemen aan de herdenking van het honderd-
jarig jubilee deel of.sohrijven in de gelegenheidspublicaties. 

Het Humanistisch Verbond doet echter sommige dingen waar De Dageraad 
vroeger zeker scherp tegen zou zijn geweest. Kortgeleden moest de Amster-
damse gemeenteraad beslissen over een subsidie-aanvrage voor in groeps-
verband gegeven protestants godsdienstonderricht op de openbare scholen. 
Alle partijen waren er voor, maar het Humanistisch Verbond had in een adres 
bezwaren geopperd. Het acht het niet de taak van de overheid godsdienst-
onderricht op de openbare school te subsidiëren; hebben de kerken daar-
voor geen gold, dan moet het achterwege blijven. Maar in het adres stond 
ook te lezen dat men geen bezwaar had tegen bijbelonderricht. Dit Onder-
scheid zon De Dageraad nooit gemaakt hebben; deze vereniging werkte nog 
in een sfeer waarin men vooral de tegenstelling tussen de leer van de 
bijbel en de resultaten van de wetenschap trachtte aan te tonen. Wanneer. 
het humanisme echter naar d6 diepste gronden van het leven zoekt, komt 
het dikwijls met bijbelse gedachten. Maar ... die worden dan alleen als 
gedachten van mensen aanvaard. 

-0- 
Humanistisch Verbond en Dageraad.  

Naar aanleiding van het 100-jarig jubileum van De Dageraad is de 
verhouding tussen deze vereniging en het Humanistisch Verbond nogal eens 
ter sprake geweeSt. Laten wij eerst de jubilaresse zelf aan het woord. 

In De Vrijdenker van 13 oktober wordt een verslag gegeven van de pers-
conferentie, welke de - Dageraad ter gelegenheid van haar jubileum heeft 
gehouden. Volgens dit verslag werd over de verhouding tussen de beide 
verenigingen het volgende op de conferentie gezegd: 

"Dat het vrije denken ook humanisme is, werd'reeds in de 19de eeuw 
aanvaard. Met het huidige Humanistisch Verbond is er dan ook  slechts een -
doch vrij sterk - verschil in accent. Het H.V. wil de onkerkelijken in de 
eerste plaats het tehuis van een levensbeschouwing bidden, bij De Dageraad 
valt de nadruk vooral op het kritische denken. Deze instelling brengt 
een veel meer strijdvaardig karakter' mee, vooral tegen de aanspraken van 
de godsdiensten op de waarheid. 

Natuurlijk komt ook de vraag naar het nut van het bestaan van twee 
bewegingen voor buitenkerkelijken, De Dageraad en het 11:V, en naar de ver-
schillen tussen deze twee, weer eens op het tapijt.NoOrdenbos zegt hierom-
trent o.a. dat De Dageraad ook bepaalde conformistische neigingen afwijst, 
b.v. om toch vooral op goede voet te blijven met allerlei overheids- en 
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kerkelijke instanties, zoals die in het H.V. worden, aangetroffen. Ook op 
politiek gebied wil De Dageraad non-conformistisch blijven". 

Verschillende bladen zijn op die verhouding doorgegaan. De Vrijdenker  
van 10 november geeft een aardig overzicht van wat er al zo over geschre-
ven is. Wij nemen dit overzicht in zijn geheel voor U over: 

"In een vorig overzicht van de perscommentaren naar aanleiding van 
ons honderd-jarig bestaan, hebben wij ons beperkt tot de opmerkingen, die 
De Dageraad zelf betroffen. Thans willen we, met zo weinig mogelijk commen-
taar onzerzijds, een kort overzicht geven van de verhouding Dageraad en 
Hufflanistisch Verbond; zoals die in de persbeschouwingen tot uiting kwam. 

De mededeling in Het Parool (4 okt.), dat een uitvoerig artikel aan 
ons jubileum. wijdde, moesten wij in ons nummer van 13 oktober dementeren. 
Ditbetrof de aanhef van dat artikel, die als volgt luidde: 

"Misschien wordt het honderdjarige bestaan van de Vrijdenkersvereni-
ging De,Dageraad (opgericht 12 oktober 1:856) het laatste jubileum van deze 
groep militant-ongodsdienstige Nederlanders. Er bestaan namelijk in deze 
organisatie (ongeveer 2500 leden) gedachten aan een samengaan met het 
Humanistisch Verbond (ruim 10.000 leden) en er zijn reeds ontmoetingen ge-
weest tussen vertegenwoordigers van beide groeperingen:" 

Juister is in dit verband een weergave van de mededelingen, die Dr. 
Noordenbos aan de pers verstrekte., door De Telegraaf van 4 oktober. Vol-
gens dit blad zeide Dr. Noordenbos: 

"Er bestaat een sterk accentverschil tussen de moderne humanisten 
van het Humanistisch Verbdnd en de vrijdenkers. Binnen het grote humanis-
tische front vormt het optreden van de vrijdenkersbeweging een kritische, 
onderzoekende houding. Wij liggen op de linkervleugel van dit front." 

Mens en Wereld, het orgaan van het Humanistisch Verbond (13 okt.), 
bevat een zeer waarderend artikel over het werk van De Dageraad; vergezeld 
van de gelukwensen bij dit jubileum, doch erkent terecht dat er tussen bei-
de organisaties brede verschillen bestaan. 

"Een gelukwens zou echter geen gelukwens zijn wanneer deze verschillen 
juist nu in den brede uitgemeten zouden worden. Het is hier de plaats om 
op de overeenkomsten te wijzen." 

Die overeenkomsten ziet Mens en Wereld in de "volstrekt ondogmatische, 
vrije en kritische levenshouding, de wakirdering van de rede als hot enige, 
algemeen en menselijke middel tot verstandhouding en in de afwijzing en min-
achting van gevaarlijke irrationele machten."' 

Na de bewondering en eerbied betuigd te hebben voor allen die in die 
jaren tegen de stroom van kerkelijke kritiek en verdachtmakingen in, dik-
wijls met grote offers, de moed van hun overtuiging'bezeten hebben, besluit 
dit artikel: 

"Een mens, een groep, een samenleving waarin geen kritiek meer nodig  4  
zou zijn, omdat allen het in alles eens zijn, zou een langzame en niet eens 

.schone dood dood sterven. Wij zijn er van overtuigd dat de kritiek, geuit door 

.De Dageraad in de eeuw van zijn bestaan, heilzaam en zuiverend is geweest 
in de Nederlandse samenleving. Ook dat is een oprechte gelukwens waard. 

En hoe de krasse honderdjarige zich zal ontwikkelen? Het H.V. heft 
wensen, verwachtingen en ziet tekenen van verniouwing,en dat kan ook niet 
anders bij een groep die elke dogmatische verstarring, ook van eigen denk-
beelden, schuwt. Maar dit behoort niet bij de gelukwens, die'de redactie 
van "Mens en Wereld" aanbiedt aan.  "De Dageraad", met wie zij zich in zo 
menig opzicht verwant voelt." 

De (r.k.) Volkskrant ziet de.zaak enigszins anders. We lezen daarin 
(12 okt.): 

"Het huidige Humanistisch Verbond kan niet zonder meer een afstam-
meling van de vereniging De Dageraad worden genoemd; daarvoor heeft het 
een te verschillende geestelijke oriëntatie. Het erkent deze beweging wel 
als een voorloper en wegbereider". 

Dit blad meent een verschil tussen de beide organisaties ontdekt 
te hebben in een adres, dat het H.V. onlangs tot de Amsterdamse gemeen-
teraad richtte en waarin het Verbond bezwaren maakte tegen de subsidiëring 
van godsdienstonderwijs, doch tegelijk opmerkte, tegen bijbelonderricht geen 
bezwaar te hebben. 

Het Binnenhof (13 okt.), eveneens r.k. besluit een beschouwing over 

De Dageraad als volgt: 
"Anders dan enkele generaties terug behoeven katholieken en protes- 
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tant-christelijken zich dan ook niet meer bezorgd te maken over activitei= 
ten als die van de militante vrijdenkersvereniging..Het, gevaar voor het, 
Christendom dreigt minder vanuit die hoek, dan van de zijde van het soepe-
ler'doch in zijn invloed veel meer omvattend humanisme. 

Bij De Dageraad en aanverwante organisaties stond de afbraak te duide-
lijk voorop, dan dat er misverstand•kon rijzen-..'Het . luitenkerkelijk humanisme 
werkt positiever en streeft ernaar de mensen een alternatief .of een com-
pensatie te bieden voor het christendom.•.Samenwerking van priester en leek 
in de kerk, samenwerking binnen-het raam van de herziene.verhouding tussen 
hen beiden, is, het belangrijke middel waardoor ook dit.moderne, buitenker- 
kelijke humanisme gekeerd kan-  worden. 	 • 

In de Friese Koerier (5 okt.) wijdt F(edde) S(dhurer).een hoofdartikel 
aan de jubilerende Dageraad. Reeds in YOnder de Loupe" werd in ons blad 
van 20 oktober hierover een en ander opgemerkt. Schurer wijdt aan het slot. 
van dit artikel enige aandacht aan het-"methodische-denken", waarvan hij 
de -waarde erkent als"een belangrijke functie van de menselijke_geest".. 

"Een functie echter,-waarover slechts weinigen de volle beschikking 
hebben; - velen verwerven hun levenskennis langs de weg van•hét-geVoel en 
de intuïtie, en verstaan het symbool beter dan het betoog". 

Het artikel eindigt: - 
"Heeft Dd Dageraad ook beproefd het luchtledig, dat zij in vele.een-

voudige geesten veroorzaakte, te vullen met een positieve inhoud? Mis- 
schien was - de oprichting van het Humanistisch Verbond,het-antwoord op de- 
ze vraag" • - 	• 	 . 	. 

De Libertijn(october), het maandblad van de Humanistische jongeren-
gemeenschap, wijdt eveneens een uitvoerig, sympathiek. en goed gedocumen-
teerd artikel aan - de jubilerende Dageraad.• Ook hierin worden beide.orgaL 
niéaties (Dageraad en H.V.) in de beschouwing betrokken...,. 

"Het knmanistisch Verbond is een geestelijk t e h u i. s. De Dageraad 
is altijd een d o o r g a n g s h u.i s geweest. Vele.n.bleven een tijdlang 
in de vrijdenkersbeweging en gingen dah hun eigen weg verder, naar het 
liberalisme en het socialisme, de wetenschap en de kunst, de Vakbeweging 
en humanitaire en sociale organisaties van allerlei aard—Van de"organi-
satie van de vrije gedachte" namen zij echter iets blijvend mee: het vrij-
denken." 

• En. verder: 
"Als men over de tegenstellingen tussen de beide verenigingen praat, 

dan blijken die voor een groot deel in traditie en klimaatte liggen. Hier-
in verschillen echter ook Humanistisch Verbond en H.J.G. danig van elkaar, 
terwijl dit nooit 'een reden•tot scheiding is geWeeSt'De kwestie van het 
religieus•humanisme behoeft evenmin een:struikelblokvoor samenwerking te 
zijn, zoals bovenstaand citaat van A.H. Gerhard laat zien. 

Wij kunnen ons echter moeilijk losMaken van de gedachte, dat men vooral 
in-het Verbond huiverig is voor "De Dageraad". Of liever: huiverig voor 
de reputatie die "De Dageraad" heeft bij zijn. kerkelijke tegenstanders. Het 
is immers heelpolitiek (maar dan geen politiek - in de beste zin van het 

'woord) om zich te' laten beïnvloeden door de opvattingen van deze.  tegen 
standers.•Eerlijker en rechtvaardiger is het om na te gaan 'of "De Dageraad" 
een minder goede reputatie verdient. Wij zijn overtuigd van - niet. Het lijkt 
ons dan ook niet meer dan billijk. dit uit te spreken en duidelijk te er- 

kennen 	ook tegenover. anderen - dat "De Dageraad" een van de belangrijkste 
erflaters is geweest van het humanisme." 

Tenslotte besluiten we met De Groene Amsterdammer (13 okt:)i 'waarin, 
zoals we in ons vorig overzicht vermeldden, o.a. ook de velerlei. tegenwer-
king die de Dageraad ondervonden heeft, in de beschouwing wordt-betrok-
ken. De schrijver (Ds. K.H. Kroón)laat hierop volgen: 

"Dat alles is, zo zou men kunnen zeggen, verleden tijd geworden. -Op 
het ogenblik is zij eindelijk van regeringswege erkend en kan zij zich door 
officieel Nederland bij haar jubileum laten feliciteren. 

Het enige wat haar misschien nog te doen staat is: te overwegen of 
zij nog moet blijven doorbestaan. Sinds de tweede wereldoorlog immers is, 
zo zou men kunnen denken, haar strijd overgenomen door het intussen opge-
richte Humanistisch Verbond, dat volgens velen eveneens "de in God haar 
oorsprong vindende normen terzijde stelt" door zijn onwil om het geloof in 
"een persoonlijke God" als grondslag voor zijn organisatie en werkzaamheid 
te nemen. 

Het wil ons voorkomen, dat deze conclusie ietwat voorbarig zou zijn; 
vooral die buitenstaanders, die zich interesseren voor de mate van rust-
liovendheirl. die onip:erlei beweging ir. Nederland tnn toon ,- preidt, zouden 
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b.v. moeten overwegen dat er beslist zowel een mentaal. als een principi-
eel. verschil tussen "De Dageraad" en het "HumanistisCh Verbond" bestaat. 
Beide bewegingen zijn Buitenkerkelijk". Maar` terwijl hot Humanistisch Ver-
bond allereerst naar analogie van de kerken,' een "geestelijk . tehuis-voor 
buitenkerkelijken"wil zijn (met zielzorg, vormingscentra en geestelijke ver-

,Zorging. incluis), beschouwt De Dageraad zich kennelijk primair als een 
strijdorganisatie, die als voorhoede allerlei klerikale restauratiever-
schijnselen en klerikale weerstanden tegen (naar zij tegenwoordig liever 
zegt) het "bevrijdend denken" wil stukslaan. Daarom is voor ieder, die 
iLéhinteresseert•voor de mate van antiklerikalisme - meer dan Voor 
atheisme!-die. enigerlei beweging in ons land betoont,• dit jubielum•een 
reden.tot.felicitatie." • 

-o- 

Het Humanistisch Thuisfront in de West-friese pers.  

Het Hum. Thuisfront is in de afgelopen weken in de pers van WesIL 
Friesland hevig in het nieuws geweest, en dat allemaal naar aanleiding 
van de toekenning van een subsidie aan deze organisatie door de Gemeente 
Grootebroek 

Het begon met een verslagje in het Noord-Hollands Dagblad van 18 
oktober van de jaarvergadering van de K.V.P. Grootebroek. Hierin werd 
over de subsidie-kwestie het volgende gezegd:  1  

"Harde noten werden gekraakt over de door de leden van de kath. 
fi•acci.e toegestane subsidie aan het Humanistisch Thuisfront, een be-
weging met immorele doelstellingen, hetgeen aan de:hand van een bericht 
van het H.Th. aangetoond kon worden. De door de aanwezige raadsleden 

;aangevoerde motieven als: ,sportieve opvatting jegens onze medeburgers, 
voorstanders van de Humanistische beweging, en eenspierinkje uitwerpen 
om een kabeljauw te vangen (in deze geest werd gesproken) werden krachtig 
van de hand gewezen, omdat het hier gaat om een strikt principiële kwes-
tie, waarbij marchanderen niet op z'n plaats is." 

Het Dagblad voor West-Friesland nam dat niet en schreef in zijn edi- 
tie van 19 oktober: 	 • 

"Het spijt ons oprecht, dat het Noordhollands Dagblad zijn lezers niet 
vertelt, wat er precies in dat bericht van het "H.Th." heeft gestaan. De 
reden daarvan is trouwens onbegrijpelijk. Een betere illustratie van de 
eigen opvatting (die hier dan maar even als algemeen geldende waarheid 
wordt geponeerd) dan een bericht van het Humanistisch Thuisfront, waaruit 
men zo maar kan aantonen, dat het immorele doelstellingen. heeft, kan de 
redactie van.  het Noordhollands Dagblad, ijverig als zij is om het kathólieke 
volksdeel volgens de journalistieke normen, neergelegd in de c.a.o.-dag-
bladjournalisten, voor te lichten, toch niet wensen!! Mogelijk meent deze 
redactie echter, dat voor elke lezer de immoraliteit van het Humaniátisch 
Thuisfront dusdanig vaststaat, dat een tussenzinnetje als "een beweging 
met immorele doelstellingen" voldoende is om haar lezers te laten zeggen 
"0 jai" 	 • 

Wij menen dat echter op onze beurt te moeten betwijfelen. Verschillende 
katholieke raadsleden (bijv. die van Grootebroek, Spanbroek en Opmeer wensen 
een subsidie aan het, Humanistisch Thuisfront niet tegen te houden, hetgeen 
toch hun plicht zou zijn als zij van de immoralite't ervan overtuigd waren. 
In andere gemeenteraden wordt door een van de X.V.P.-raadsleden soms een 
rede-op-schrift betreffende deze kwestie voorgelezen, die zo kennelijk niet 
door hemzelf is opgesteld en die\  met zo weinig vuur wordt voorgedragen, 
dat we onmogelijk een zo heilige verontwaardiging kunnen onderkennen als 
die zou passen bij het debat over een.  immorele instelling. Het is verder 
voorgekomen, dat een katholiek raadslid aan de voorzitter vroeg "of huma-
nisme net zoiets was als communisme, want als dat zo was dan was hij er 
tegen" en ook dat werpt een merkwaardig licht op de zaak. 

Het is het goed recht van iedere Nederlander om bezwaren te koeste-
ren tegen welke instelling dan ook. Of het van bepaalde politieke partijen 
eveneens het goed recht is om de democratie te hanteren als "het recht van 
de sterkst&" - wat op die vergadering te Grootebroek van de katholieke 
raadsleden min of meer bleek te worden verwacht-- lijkt ons geen open vraag. 
De vraag, of het een goed recht is van een krant om in gevallen als deze 
te smijten met woorden als "immoreel" kunnen we zonder restrictie ontkennend 
beantwoorden. 
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• Hierop repliceerde het Noordhollands Dagblad op 20 oktober met het 
volgend bericht: 

"Het kan bekend zijn dat men in katholieke kring ernstige principiële 
bezwaren koestert tegen 'de humanistische moraal, die niet God maar de mens 
als laatste norm neemt. Uiteraard:gelden deze en andere bezwaren ook het 
Humanistisch Thuisfront en daarover is hier reeds bij herhaling uitgebreid 
geschreven. Het kan nu zijn, dat in de K.V.P.-vergadering van de áfd. Groote-
broek deze week door een vah de sprekers het Humanistisch Thuisfront "een 
beweging met immorele doelstellingen" is genoemd op basis van een ons'niet 
nader bekende publicatie van dat Thuisfront zelf. Het.is echter zonder meer 
duidelijk, dat een dergelijke algemene omschrijving veel te ver gaat: indien 
het HUmanistisch Thuisfront "immoreel" zou zijn in de betekenis die algemeen 
aan dit woord gehecht'wordt, zou het b.v. nooit toestemming van onze re- 
gering.hebben gekregen tot zijn activiteiten in het leger. 

Uit de Vena- Van:het verslag dat in ons blad over bedoelde vergadering 
ia verschenen, zou men echter de indruk kunnen krijgen dat onze redactie 
zelf deze omschrijving voor haar rekening neemt, en het daarmee eens is. 
Die indruk-heeft het Dagblad voor"West-Friesland" zelfs al bewogen tot een 
opgewonden commentaar: Voordat nog meer commentatoren, tuk op iedere schijn 
vaneen kaná om een mug in het katholieke kamp te kunnen opblazen tot een 
olifant, zich van het desbetreffende verslag meestermaken, achten wij het 
van belang duidelijk.te onderstrepen dat wij de aanvechtbare kwalificatie van 
het Humanistiách Thuisfront, zoals die in het verslag werd geformuleerd, 
niet tot'cle'ónie maken..Dat dit niets afdoet aan onze principiële bezwaren 
(en die van de K.V.P.-raadsleden, die om andere redenen v66r een subsidie 
stemdenrbehoeft,'hopen wij, geen nader betoog. 

De voorzitter van de K.V.P. Grootebroek schreef rechtstreeks aan het 
Dagblad voor West-Friesland het volgende stuk, dat door dit blad met onder-
schrift werd opgenomen. Ook het onderschrift nemen wij hierbij voor U over: 

Het Humanistisch Thuisfront immoreel? 
In Uw rubriek "Tussen neus en lippen" van 19 oktober gaat U in op de 

kritiek, die op de jaarvergadering van de K.V.P.te Grootebroek werd geuit 
over het subsidie aan het Humanistisch ThUisfront en op de uitdrukking 
"een beweging met immorele doelstellingen" in het Noordhollands Dagblad. 

De criticus op deze vergadering heeft niet gesproken over immorele 
doelstellingen. Hij heeft het humanisme voer de katholiek verwerpelijk ge= 
noemd en ter onderstreping hiervan een bepaald artikel geciteerd.' Dat 
was overigens geen bericht van het Humanistisch Thuisfront, zoals het 
N.H,D. schreef, maar een artikel uit "Het Gezin", uitgave van de r.k. Bond 
voor het Gezin, waarin een stuk werd overgenomen'uit een publicatie . van 
M.A. Krop in het weekblad "De Hervormde Kerk". Ik citeer dus het artikel 
van de Heer Krop: 

"In Libertijn", maandblad van de Humanistische Jongeren Gemeenschap 
(mei 1956) staat de mededeling, dat op zondag 3 juni 1956 een buitenge-
wone algemene vergadering gehouden zal worden. Het agendapunt is de rege-
ling der buitenlandse kampen. Op een vorige algemene vergadering is be-
treffende deze kampen het volgende vastgesteld: 

a. Men kan in een gemengd kamp drie verschillende groepen tenten onder-
scheiden nl. voor meisjes, jongens en gehuwden. 

b. Onder gehuwd Wordt verstaan zij die 
le wettig getrouwd zijn; 
2e meerderjarig zijn en zichzelf als "echte"-paren beschouwen. 
c. De deelnemers moeten op de opgaveformulieren meedelen, of zij zich als 

gehuwd willen beschouwen. 
d. Personen die tijdens het kamp tot de conclusie komen dat zij samen de 

nacht willen doorbrengen, kunnen hiertoe in de gelegenheid gesteld 
worden, indien dat organisatorisch. mogelijk is. 
Aanvankelijk was het hoofdbestuur der Humanistische Jongerengemeen-

schap enkel gekomen met de punten a tot c. Volgens de Gemeenschappen 
Amsterdam en Haarlem zou dit echter nog te veel een beperking der persoon-
lijke vrijheid en verantwoordelijkheid betekenen. 

Daarom werd ook punt d. toegevoegd. Het geheel werd met 221 tegen 174 
stemmen aangenomen. Thans blijkt het hoofdbestuur van het HumanistiSch Ver-
bond tegen dit laatste punt bezwaar te maken en zelfs met een veto te drei-
gen. Het hoofdbestuur der Jongerengemeenschap wenst de besluiten der vorige 
algemene vergadering te handhaven. Daarom is nu een buitengewone algemene 
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vergadering.  bijeengeroepen." Tot zover het bericht. 
Met het voorlezen van dit artikel heeft de spreker op de vergadering 

Willen illustreren tot welke verwerpelijke praktijken het humanisme in zijn 
organisaties kan leiden. En hoewel spreker 'niet sprak van "immorele doel-. 
stellingen van het ILTh." kunnen naar mijn opvatting deze, door de Humi 

, 'jongerengemeenschap - evenals het H.Th. toch een organisatie van het Rum. 
Verbond - voorgestane praktijken-met het oog op christelijke huwelijksopvat-
tingen en huwelijksmoraal niet anders genbemd worden dan ondermijnend voor 
de openbare zeden en dus•immoreel. 

Ik wil tot slot nog iets zeggen over de uitdrukking, dat men van de 
. K.V.P.-rdadsleden te Grootebroek zou verwachten dat zij het recht van de 

sterkste zouden'moeten hanteren. Er is kritiek op een reedsgenomen be-
slissing uitgeoefend; meer.niet. De raadsleden waren en blijven vrij in 
hun beslissingen. Ook de K.V.P.Lraadsleden van Grootebroek hadden bezWaar 
tegen een subsidie voor het Hum. Thuisfront, maar hebben dat subsidie op 
grond - van andere motieven toch toegestaan. De mening van de vergadering 
was anders. Wanneer men op grond van zijn christelijke levensopvatting 
principiële bezwaren koestert tegen een levensbeschouwing, die men ver-
*erpelijk acht voor het algemeen welzijn, dient men principieel te blijven 
en niet te gaan marphanderen. 

(Van redactiewege bekort). 
H.j. Bonfrer, voorzitter 
K.V.P.afdeling Grootebroek. 

(Prof.Oldewelt stelt, dat de democratie niet is: gelijke rechten voor 
iedereen, maar: ieder de kans te geven naar zijn eigen aard tot zijn recht 
te komen. We zijn van mening dat iemand zijn eigen opvatting over het alge-
meen welzijn niet in de praktijk mag brengen op een manier, waardoor anderen 
de kans wordt ontnomen op dit "tot zijn recht komen naar eigen aard". Een 
gemeente dient bijv. het Humanistisch Thuisfront o.i. dan ook te steunen 
als zij het de andere thuisfronten doet, uiteraard naar rato van het aantal 
inwoners dat de betreffende levensbeschouwing is toegedaan. - Red.). • 
« • 	Voor Wat betreft het gewraakte artikel uit "Het Gezin" laten wij het 
Humanistisch Verbond aan het woord. 

Een bijzonder algemene vergadering_. herriep de geschetste regeling en 
bepaalde dat men in een gemengd kamp drie verschillende groepen tenten 
kan onderscheiden, n.l. voor jongens, meisjes en gehuwden. Het begrip 
"gehuwden" werd niet nader gedefinieerd, omdat erin bepaalde gevallen 
respectabele redenen kunnen zijn voor een hUwelijk dat niet wettig is ge-
sloten, ook al zal niet iedereen deze redenen kunnen onderschrijven. (Wij 
herinneren hierbij aan 'het "Haarlems Huwelijk"). Van een huwelijk kan naar 
humanistische opvatting in elk geval slechts sprake zijn bij een in begin-
sel duurzame levensgemeenschap. 

Het Humanistisch Thuisfront is, éen zelfstandige organisatie - dus 
geen organisatie van het Hum. Verbond - én de H.J.G. omvat een kleine 
groep jongeren in het H.V. 

Dat het aanvankelijk door een meerderheid van deze groep ingenomen 
standpunt niet in óVereenstemming was met het algemeen gevoelen in het 
H.V. op dit punt, wordt door bovenvermeld artikel wel duidelijk. Bovendien 
mag nu gezegd worden dat —dank zij het door het hoofdbestuur van het Ver-
bond gevoerde beleid - thans in de H.J.G. het inzicht overheerst, A.at de 
aanvankelijk gehuldigde interpretatie van het begrip "persoonlijke vrijheid" 
leidde tot ontwaarding daarvan. 

Wat tenslotte de.subsidiëring van overheidswege betreft, zij verwezen 
naar de conclusies van een veelzijdig samengestelde commissie van het 
Nederlands Gesprek Centrum (onder voorzitterschap van Prof. Dr. J. H. 
Bavinck) die in haar rapport "Het samenleven in Nederland" o.m. zegt: 

"In deze geest (van eerbiediging van deze vrijheid) dient voor de 
overheid in beginsel gelijkberechtiging voor elke levensovertuiging te 
gelden, behoudens voor die vormen van beleving, die het stempel der acht-
baarheid ontberen." De vraag is.dus of het humanisme dit stempel der acht-
baarheid ontbeert (en niet cf men zelf deze overtu:iging aanhangt). Geen 
der commissieleden heeft dit in twijfel getrokkp,-, . Uoet deze achtbaarhei, 
nu worden betwist op grond van een onrijpe bes11,3,-..aé., van een aantal jon-
geren? Is het rooms-katholicisme b.v. op zichzelf te veroordelen? 

-o- • 
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Verspreide berichten.  

In Het Vrije Volk van 2 november lezen wij: 

L e u g e n.  
• "De eerstejarénis het Humanistisch Verbond ;  vooral door grote giften 

van P.v.d.A., N.V.V. en Het Vrije Volk op gang gebracht." 
Ieder, die iets weet van de verhouding tussen het Humanistisch Verbond, 

de P.v.d.A., het N.V.V. en Het Vrije Volk, weet, dat deze uitspraak n i e t 
waar is. 	' 

De uitspraak is te vinden in het officiële orgaan van de K.V.P., De 
Opmars. Wie daarin schrijft, dient te weten, waarover hij het heeft. Wie dan 
toch schrijft, dat P.v.d.A., N.V.V. en Het Vrije Volk Het Humanistisch Ver-
bond door grote giften hebben gesteund, liegt. 

Vele lezers van De Opmars zullen Het Vrije Volk niet lezen. Voor hen 
is het nodig, dat de redactie van De Opmars de bovenvermelde,leugen her-
roept. 

-0- 
De Bussumsche Courant van 8 november deelt mee, dat de Volksuniver-

siteit in Naarden een lozingencyclus heeft georganiseerd onder de titel 
"Geestelijke Stromingen". Dr. Thijssen sprak over het Katholicisme, Prof. Dr. 
O.C. van Niftrik over het protestantisme en Dr. Stuiveling (zou nog spre-
ken) over het Humanisme. 

-o- 

Het Katholiek Archief 'over Partij van de Arbeid en Humanistisch Verbond. 

"In de nummers 38 en 39 van het Katholiek Archief, jaargang'1956, 
geeft Wim Engelen (de auteur van het brochuretje: "Humanisme zonder God") 
een zeer uitvoerige beschouwing over de verhouding van P.v.d.A. en Hum. 
Verbond. En passant wordt ook de Ned. Vereniging voor Sexuele Hervorming 
besproken. Doel van de schrijver is, aan te tonen, dat de "doorbraak" in de 
P.v.d.A. bewijst "dat in het thans aanwezige monsterverbond tussen verschil-
lende uiteenlopende levensbeschouwelijke groeperingen, er één (t.w. het 
Humanisme, Red.Doc.dienst) duidelijk de boventoon voert." 

Volgens de schrijver "gaat de huidige ontwikkeling niet in de richting 
van een aanvaardbare synthese en de fundamentele tegenstelling tussen het 
moderne godloze humanisme en het christendom zal een definitieve hinderpaal 
blijken te zijn voor zulk een synthese." 

Dat is de oorzaak ervan, volgens schrijver, dat het Humanisme in de P.v. 
d.A. de hegemonie heeft en dat het er niet naar uitziet dat deze hegemonie 
aan kracht zal inboeten. 

RADIOLEEINGEN IN DECEMBER.   

   

"Wat bezielt ze toch?". 
Onderwerp onbekend. 

2 december: 
9 december : 

16 december : 

 

Dr. J.P. van Praag over: 
Dr.G.W. Huygens 
Mevrouw A.J.Groenman- 
Deinum 	 over: 

     

   

"Zomer in de winter". 

 

     


