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'11-1PMANI- STISCH NIETJWS.  

HUMANISTISCH VERBOND - 

• Het Hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond heeft een adres ge-
"-'-i4Chtaari-de Eerste-  Kamer der Staten-Generaal.  ever het -thané nog aanhangige 

wetsontwerp inzake crematie. 	 - • -------
Detekst - van dit adres laten wij hieronder volgen: 

-----Het-floofdbestuurvan het Humanistisch Verbond vraagt bij deze Uw aan-
dacht voor een korte beschouwing over het thans aanhangige wetsontwerp in-
zake crematie. Het heeft begrip voor het daaraan ten grondslag liggende 
beginsel dat de openbare uitingen van burgers behorende tot een bepaalde 
bevolkingsgroep, niet kwetsend mogen zijn voor de achtbare levensovertuiging 
van 'een andere bevolkingsgroep -Veyer,zei.re.r-„hat....humánisme bij dit beginsel in 
het geding is, heeft het Hoofdbestuur daaraan op zijn wijze uiting gegeven 
in de brochure "Het Humanistisch Verbond antwoor,W.,-die_aan .do leden van 

• • 	• 
Uw-Kamer. is toegezonden. Men leest daarin op blz. 24 o.a. : 

"ook hebben wij oog, wij herhalen het, voor de godsdienstige sig-
"natuur van de Nederlandse samenleving. Mat dezerzijds gevraagd wordt 
"is echter:niet meer Ofanders dan gelijkgerechtigheid, waarin een 
"veel geringere tate'van waardebepaling ligt .  opgesloten. En zelfs 
"hebben wij getoond hiér en nu minder dan dat te aanVaardeh', als de 
"eisen der. 	dat naar ons oordeel rechtvaardigen." •    
Hét Hoofdbestuur wil in dit stadium van de behandeling- buiten beschou-

wing laten of crematie, die immers in. de beslotenheid van daartoe geëigende 
ruimten plaatsvindt, redelijkerwijs geachtkanwerden de gevoelens•van het 
godsdienstige •volksdeel op zodanige wijze aan te tasten,; dat de gevoelens 
van hen die crematie voorstaan; daarvoor moeten*ijken.-De vraag.rijst echter 
in hoeverre deze gedachte in het enderhavige'wetsontwerp.op aanvaardbare 
wijze is toegepast. Zo vermag het ,hoofdbestuur niet in te zien,• waarom de 
thans voorgestelde regeling .omtrent de verklaring van wil tot crematie meer 
voldoet aan eerder genoemd uitgangspunt, dan . de voorwaarde van-lidmaatschap 
ener crematie-vereniging of van een door eed of belofte gestaafd getuigenis, 
zoals door de crematieverenigingen wordt voergestaan. 	 . . 

Ernátiger bezwaar heeft het Hoofdbestuur evenwel tegen. de bepaling 
omtrent opvoeding en verzorging gedurende meer dan een jaar in een van cre-
matie afkerig milieu. Het zou met deze bepaling vrede kunnen hebben, indien 
daarbij slechts te denken ware aan de omstandigheid dat deouders•béwust en 
inderdaad vrij het opvoedingsmilieu,.b.v.: van pleeggezin of kostschool kie-
zen. "Het is echter noodzakelijk eveneens rekening IC houden met het feit dat 
practische en geografische omstandigheden een vaak beslissende. invloed uit-
oefenen. Doorslaggevend is evenwel, dat in geval van half-vrijwillige of 
onvrijwillige plaatsing, hetzij inzake buitengewoon onderwijs of zwakzinnigen-
zorg, hetzij inzake moeilijke opvoedbaarheid of kinderbescherming, van.: een 
werkelijk-vrije keuze veelal geen sprake is. In dergelijke gevallen wordt door 
het onderhavige.wetsontwerp ernstig tekort gedaan aan het recht der ouders 
op de vrije en achtbare beslissing omtrent de lijkbezorging hunner kinderen. 
Het Hoofdbestuur acht ditte minder verdedigbaar, omdat het niet voor de 
hand ligt dat aan de gevoelens van de opvoedingsgemeenschap.ernstiger te-
kort wordt gedaan door het cremeren van hun tijdelijke pupil, dan aan de ge-: 
voelens der ouders door het .tegen. hun wil doen begraven van hun kind. Daar-
bij worde bovendien overwogen dat eventuele crematie niet ter plaatse maar 
elders wordt voltrokken. 

Het Hoofdbestuur veroorlooft zich derhalve de vrijheid Uw Kamer dringend 
te verzoeken bij de behandeling van het onderhavige wetsontwerp bij de regering 
aan te dringen op de-indiening van een aanvullend ontwerp dat tenminste op 
dit punt een meer bevredigende regeling waarborgt. 

Het Hoofdbestuur van het 
. Humanistisch Verbond 

w.g.Dr.J..P. van Praag 
(Voorzitter) 

.W.g• W. Coenders 
(Secretaris). 

XX XXX 

Congres  
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CONGRES HUMANISTISCH VERBOND.  

Het jaarlijks congres van het Humanistisch Verbond zal worden gehou-
den op 23 en 24 April in Hotel Royal te ArnheM- • 

X X X .X X 

NIEUWE GEMEENSCHAP.HUMANISTISCH VERBOND.  

Het Humanistisch, Verbond kon weer een nieuwe gemeenschap welkom 
heten; het is Breda. Voorzitter is de Heer C. Vriese, secretaresse 
Mevrouw F. Martijn-Fierlier, Baronielaan 96, Breda. 

X XXXX 

ONTMOETING DER LEVENSOVERTUIGINGEN.  

Onderdeze titel is een brochure versChenen, waarin een vijftal in- 
leidingen zijn- bijeengevoegd, welke gehouden werden op de Zomerschool van 

7 Augustus.1954, georganiseerd door de Humanistische Stichting Socra- 
tes. 	. . 

InAeze brochure schrijven achteréenVolgens Dr. H. Faber over Vrij-
zinnig Protestantisme, Dr.-A.L. Constandse over Scepticisme, Dr. B. Delf-

,gaauw over Katholicisme, Prof. Dr. J.H. Bavinck over ProtestantiSme en 
Dr.J.P, van Praag over Humanisme. 

Het .is een bijzonder prettig leesbare brochure geworden, waarschijnlijk 
doordat de lezingen precies zo zijn geschreven,'als ze zijn uitgesproken, 
uiteraard met :enkele kleine correcties. 

Hier.nu eens geen duistere zinsconstructies en een zwaarwichtige 
terminologie, die artikelen hver onderwerpen van levensbesdhohwelijke aard 
vaak zo onverteerbaar maken. De ondertitel is : Wat ons bindt en wat ons 
scheidt. En dat wordt in deze vijf beschouwingen over het algemeen zeer 
helder en op een prettige manier uiteengezet. . 

Deze brOchure is niet alleen een welkome herinnering : aan een bijzon-
der prettige bijeenkomst, voor de deelnemers aan de Zomerschool, ,zij is ook 
voor hen, die de School niet hebben bezocht, boeiende en.,leerzame lectuur. 
Eigenlijk mag deze brochure in geen enkele boekenkast van de kaderleden 
der 'Humanistische beweging ontbreken. 

Prijs f.1.90. Verkrijgbaar bij het Centraal Bureau van het Humanistisch 
_Verbond. Bestelling kan geschieden door storting of Overschrijving van de 

op. giro-nummer 30.49.60 t.n.v. Humanistisch Verbond te Utrecht. 

.XXX XX 

HUMANISTISCHE JONGEREN GEMEENSCHAP.  

De H.J.G. hield begin Maart haar jaarlijks congres, waarover wij on- 
• 

dcrstaande -mededelingen ontvingen; 

Op 5 en 6 Maart werd in het Meenthuis te Blaricum de jaarlijkse alge-
Mene vergadering gehouden van de Humanistische Jongeren Gemeenschap. Een 
honderdtal - bezoekers, waaronder vertegenwoordigers van bevriende organi-
saties, de afgevaardigden van de gemeenschappen, alsmede een vijftigtal 
belangstellenden, konden door de voorzitter Ron de la Rie welkom worden. 
geheten. 

Namens het Humanistisch Verbond sprak de Heer Dr,J.C. Brandt Corstius 

o.m. over de prettige wederzijdse samenwerking. 
Het beleid van het bestuur werd goedgekeurd. • 
In de vacature van voorzitter, ontstaan door het aftreden van Ron 

de la Rie wegens studieredenen, verkoos de A.V. Henk Bosselaar uit Delft. 
Na een geanimeerde•discussie gaf de A.V. het nieuwe H.B. als richt-

lijn voor het komende jaar zijn aandacht te besteden aan de geMeenschaps,  
vorming in verband met het grote aantal nieuwe leden dat het afgelopen jaar 
is toegetreden. 

Verder werden de plannen en discussie-onderwerpen voor de komende 
kampen eh weekends uitgewerkt. 

De afgevaardigden naar het congres van het Humanistisch. Verbond wer-
den aangewezen. O.a. werd aan hen opgedragen de, linanciUle steunverlening 
aan onderontwikkelde gebieden op dit congres ter sprake te brengen.. 

Na de bestuursoverdracht werd deze geslaagde vergadering gesloten. 

Jaarverslag 
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JAARVERSLAG 1954 H.J.G.  

Ult het jaarverslag van de H.J-.G. blijkt wel, dat er schot in zit. 
Het aantal leden is gestegen van 342 op 1 Januari 1954 tot 420 op 31 
December 1954. Van die 420 zijn 234 mannen en 186 vrouwen, 52 leden 
bleken gehuwd te zijn. 	 . 

Het aantal plaatselijke geMeendchappen der- if:J.G. steeg in het jaar 
1954 van 13 op 16. 

X X X X X 

HUMANITA S.  

In Eindhoven toch nog subsidie?  
Uit het Eindhovens Dagblad van .8 Maart 1955 nemen wij het volgende 

over: 
"Het betoog, dat Mr. Cammelbeeck '(P.v.d.A.) vorige week had gehou-

den over de subsidieverlening aan "Humanitas", had blijkbaar bij de wet-
houder'Van Sociale Zaken en Volksgezóndheid weerklank gevonden, althans 
in zoverre, dat hij de Heer Cammelbeeck toezegde, dat P. en W. het' vraag-
stuk nog eens zullen beziewen zullen zoeken naar een•voor•alle partijen 
aanvaardbare oploSsing. Dit was waarschijnlijk meer dan delieer Cammélbeeck 
had durven hopen;:teen.hij zijn pleidooi. voor een .ópnieuw overwegen van de 
subsidie-,aanvrage had gehouden en hij gaf dan ook,,. toen hij gisteravond in 
tweede instantie het woord voerde, onomwonden blijk van zijn dankbaarheid 

:vaor dé openheid waarmee dewethouder•deie kwestie had willen beschouwen." 
De rede van de Heer Cammelbeeck gtVen wij hieronder weer: 

"Mogen en- kunnen katholieken, in overheid geáteld, subsidies toe-
staan aan Humanitag 6f beátaan er vanuit het katholieke geloof gezien 
principiële bezwaren om mede te werken aan de humanistische gezinszorg? 
Aldus formuleerde Mr. Cammelbeeck (P.v.d.A.) het vraagstuk van de subsi-
dieverlening aan Humanitas, welke instelling gezinszorg verricht op huma-
nistische grondslag. Zoalá bekend heeft de raad besloten geen subsidie 
aan deze vereniging.  te verlenen en hebben B. en W: geen aanleiding gevon-
den op deze beslissing terug te komen. 

. • Als katholiek, aldus de Heer CamMelbeeck, héb i mij buitet•de dis-
cussies over dit onderwerp gehouden, omdat ik destijds nog nietAot een 
afgerond standpunt was gekomen. Nu Bergen tp . Zoem en 's Hertogenbosch 
hebben besloten een subsidie aan Humanitas te verlenen, meende spr. een 
benaderingvan dit vraagstuk van katholiek standpunt noodzakelijk. De 
onderhavige gezinszorg gaat uit van hen die de humanistische levensbe-
schouwing aanvaarden. Deze leert. zonder uit te gaan van,het bestaan van 
een persoonlijke God handhaving van menselijke normen en verantwoordelijk-
heidsbesef van de mensen voor elkaar, strevend naar innerlijke harmonie 
van geest en instinct, waarin de mens zich wil geven.aan de evenmens. 

In het humanisMe is niets subversiefs aanwezig, dat het welzijn van 
de democratische staat bedreigt, betoogde 111. •CaMmelbeeck. De humanis-
tische gezinszorg richt zich op degenen, die de humanistische levens-
beschouwing bezitten. Hebben dezen recht op hun overtuiging? Naarkatho-. 
lieke opvattingen is de inhoud daarvan •gedeeltelijk een dwaling, weshalve 
de katholiek.haar niet kan -aanvaarden. Maar zij is het bezit van de vrije. 
mens die naar eigen geweten'zich een overtuiging vormt. Die vrijheid moet 
de katholiek accepteren en respecteren. 

Elke overtuiging krijgt een uiterlijke vorm, in dit geval het werk van 
Humanitas, zo vervolgde Mr. Cammelbeeck, die zeide, dat tenzij de vorm, 
waarin de overtuiging zich Iiit'átrijdig zou zijn met het algemeen belang, 
deze vormgeving niet mag warden belet. Hiertegen wordt aangevoerd, dat in 
een christelijke staat niet kan worden geduld, dat mensen een overtuiging 
uitdragen, waarin een persoonlijke God wordt ontkend. Mr. Cammelbeeck 
stelde vast, dat de staat noch de lagere gemeenschappen als zodanig chris-
telijk noch onchristelijk zijn. Zij hebben rekening te houden met aller wel-
zijn, aldus spr. Daarom zijn voor de staat grondwettelijk alle godsdienstige 
verenigingen, kerken en secten gelijk; de katholieke kerk weet, dat het 
inzicht in de waarheid slechts wordt gegeven door de Goddelijke genade, zij 
eist niet erkend te. worden als de'enige draagster van de. waarheid. Tegen-
over de staat.neemt zij de plaats in van een menselijke organisatie, zoals 
ook het Humanistisch Verbond dat  is. Mag mPn vroeg spr. Humanitas' een 

subsidie  
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subsidie 'enthoudénZekérliiet op Principieel katholieke grondslag, meen-' •  
de de Heer Cammelbéeck.' 

En hij bétoegde tenslotte, dat indien -en hij noemde dit een conditio 
sine.gne nonH,er een terrein is waar deze humanitische gezinszorg haar 
taak' kan en moet' vezrichten;'br-geen reden' is om eéri. Subáidie te weigeren.' 

.:Hij:hoopte, dat deze overweging Irbor. B. .en W. aanleiding zou zijn om 
opniéuW dit pUni te beiibn en, besloót met te zeggen', dat hij een oplossing 
mogelijk' achtte welke dokVoor' liet college van B. en W. 'goed en aanvaard-
baar*You' Zijn."' 

XXX XX 

HUMANISTISCHE jEVGDBEWEGING:' 

De 	houdt een Paasweekend in het Buitenverblijf'"Zonnewendeb, • . 	. 
Eáschenweg, St.'Michielsgestel. "Op-hét programma staat'een disco-causerie, 
een inleiding over Brabant en een bezoek aan Den Bosch. 

Redactie Trefpunt-. 

• Het orgaan -Van de H.J.j: "Het Trefpunt"-  heeft een andere redactie ge 
kregen .: Het reclactieadrés is nu: 

Marian.ván der :110er, 
Abeelenstraat 33, 
Hengel o.  

. 	• 

so,  

• 
	 X X X•X, X 

STUDENTEN VEREITIQING OP HUMANISTISCHE GRONDSLAG., 

Traditiegetrouw houdt de S.V,H.G. ook dit jaar een.voorjaarconfe-
rentiè.; Ditmaal in.het.Cpnferentie-Oord."Teylingerboschii. te Vogelenzang, 
op 26 en 27 Maart. 

• 'Zaterdagmiddag wordt een' forum gehouden over de Beginselverklaring 
van het'Humanistisch Verbond. ,  . 

Zondagmiddag spreekt : Prof,..W.F. Wertheim.over "Het. nieuwe,Azië" 

XXXXX 

HUMANISTISCHE WERKGEMEENSCHAP IN DE P d .A  

De H.W.G. heeft een nieuwe afdeling opgericht in thissum-- ErWerd.  
gestart met 18. leden.. P.,Beishuizen is voorzitter, C. ten. Haken,,Ooster-

. pad. 43 .secretaris en W.H. Segaar• penningmeester... 

Streekbijeenkomst te Tilburg.  

Op 12 Maart hield de H.W.G. een streekbijeenkomst waarvan wij het vol-
gende verslag ontvingen: 

De Humanistische Werkgemeenschap, wat ze is en wat ze. wil.  

Hierover sprak de 2e Voorzitter der H.W.G., de Heer H. van Es, 12 
'Maart 'op  een Streekbijeenkomst in het Makkerhuis in Tilburg. Uit een acht-
tal Partijafdelingen waren de leden naar deze eerste bijeenkomst van deze 
aard' in Noord-Brabant opgekomen. Zij Werden dooi de H.W:G.-afdelingsVoor--
zitter' van Tilblirg,' de' Heer L.H. v.d,  Veer, verwelkápid, die er zijn vreugde 
over' uitsprak dat' op deze wijze het in Brabant nog zwakke H.W.G. geluid zal 
worden versterkt. - De inleider, daarna het woord verkrijgende, wees erop ;  
dat' de P.v.d.A. voor elke:levensevertuiging'openstaat en dat de•werkge-
meenschappen.de organen' zijn waar  deze  levensbeschouwingen tot ontplooiing. 
kunnen komen. In tegenstelling'tot beide' andere werkgemeenschappen.is de 
H.W.G. nog niet dat hechte: gebouw dat ons vocr ogen staat. Dorzaken.daar-
Van zijn  e:a. het'gebrek aan een juist begrip ten aanzien van onze taak en 
-gok een, aantal misverstanden. --Behalve dé vragen waarop elk lid van de!, 
<Partij hetzelfde antwoord kan geven, blijvc.ln.er  ook problemen over waarop 
men afzonderlijke antwoorden heeft, zoals het onderwijs, geestelijke verzor-
ging van militairen e.d. 

Als elke werkgemeenschap haar eigen krachten goed ontwikkelt zal de 
Partij. aIS. geheel beter toegerust naar buiten kunnen optreden; zij is immers 
geen simpele kiesvereniging, die alleen in de verkiezingstijd naar buiten 
optreedt. 

spreker 
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Spreker zet daarna uiteen dat vele buitenkerkelijke partijgenoten zich hun 
humanisme niet bewust zijn. Als wij uitgaan van de eerbied voor de mens en 
voor ieders'overtuiging zonder daarbij uiting te geven aan een persoonlijk 
godábegrip,'als'wij ons verantwoordelijk weten voor onze daden en als wij 
weten dat wij antwoord moeten geven op Problemen waarvoor wij in het leven 
worden ge.steld, dán krijgt ons leven een bepaalde lijn die ons tot humanist 
kán . stetpelen.' Ook in de politiek i's dat niet anders; wetten en verorde-
nihgen-worden in het belang van de mens gemaakt en wie over deze zaken 
goed nadenkt zal inzien dat bezinning op levensbeschouwelijk terrein in de 
werkgemeenschappen dringende noodzaak is. 

De P.C.W.G. en K.W.G. hebben op ons een voorsprong en als men tot een 
harmonische meningsvorming wil komen in de Partij zullen wij onze achterstand 
snel moeten inhalen. De oude socialistische beweging.zag terecht in, dat 
men met een lege maag niet aan geestelijke dingen toekwam. Vandaar dat toen 
materiële eisen op het eerste plan stonden: Nu 'er op - sociaal terrein -zo-
veel'verbeterd is'kunnen culturele verlangens beter aan hun trekken komen. 
In de actie van de Partij voor culturele verheffing van de mens heeft de 
H.W.G. ook haar bijdrage te leveren. Dit is echter niet alleen een taak voor 
de leiding. Ook da afdelingen van de H.W.G. en haar leden moeten aan de 
meningsvorming meewerken. Dan zal de uitstraling van de H.W.G. naar buiten 
het effect krijgen dat zij zozeer van.node heeft. Onze vertegenwoordigers 
in Kamers, Staten en Gemeenteraden. moeten klaar en duidelijk weten wat er in 
de werkgemeenschappen leeft. Als de H.W.G. daarbij ten achter blijft is de 
Partij incompleet en onharmonisch. 

Zoals gewoonlijk het geval is volgde (na een theepauze en een bespre-
king in secties, waarbij vrijwel alle.aanwezigen aan het woord kwamen) een 
leerzame en verhelderende gedachtenwisseling over de stof, die van Es had 
behandeld. 

Wij mogen niet nalaten, onze Tilburgse vrienden onze dank te betuigen' 
voorde aangename'sfeer die men wist te scheppen•in deze uitnemend ge-
slaagde-bijeenkomst: 

Vertegenwoordigers van de K.W.G. en van de P.v.d.A., afdeling Tilburg 
waren op de conferentie aanwezig. 

Met een aanbeveling voor het maandblad "Vernieuwing" en een. toezegging 
dat de-H.W.,G.-leiding gaarne met een ander onderwerp terugkomt (men had 
hier om gevraagd) sloot de secretaris der H.W.G., de Héer H. van Woudenberg, 
de conferentie. 

XXXX X 

HUMANISTISCH THUISFRONT.  

In ons vorig nummer deelden wij mede, dat 85 gemeenten het verzoek 
van het Humanistisch Thuisfront, om subsidie te verlenen hadden ingewilligd. 
Inmiddels is dit aantal gestegen tot 115. Het grootste deel hiervan geeft 
een vast jaarlijks subsidie tot wederopzeggens toe. 

XX XXX 

ALGEMENE EMIGRATIE CENTRALE.  

De Algemene Emigratie Centrale, waarin ook dé Humanistische Stichting 
Mens en Wereld is vertegenwoordigd, heeft thans ook haar eigen orgaan, 
"Vooruitzien" genaamd. Het blad verschijnt eenmaal in de 14 dagen. De abon-
nementsprijs bedraagt f. 2.50 per halfjaar. Abonnementen kunnen worden opge-
geven bij het hoofdkantoor van de A.E.C., Javastraat 96, Den Haag, 'giro 
45979 

Het blad lijkt ons onmisbaar voor iedereen die wenst te emigreren of 
op de een of andere manier iets met emigratie te maken heeft. 

In de drie afleveringen, welke ons werden toegestuurd veilden wij reek-
sen adressen waartoe a.s. emigranten zich voor hulp kunnen wenden, een op-* 
somming van vacatures in de emigratie-landen, een vragenrubriek; artikelen 
over Vakverbond en vakmanschap in Australië en tal van andere wetenswaardig-
heden voor aanstaande emigranten. 

XXXXX 

Stichting 
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STICHTING HUMANISTISCH CENTRUM "MENS EN WERELD".  

Uit de kop.van dit•blad kunt .0 leien, dat dit;orgaan een publicatie 
is van` de Stichting Humanistisch Centrum "Mens en Wereld". Laten Wijt).  van 
deze.Stichtingnog iets 'meer vertellen. 

Op 10 April 1952 werd de Stichtinsacte notarieel verleden. Dèze acte 
vermeldt als doel van de Stichting; 
1) het bevorderen van overleg tussen de besturen van humanistische orga-

nisaties omtrent: 
a) algemeen humanistische . probIemen; 
b) de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de humanistische 

órganisaties;, 	 . 
2)• het doen verrichten Van werkzaamheden, die door de afzonderlijke organi- 

satiesniet,ter hánd.worden genomen. 

Het bestuur der.  Stichting bestaat uit vertegenwoórdigers van de ver-
schillende humanistische organisaties. 

• Afdelingen van het werkterrein der Stichting zijn: 
de Pers en Documentatiedienst ►  
Commissie Bejaardenzorg, 
de Emigratie-commissie, 
het Humanistisch Instituut voor Sociaal Onderzoek (H.I.S.0.). 
Voorzitter vanjiet Directorium van dit Instituut is Prof. Dr.T.T. ten Have. 
Hot 	 is thans ook vertegenwoordigd in de 

Wetenschappelijke Adviescommissie inzake sociaal onderzoek van het Ministerie  
van• Maatschappelijk Werk.  

Wij ontvingen hierover het volgende . bericht: 

Door de Minister van.Maatáchappelijk Werk is in 1953 in het leven ge-
roepen een wetenschappelijke adviescommissie met betrekking tot het sociaal 
onderzoek en de sociale planning in•verband met. het maatschappelijk werk. 
hier te lande. Tot lid en vooritter werd toen benoemd.Prof. Dr.Sj. Groenman, 
Directeur van het Instituut voer Sociaal Onderzóek van het Nederlandse Volk 
en verder tot leden: Prof. G.H.L. Zeegers, Dir.-Gen. van het Kath:Sociaal 
Kerkelijk Instituut en. Drs. P. de Jong, Directáir van het Sociologisch In-
stituut der N.H.Kerk, en van het. Departement van Maatschappelijk Werk Dr. 
P.J.C. van Loon en• Dr. G. Hendriks.. 

In November ,1954 achtte de Minister van MaatsChappelijk. Werk het wense-
lijk ook de-. twee andere levensbeschouwelijke instituten voor sociaal onder-
zoek in Nederland uit le nodigen in deze adviescommissie zitting te nemen, 

.en zo werd bij besluit van 30 November 1954 een nieuwe wetenschappelijke ad-
viescommissie officieel ingesteld, waarin behalve bovengenoemde personen 
zitting hebben: 
Prof. Dr. R. van Dijk, Directeur van het Geref. Sociologisch Instituut en 
Prof. Dr. T.T: ten Have, Voorzitter van het Directorium van het Humanis-
tisch Instituut voor Sociaal Onderzoek, afd.. van het Humanistisch Centrum 
"Mens en Wereld". 

Hiermede zijn dus alle levensbeschouwelijke groeperingen die over een 
institilut'veor Séciaal Onderzoek beschikken, in het advies-collegé vertegen-
woordigd. Het mag een verheugend'verschijnsel heten, dat hierbij ook het mo-
derne humanisme is betrokken. 

De eerste vergadering vadde commissie heeft inmiddels plaats gehad 
op 3 Februari j.i. 

VODRjAAR5,CONFERENTIE VAN "MENS EN WERELD".  

Zoals wij U in het vorig nummer al hebben aangekondigd heeft "Mens en 
Wereld" op 19 Maart j.): een voorjaarsconferentie gehouden voor de bestuur-
ders en functionarissen van de aangesloten organisaties. Doel van deze 
conferentie was: 

de bestuursleden en functionarissen van de verschillende organisaties 
nader in contact te brengen met elkaars werk en problemen. Zes inleiders, 
vertegenwoordigers van het Humanistisch Verbond, Humanitas, het Humanistisch 
Thuisfront, de Weezenkas, de A.H. Gerhard-Stichting en de Humanistische 
Werkgemeenschap in de P.v.d.A., lichtten de werkwijze en de problemen van 
hun organisatie in een korte speech toe. Daarna volgde een geanimeerde dis-
cussie. Natuurlijk kwam het probleem van de coördinatie van al deze humanis-
tische activiteiten ter sprake. Op bijeenkomsten als deze ervaart men weer 

eens  
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eens in het bijzonder, langs hoeveel wegen mensen tot het Humanisme kunnen 
komen en op hoeveel verschillende manieren uitdrukking kan worden gegeven 
aan de humanistische gezindheid. Daar zijn degenen, die vooral langs de weg 
van de.wijsgnrige beschouwing tot de. humanistische levensovertuiging komen, 
anderen-daarentegen hebben meer behoefte aan sociale activiteit en bij hen 
is het dikwijls in oorsprong Nnornamelijk een sociale bewogenheid(al behoeft 
deze bij de.Vorige categorie zeker niet te nntbreken) welke hen tot.het 
humanisme leidt. Het is daarom goed, - dat werd op deze bijeenkomst nog eens 
duidelijk vastgelegd - dat er verschillende humanistische organisaties zijn, 
elk met een eigen klimaat en met een'speciaal gerichte activiteit, zodat 
mensen van verschillende geestelijke instelling in het geheel der humanis-
tische beweging ieder de bij hen passende vorm van activiteit kunnen vinden. 

Met nadruk werd geconstateerd, dat ook de ongeschoolde handarbeider 
voor het humanisme niet ontoegankelijk is gebleken, mits men in het gesprek 
bij zijn wijze van denken kan aansluiten. 

Alle aanwezigen waren het er over eens dat de bijeenkomst zeer geslaagd 
Was en dat herhaling nuttig en wenselijk is. 

XXXXX 

HET ANKERCLUBWERK IN AMSTERDAM.  

Tot de petetaeien van het Ankerelubhuiswerk behoren ook het Humanis-
tisch Verbond en HUmanitas.  .• 

Om U eens wat nader te laten kennismaken met deze telg van de humanis-
tische.familiefiemen. wij hieronder een gedeelte over uit een artikel van 
11v:-  de Wit over dit onderwerp, verschenen in het Maartnummer van "Mens 
tot Mens", het orgaan van Humanitas: • 

In overleg met AJC, NVV, Humanitas en Humanistisch Verbond werd be-
sloten tot oprichting van de - voor vele lezers reeds bekende -."Anker-
clubhuizen". Hier zou de gelegenheid zijn mogelijkheden voor ontspanning en 
vorming te bieden aan deze jongens en meisjes. 

. .De 'opdracht aan de leiding van deze clubhuizen is de bovenomschreven 
jeugd,.de.zgn. "massajeugd" of ongeorganiseerde arbeidersjeugd, te bereiken. 
Die jongens en mesjes die er niet toekomen lid te worden van een vereni- 
ging of club. Dat is niet altijd eenvoudig.  

Door de ervaringen die deze kinderen opdeden 'met de ouderen is hun 
houding zeer wantrouwend en agressief. Het moet daarom voor hen e e n - 
y o. u cl i'g gemaakt worden deel te nemen aan het Anker-.clubwerk. Zij mogen 
niet het gevoel krijgen opgesloten te zitten, er moet een mogelijkheid zijn 
er elk ogenblik weer uit te kunnen. lopen. Het komt dan ook voor dat het 
kind dagenlang rond kan lopen zonder dat het enig contact heeft gehad met 
de leiding 	' ' 	 • 

Pas als het door z'n gedragingen in huis het. verlangen toont tot het 
willen.hebben van meer aandacht, tracht de leiding dit contact tot . stand • 
te brengen. 	. 	• 

Door dit nontactskomt de leiding op de hoogte van de problemen, waar-
door-oOk gezinsbezoek noodzakelijk kan blijken. Een speciale maatschappelijk 
werkster is aangesteld om de bijzondere gevallen te behanielen. De clubhuis- 
leiding tracht het contact met de'jongen of het meisje te krijgen via de 
activiteiten.. Speciale werkplaatsen zijn voor de jongens ingericht, waar de 
leiding tot taak heeft de'jongens tot werken te stimuleren. 

Toch hebben ook velen behoefte om niets te doen en dat zijn vooral 
de oudere meisjes. Zij willen zitten, gezellig praten, dansen. Ook daarvoor 
moet het clubhuis een oplossing brengen. Weer anderen willen graag goed 
gekleed gaan en zij weten dat er leidsters zijn die hen graag willen helpen 
om voor zichzelf iets te maken. De jongens willen graag stoeien, vechten, 
krachtmeten; de speciale vechtmat brengt uitkomst. 

De clubhuizen Het Anker zijn een uitkomst voor de vele jongens en 
meisjes uit de buurt,• Hier wordt met verbetenheid gehamerd op een stuk 
plaatijzer tot. het op een asbak lijkt, daar is het muisstil, want ze zijn 
verdiept in een boek dat hen voert naar vreemde landen. 	 • 

Maar voor alle bezoekers betekent Het Anker een mogelijkheid de vrije 
tijd te besteden. Het clubhilis is er om hen te behoeden voor de gevaren van 
straatslenteren. Het wil hen enige vreugde geven in hun vaak eentonige 
leventje en door dit alles mee proberen het probleem als zodanig iets min- 
der groot te doen zijn. 

de 
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De Stichting Anker-clubwerk Amsterdam heeft thans drie clubhuizen: 

Prihá Hendrikkade 142, Grote Wittenburgerstraat 106, beiden in het centrum, 
en Kamperfoelieweg 226 in Noord. 

De staf van vaste medewerkers bestaat uit negen persolien, terwijl een 
75-tal vrijwillige medewerkers, één, twee, drie of zelfs meer.wvanderrper 
week mede leiding geven aan dit werk. 

Verder staat een Raad van Advies het werk ten dienste, waarin een 
aantal hoogleraren, medici, psychologen en industrieëlen, zitting hebben. 
Het werk in de clubhuizen Het Anker wordt mogelijk gemaakt door finan.ciële 
steun van Rijk en. geffleente, terwijl ook binnenkort steun van de Provinciale 
Staten verwácht mag worden. 

Verder zijn het ook de werkgevers, die, georganiseerd in het Centraal 
Sociaal Werkgeversverbolid, ons werk subsidiëren, terwijl ook vele particu-
lieren gelden beschikbaar stellen. 

Door het besluit van de hierboven genoemde organisaties hebben vele 
kinderen.in de,afgelopen acht jaar dat de Stichting Ahker-clubwerk Amster-
dam bestaat, onze huizen bezocht. De overstelpende drukte maakt het werken 
met deze jongens en meisjes er niet eenvoudiger op, maar geeft het beátuur 
en de leiding de.Zékerheid dat ons werk moet doorgaan en zo mogelijk uitge-
breid worden. 

H.W. de Wit. 

X XX XX 

RADIOLEZINGEN IN MAART EN APRIL.  

20 Maart 1955 : Dr.J.C. Brandt Corstius over: "0, dacht U dat?". 
27 Maart .1955 : C. Cabout over: "Natuurbescherming'.'. 
3 April 1955 : Dr.J.P. van Praag over" "Wat geven wij onze kinderen mee?". 

X XX XX 

INTERNATIONALE LITERATUURLIJST.  

LITERARY GUIDE 	 David Grein  

January 1955 	 Israels' New Theocracy 

February 	 Hector Hawton  

Rationalism and Humanism. 
March 	1955 	 Hector Hawton  

What can we believe ? 

February 1955 

March 	1955 

G.I. Bennett  

The Meditations of Marcus Aurelius 

Evelyn Belchambers  

The Evil of one- sidedness, 
inofficial believe. 

Archibald Robertson  

Mithra and Christenas. 

Auteur anoniem  

The Humanist and Christin 
temperaments.. 

J.B. Coates  

A Moral Consensus, 

Olive Williams  

Hospital Friends Voluntary 
Effort in'the Hospital Service. 

Commentary:  

after noughts on the Knight 
Broadcasts. 

March '55 

MONTHLY RECORD  

ip February 1955 

" 1955 

fl " 1955 

NEWS AND NOTES  

January 1955' 

11 
	

1955 
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,IJ-Pt STANDARD: 

March April 1955 

PROGRESSIVE WORLD  

February 1955 

IDEALS AT WORK  

February 1955 

BEFREIUNG  

Februar 1055 
Nr. 2 

Miirz 1955 
Nr. 3 

6 

T. Geoffrey Robson  

What other péople • think of us. 

Hector Hawton  

Reáson and Religion. 

Virginia Flemming  

Bringing up children in a 
Humanist home. 

Robert M. Bowman  

The Liberal Mind - its weakness 
and its gIory. 

Jerome Nathanson  

The Role of Ethic.al .religion in 
mid-century. 

V.J. Minniberger  

The Csechoslovak Rationalist 
...Mevement. 

Jerome ,  Nathanson  

The Strenght 	Weaknesses 
of Ethical Religion. 

Programma van de 4de bijee-
komst van Indian Rationalists. 

Prof. Dr. Hugo Glaser  

Aerztliches Ethos.. 

Prof. Dr. Karl Roretz  

Zum Gedenken John Locke und 
der Toleranzgedanke. 

Wilhelm Beirner  

Auf welche Widerstmde stbsst 
die Ethisierungder Pe4tiW 

Dr. Bonnesz  

Zur Jugendweihe. 

Dr, SchlBtermann  

0 s t e r n. 

Hans Tietze  

Moderne Physik und Religion. 
- 	' 

Fortsetzung  
Moderne Physik und Religion 

• . 
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.NEWS AND NOTES  

,March 

TH PLAIN VIEW 

Spring: 1.955 

TITE HUMANIST  

Nr. 1 —1955 

• • At 

THE INDIAN RATIONALIST  
February 1955 

BESINNUNG  

Winter 1954-1955 

”-• 

GEISTESFREIHEIT  

Mtirz 1955 ' 

Wij maken onze leZerá erop attent, dat tegen betaling van de kostprijs 
fotocopieën van de hierboven genoemde artikelen verkrijgbaar zijn bij het 
Centraal Bureau van•  het Humanistisch Verbond, Bleyenburgstraat 1 te Utrecht. 

INTERNATIONAAL NIEUWS.' 

Het tweede Internatinnale Congres van 
and E(thical)U(nion) is, vastgesteld op 1 - 

de I(nternational)' Humanist) 
6 Augustus 1957 te Londen. 

In Frankrijk is. de F4e14tation Humaniste Française opgericht. Zij onder-
houdt vriendschappelijke relaties met de IHEU. 
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Bij,Watts & Co. is verschenen: The Story of South Place. South Place 
is de oudste Ethical Society van Engeland. Haar geschiedenis gaat terug 
tot in de 18de eeuw. 

Het - Studentendispuut aan 'de.  Óxfordse Universiteit heeft gedebatteerd 
over een motie inhoudende dat het humanisme de mensheid nooit voldoende kan 
bieden.De motie werd verworpen. 

Aan de UniVersiteit van Birmingham werd gedebatteerd over een motie, 
inhoudende dat het Christendom een primitief overblijfsel is, dat steeds min-
der voor de maatschappij gaat betekenen. Deze motie werd eveneens verworpen. 
Dit debat werd opgenomen door de ILB.C. en later uitgezonden. 

: The New Statesman and Nation•looft prijzen uit voor de beste opstellen 
Over Geloof. en Hede. Deelnemers mogen niet, ouder dan 26 jaar zijn. 

Uit het orgaanvan het Humanistisch Verbond "Mens en Wereld" nemen wij 
, .de Volgende - Mededelingen over betreffende de A(merican) H(umanist) A(sso- 

ciation) en de Conferentie van.  Evanston. • 
AMERIKA (AHA) Beduchtheid voor het humanisme als een"niet-godsdienstige 

levensbeschouwing, die wedijvert met godsdienstig geloof" was te bemerken op 
de onlangsgehouden conferentie van de Wereldraad van Kerken in Evanston,. 
De secretaris van de Wereldraad noemde in een verklaring aan de. pers het 
"wetenschappelijk humanisme een concurrerende niet-godsdienstige wereldbe-
schouwing, die ervan uitgaat menselijke problemen zonder Gods hulp te kunnen 
oplossen." Hij stelde het humanisme op één lijn met het communisme en het fas= 
cisme, maar wees er niet op dat het humanisme door zijn vertrouwen in de 
waardigheid en. waarde van de mens grondig verschilt van en gekeerd is tegen 
elke vormvan irrationeel autoriteitsgeloof, inbegrepen het stalinisme, het 
fasciáme en het katholicisme. 	 • 	 • • 	. . 

• 'Het  bestuur van . de AHA in Chieago proteSteerde tegen de'publicatie van 
deze verkeerde voorstelling van zaken. Latere uitingen uit Evanston . gewaagden 
van "democratisch humanisme" en van "wetenschappelijke humanisme" als . concur-
rerende niet-godsdienstige levensbeschouwelijke tegenstanders' van dé christe-
lijke:wijsbegeerte. 

VAN ALLE KANTEN.  

Nogmaals de rede van Mrs Knight. 

Inde Vorige aflevering van de Documentatiedienst hebben wij enige 
commentaren weergegeven op de lezing van Mrs. Knight voor de B.B.C., welke 
zoveel stof heeft doen opwaaien. Hier volgt nog .een commentaar, dat na de 
vele heethoofdige .reacties bepaald weldadig aandoet. Het verscheen in "Het 
Paróol" van 19 Februari 1955, onder de titel.; Reacties., en is van de hand 
van Ds. N. van Gelder..  

Einde vorig jaar heeft een zekere Mrs. Knight de gelegenheid gekregen 
om in een tweetal voordrachten voor de B.B.U. het standpunt uiteen te zetten 
van het moderne. humanisme, zoals.wij dit ten onzent belichaamd zien in het 
Humanistisch Verbond. Dat is in Engeland:nogal een rel geworden, want dit 
was nog nooit eerder op deze wijze aan de orde geweest. Zij pleitte voor een 

"moraal zonder Godsdienst". 	. 
Het weekblad "Punch" heeft een aantal reacties van luisteraars afge-

drukt, onderde titel: "Varieties of religious inexperience" - verscheiden-
heid in godsdienstige onervarenheid. Deze titel is een geestige wijziging 
op de titel van een zeer bekend werk over godsdienst-psychologie: Varieties 
of religious experience" - verscheidenheid in godsdienstige ervaring. De • 
reacties op Mrs Knight duiden echter op een.zéér uiteenlopende onbekwaam-
heid bij het Engelse publiek om tot de kern van de zaak dóór te 'dringen. ten 
dame schrijft: "Ik heb zorgvuldig naar Mrs Knight geluisterd. Haar toespraak 
bevatte werkelijk geen enkele aanbeveling voor welk commercieel product. ook. 
Waar maakt men zich zo`' druk over?" Een heer schrijft: "Er is héél mat. onzin 
over de radiopraatjes van Mrs. Knight gezegd. Haar initialen (M - de l3de 
en K - de ilde letter van het alfabet Margaret Knight) maken het echter 
duidelijk, dat wij verwezen worden naar de Openbaring van Johannes Hfdst.. 
vs 11: "Ik zag een ander beest opkomen uit de. aarde en het had.tweeAlorens 
als die van het Lam, en het sprak, als de draak". Mrs. Knight is inderdaad 

"het kleine beest" uit de Apenbaring en niet - zoals men ons.wil doen-go- . 

loven 
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loven.7 '"het grote' beest." . • • 	• 

Weer - een ander schrijft: "Het feit dat de "Dag des Oordeels" betrek-
kelijk zo nabij is<8 Juli 1958) stelt de B.B.C. toch wel duidelijk. in staat 
van beschuldiging voor de, achteloosheid„waarmee zij Mrs. Knight.haar gang 
laat gaan. 

.•Tmnslotte citeer ik nog de heer, dip:in:Oxford studeerde en schreef: 
"Ik moet protesteren tegen de mening van Mrs.-Knight, dat kinderen de ver-. 
halen uit. het Nieuwe. Testament op dezelfde,  wijze . moeten,lezen als de,ver-
halen van de Griekse. godengeschiedenissen. Ik acht dit misdadig..Er wordt 
immers al zoveel inbreuk gemaakt op en afgeknabbeld van de tijd, die besteed 
zou moeten worden aan het lezen.  van de schrijvers uit de klassieke oudheid!" 

Er is'een grote verscheidenheid, maar ook-een grote onbeholpenheid 
onder oná,soi een zekere godsdienstige'problematiek tegemoet te treden en 
te verwerken. Wat,Mrs:Knight heeft.gezegd is volkomen onbelangrijk vergeleken 
bij dit feit. En dit ligt in ons land niet beter dan in Engeland 	of omge-.  
keerd-Dat het een mens puzzelt hoe en wat en waarom God is - allicht! Wie 
puZzelt dit niet? Voor de diepst gelovigen is ditvaak.het meest smartelijke 
vraagstuk!, biaar voor vele anderen wordt het nipter een, echt vraagstuk, omdat 
alles blijft steken in, een grote verwarring. Dat is jammer, want een volwaar-
dige discussie Christendom - HuManigme is.altijd de. moeite waard. 

N. van , Gelder. 

Rooms gevaar en Katholiek recht.  

Onder deze titel is - . alweer enige tijd, geleden 	een briefwisseling 
gepubliceerd tussen de humanistische Dr. 0. Noor,denbos en de Katholieke 
Dr. E. Brongersma. Het Algemeen Handelsblad van 22 Februari wijdt een . be-
.sptoking aan dit boek, waaruit .wij het volgende citeren: 

Dit boek''is rel een merkwaardig document. Het getuigt van een. wil tot 
wederzijds begrijpen en tot tegemoetkoming zover als het kan, en tegelijkertijd 
van een kloof tussen twee levensbeschouwingen, die toch niet *erkelijk te 
overbruggen is. Dat is al niet anders mogelijk. 

De titel is duidelijk genoeg. Aan de ene kant staat de vrees voor een 
machtsvorming, in ons land, van de R.K. Kerk op geestelijk, politiek en 
sociaal-economisch gebied en daartegenover de verdediging van het geloof 
en van de R.K. Kerk en haar karakter. De. twee vertegenwoordigers, elk van 
een bepaalde richting, spreken voor zichzelf;'hiet.als gemachtigden vaneen 
bepdald volksdeel, zeg de.R.K. Kerk en het Humanistisch Verbond. Dr. Bron-
gersma behoort tot een groep. intellectuelen,. die de verdradgzaamheid voor- 
staan, In die zin dat zij .geloafsdwang principieel afkeuren. 	  

Dr. Noordenbos, eveneens zijn persoonlijke meningen gevend - al nog en 
dan wel als algemeen typerend;  voor 'n bepaalde levensrichting. worden ge-
zien - geeft blijk van veel goede wil en van in staat zijn om. het andere 
standpunt te begrijpen en daartegenover verdraagzaamheid te stellen, zonder 
de bezwaren die zijn denkwijie (en niet de zijne alleen) tegen het roomá•-
katholiciáme heeft tè verdoezelen.. 

De vriendschappelijke gedachtenwisseling gaat over ontzaglijk Veel on-
derwerpen, en 't is juist gezien, dat men aan hetslotVan'het merk een 
alphabetisch register van die onderwerpen heeft toegeveegdt'het loopt van 

"Abessynië" tot "Zelfkritiek van Katholieken". Het boek heeft natuurlijk, 
door zijn karakter van persoonlijke uitingen, een beperkte betekenis, maar het 	• 
is goed geschreven en laat zich anngenaam lezen.. 

En Ds. Kalf, hij preekte. voort --- tegen het Humanisme. , 	. 

Wij volgen Ds. Kalf verder op zijn veldtocht tegen het Humanisme, de 
vijand op pantoffels. (weet U het nog?). 	 . 	 . 

Aan. de Nieuwe. Leidse Courant van 26 Februari 1955 ontlenen wij het'vol7  
gende: 	 . 	 , 	 . .   	. 	, 

Ds. H.S.J. Kalf te Bennebroek heeft gisteravond in Rehoboth tijdens 
de vierde jaarvergadering van de C.B.P.B..., afdeling Leiden, in een goed 
geargumenteerd betoof een felle aanval gedaan  op het  steeds meer, veld win-, 
nende, maar door velen nog niet onderkende,hUmanisme. 

Volgens dit blad zei Dr., Kalf  Q.M.  nog.;,. 	 ., 
Na de oorlog raakte het Marxisme een heetje in discrediet doordat men 

de verschrikkingen had gezien van de totalitaire menselijke stelsels. Men 

ging  
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ging zoekerrAaaar een. geestelijke beweging, waarin de menselijke waarden 
werden aInvaard..Zo•ontstond in. ons land .het HumanistischVerbond met Dr. 
J.P. van Praag alsvoorzitter. 	 - • _ 	. 	. 

:Nu:Maakt-het;_hilmanisme de fout, dat het wil worden.gelijkgesteld met • 
de kerken, in het'bijzonder waar het,de geestelijke verzorging van .militairen 
en zieken bétreft, aldus spr.-Wat . die verzorging van de zieken aangaat, die 
eindigt voor de humanist'bij'hét sterfbed omdat dan alles.eindigt, 

• Ds. Kalf releveerde het feit, dat de V.A.R.A,: thans zendtijd voor hét 
Humanistisch Verbond beschikbaar stelt en dat de V.P.R.O. in deze een nogal 
weifelende houding.danneemt,J0.01 ,ig. de randstad. Holland is de strijd, der 
humanisten al merkbaar. De meeste humanisten denken er'échter-"his echte 
Hollanders" niet over'lid-te worden' van het Verbond, 

. 	Strijd  
De Kerk' Van - Christus staat thans voor een grote strijd, aldus spr., 

die zeker zo fel is als die van Elia tegen de Baal.. Iets uit de 'eindstrijd 
der -Openbaring:wordt hier merkbaar. Het gaat om God of geen God. Spr. . 
merkte 'op, 'dat' de Vrijzinnigen ten opzichte .van het `Humanisme thans in een 
moeilijk 'parket verkeren. 'We naderen. thans de tijd van de grote tragedie van 
de kleine mens, die.wil gaanzitten op de troon. Het humanisme aanvaardt 
wel de moraal ook in•zekere zin die.der.tien geboden,, echter zonder .het 
begin: "Ik ben de Here:Uw 	 tenslotte. een krachtig plei-
dooi voor de christelijke organisaties. 

	 en vele domineeS:Zijn ook al niet meer van' humanistische smetten vrij, 
volgens .  Ds. Kalf. Leest Wmaar het vérsiag'yan zijn rede:voor..de Christen-
vrouwenbond te -BeVérwijk. Mij citeren "Kennemerland" van '14 Februari 1955.. 

Voor de plaatselijke afdeling van de Ned.. Christen Vrouwenbond heeft 
Ds. H.S. Kalf uit Bennebroek gisteravond een lezing gehouden. over.het on-
derwerp "HUmanisme, de vijand op pantoffels"; waarin• hij het humanisme radi- 
caal verwierp én iedere binding.  hiermede van defiand wees. 

begón, zijn•referaat met op te_merken, dat de Christen zeker 'niet 
zijn-  neus zal moeten' ophalen vooreen humanist, want maar al tévaak is in 
het eigen leven van'de Christen. ook 'maar, weinig,ie bemerken van de drie-
eenheid"Gods;. Men is gauw geneigd om diegenen, dieMét de Kerk gebroken heb-
ben,'nihilisten te noemen, ,  maar ook de humanisten hebben, een bepaalde denk-. 
wijze 'en le`ven'shouding'. Vaak .maken zij hier ..zelfs meer propaganda voor dan 
menig Christen voor zijn Heer. De humanisten bezoeken de zieken,. geven gees-
telijkeveriorging aan militairen en.gevangeneden,dringeriop een eigen zend- 
tijd. aann-én vooral de 	jaren krijgt 'die stroming steeds meer bekend-7  
heid,. De kerken; 'welke in feite de quitantie voor het ontstaan van het . Huma 7  
nisie'gépresenteerd moeten krijgen, trekken .ar zich -met. uitzondering van. 
de R.K.'Kerk 	vearalánog weinig van' aan. 'Dominee Kalf zag echter de tijd. 
niet'iá'heel ver beet, 'dat de Kerk 'van Christus geroepen zal .worden om hier-
tegen te strijden, zoals eens Elia tot de Baalsdienst. Erger.vend.Spr. het,. 
dat vele Christenen dan. zullen gaan twijfelen om de belijdenis van Christus 
hoog te houden, want - aldus spreker - bij het Humanisme wordt de levende 
God tot 6én nulwaarde- teruggebracht. Ds. Kalf,ging voort met te beweren, 
dat ook vaak inode'preken een humanistische tendenz•is waar te-A:Lemen- en meer-
deremalén'hád.hij,een predièatie , gehoord, waarin welde menselijke idealen 
naar '''Oren werden gebracht, maar waarin de weg naar Christus nietgewezen 
werd Een'dergelijketichting moest do predikant volledig afwijzen en hij voeg-
de hieraaritoe; . dat'Christus•niet was gekomen om de humaniteit te.redden, 
maar 011 de mengen t  kinderen Gods te. maken. De Humanist strijdt welis waar 
voor een mensWaárdig bestaan, maar niet tot Gods eer. -  Ds.. Kalf beslobt zijn 
lezing met er'ep te wijzen, 'dat men eerder bang moest wezen voor. een. godde-
loesheid:in deZe .  wereld', dán voor onmenselijkheid. 

"Humanisme en politiek", rede van Ir. H. Vos voor de H,W.Q. te Groningen,  

De Groningse editie van Het Vrije Volk van 17 Februari 1955 meldt: 
Het Humanisme in de.politiek was hét Onderwerp van een inleiding, wel- 

ke Ir. H. Vos,.: waarnemend, voorzitter van de Partij van de Arbeid, gisteravond 
heeft gehouden voor de leden van, de Humanistische Werkgemeenschap in de 
P.v.d.A, in een bijoenkomst.in het CJgV-gebouw.  Daarbij behandelde'hij-de vraag 
waarom de humanistische beweging een zo grote politieke weerstand heeft op-
gewekt. 

Ir. Vos betoogde volgens Het Vrije Volk o.m. nog het volgende: 
De agressieve houding tegen het humanisme ligt, zo meende Ir. Vos, in 

drie 
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drie vlakken. In de eerste plaats op het politieke vlak. Men gebruikt 
het om de .P.v.d.A. te treffen. In de tweede plaats ziet men liever een 
amorphe (vormloze massa) dan een groepering met een zelfbewuste levens-
houding. In de derde plaats richt men 'zich tegen deze groepering omdat 
zij verschillende sociale activiteiten is gaan ontplooien, welke vroeger 
uitsluitend aan de kerk waren voorbehouden. Door dit alles is de nog 
jonge humanistische beweging midden in het politieke strijdperk gekomen. 
Van grote betekenis achtte Ir. Vos het, dat we in de P.v.d.A. een politieke 
formatie hebben, die de gelijke rechten ook van deze groepering erkent. 
Voor deze gelijke rechten zal het humanisme in de maatschappij steeds hebben 
te strijden. De gelijkwaardigheid zal in de politiek altijd en overal rustig 
voorop moeten worden gesteld. 

Mogen Katholieken nog iets goeds over de Humanisten zeggen?  

Onze lezers zullen zich wellicht herinneren, dat wij in onze vorige 
editie melding baakten.van een forum-gesprek tussen Katholieken, Protes-
tanten en een Humanist over de vraag of er met de Katholieken sinds het 
mandement nog te praten'valt. Het gesprek had plaats op initiatief van:de 
Katholieken. De Nieuwe Eeuw wijdde aan het gesprek een uitvoerige beschou-
wing en had kennelijk waardering voor de wijze Waarop de Humanist, de Heer 
A. Treurniet, zijn standpunt formuleerde. De Heer Andriessen is blijkens zijn 
stuk in de Volkskrant van 21 Februari daarover maar matig te spreken. Hij 
maakt zich bezorgd over de critische toon van de Nieuwe Eeuw bijallerlei: 
gelegenheden en schrijft over het verslag van het bewuste forum-gesprek het 
volgende: . 

Ik kan mij indenken dat dit niet altijd even gemakkelijk is en met name 
voor hen, die in verband met eigen overtuiging misschien bepaalde zaken, 
door.het Mandement aangeroerd of gesteld, gaarne anders hadden gezien. Voor 
dezulken vraagt het vertolken van eigen bordeel, op grond reeds van de deUgd 
van voorzichtigheid, zeer grote behoedzaamheid. 

Dit alles overwoog ik toen.ik kennis nam van de inhoud van DE NIEUWE 
EEUW van 22 Januari. Op de voorpagina komt een artikel voor onder de titel: 
Is er met de Katholieken nog te praten? In dit artikel wordt een indruk 
geven van eenvan de wekelijkse gesprekavonden van de orgániéatie' van Haagse 
Katholieken "Plein 1955". Aan deze gesprekavond nam ook deel demovoorzitter 
van de Haagse afdeling van Humaniias. .Daarvan zegt de schrijver: 

"En het klinkt misschienvreend in sommige oren, maar veel van wat de 
humanist:uit het forum in grote bewogenheid getuigde, zouden wij door veel 
Katholieken willen horen.getuigen.'De ontkenning werd hier in feite een 
stuk waarheids-openbaring". 

Dit lezende heb ik mij afgevraagd of een dergelijke formulering van een! 
indruk wel juist genoemd moet worden en of hier aan de voorzichtigheid . 
niet te kort wordt gedaan. Wanneer hier waarheids-openbaring aan ontkenning;, 
wordt gekoppeld - bedoeld zal zijn de ontkenning in het Humanisme gelegen.  - 
dan is er in wezen deze relatie niet. Maar de vraag rijst wel of de ietwat. 
oppervlakkige lezer, natuurlijk geheel onbedoeld, geen onjuiste conclusies 
uit de weergegeven formulering trekt. 

En wat denkt de Redactie van De Nieuwe Eeuw hiervan? 

De Nieuwe Eeuw van 26 Februari plaatst naar aanleiding van het stuk van. 
de Heer Andriessen een ingezonden stuk waaruit. wij het volgende citeren: 

"Reeds geruime tijd was het ingewijden duidelijk hoe de tamelijk royale • 
naoorlogse vrijheid begon omsingeld, ingedamd en:teruggedrongen te worden. 
Schijnbaar pauselijk- en bisschoppelijk-gepatenteerden kwamen bijna als inqui-
siteurs en ketterjagers uit hun schUilhoeken te voorschijn.Men krijgt:de 
indruk, dat deze heren een standaard-katholieke éénheidsvisie op heel het 
gebied van het katholieke openbare leven willen opleggen met behulp van de 
sterke geestelijke arm. Over Hum. Verbond moeten alle katholieken precies 
zo denken als Pater van Bilsen, over . standsorganisaties als de Rolduc-
sprekers, over de sensus catholicus en het Mandement als Dr. Cornelissen 
c.s.'en over theologie als Pater Tromp S.J. en de Gregoriana! 

Wat blijft er nog over van de theoretisch verkondigde vrijheid? Is er 
nog zoiets als vrijheid in niet-uitgemaakte kwesties? Of bestaan er misschien 
voor katholieken geen niet-uitgemaakte kwesties meer?" 

')Én de Redactie plaatst daarbij het volgende onderschrift: 
Wij kunnen de hartekreet van deze vriend - wiens naam en adres ons • 

bekend is - verstaan. Maar toch niet helemaal delen. Stroom roept tegen- 
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stroom op. Beweging weerstand. Maar de geschiedenis staat nooit stil 
en wij,menen.• ervaren te hebben, dat de vrije geluiden toch wel talrijker 
en sterker zijn dan menigeen denkt én een grote weerklanksondervinden. 
Een beetje•vertroUwen is wel gerechtvaardigd. En een. leven zonder angst• 
eveneens. 

• 

Het Humanisme de derde zuil?  

Het Dagblad voor de Noordoostpolder "Het Nieuwe Land" schrijft . in 
zijn editie van 2 Maart het volgende onder de titel:. "Derde zuil?" : 

De term humanisme heeft dus in ons land een historische inhoud welke 
geheel uit de christelijke geesteshouding stamt. Het Humanistisch Verbond 
daarentegen ontkent zowel alle metaphysische waarheden .als het bestaan 
van een persoonlijke God, waaruit blijkt dat het eer/ naam heeft geannexeerd 
welke.het niet toekomt. En het•vereert vele.buitenkekelijken die de aan-
duiding voorheen nauwelijks kenden met de naam' "humanist", waarmee het 
Humanistisch Verbond dus meteen ook het vierde deel van het Nederlandse 
volk tot ,zijn aanhangers annexeert. Zander te vragen, af deze bevolkings-
groep hiervan gediend is. In werkelijkheid heeft het Verbond nog geen tien-
duizend aanhangers, om welke reden wij de•aanspraak van dit Verbond op een • 
gelijkwaardige plaats naast het Rooms-katholicisme en het Protestantisme 
op zijn minst voorbarig achten. Temeer omdat het Humanistisch Verbond per. 
se  geestelijke leiding wil geven; doch daartoe in de.eerste plaats van bin-
nen uit verhinderd wordt door een veelheid,van opvattingen. Het enige wat 
die opvattingen verbindt, is gelegen in de natuurlijke levensaanvaarding 
en een. optimistisch geloof in de adeldom van de mens, die centraal wordt 
gesteld. tot lijkt ons echter, vooral na twee wereldoorlogen en de dreiging 
van een derde, uitermate moeilijk, deze opvatting staande te houden. Boven-
dien laat dit• moderne humanikme de mens uiteindelijk met zichzelf alleen 
en wij menen Juist te weten dat de moderne'mens zich al eenzamer voelt dan 
ooit en dus uit een dergelijke "leer" weinig troost en moed kan putten. 
Hierover zullen wij binnenkort iets meer zeggen. Thans volstaan wij met te 
constateren dat het Humanistisch Verbond door zijn structuur voorlopig niet 
in staat zal'iijn, aan brede groepen van ons volk geestelijke leiding te 
geven. Daarveor'is het trouwens ook te intellectualiátiach, het heeft geen 
vat op de inassa.'En zo lang dit zo blijft, is van een derde zuil geen sprake. 
Wij geloven ook niet, dat aan een derde zuil behoefte bestaat. Immers, de.  . 
bevall:Ingsgroepen, waarin, het Humanistisch Verbond zijn aanhangers zoekt, 
houden nibt van zuilvorming. Door zich aan te sluiten zouden zij juist dat-
gene doen, wat'zij hij' anderen afkeuren,. 

Twee lezingen over het Humanisme. in Laren - N.H. • 

Ook in Laren toont men belangstelling voor :het verschijnsel van het 
HUmanisme. In een week tijd .werden daar twee'lezIngen gehouden over .dit lik 

	

	ondetWerp; een voer de R.g. .Vrouwengemeenschap en een op een gemeente-
avohd van de Ned. Herv. Gemeente. 

.• 	De Gooische Courant van 3 Maart 1955 geeft een verslag van de' Katho- 
lieke lezing, waaruit wij het volgende overnemen: 

Woensdagavond hield pater N.A. van Rijn O.P. voor de afdeling Laren 
van 	 Vrouwengemeenschap een voordracht over de Neo-Humanistische 
geestesstromingen en over .het Nederlands Humanistisch Verbond, waarin deze 
in Nederland gestalte hebben verkregen. 

Welke houding hebben wij Katholieken in het opehbare leven aan te 
nemen tegenover :het heidens humanisme' onzer dagen? De grondslagen en.dog-
ma's dier levensbeschouwing dienen wij zonder meer af te 'wijzen, maar de 
liefde voor de persoon mag daar niet 'onder lijden. Men heeft niet het recht 
het Humanistisch Verbond uit het openbare leven te dringen. Anderzijds mogen 
wij niet meewerken, wanneer deze organisatie een invloedrijker positie wil 
dan haar getaisstérkte toelaat. Met haar 9000 leden is de eis van de Neder-
landse Humanistische Beweging, om als gelijkberechtigde met de andere groe-
peringen (driezuilen systeem) beschouwd te worden, een grote pretentie. 

Spreker stelde tenslotte de diepe tragiek van het hedendaagse huma-
nisme, die zich opsluit in de benauwde grenzen van de stoffelijke wereld. 
Wij katholieken moeten vooral medewerken, dat er een ware menselijke ont-
plooiing komt. Door onze invloed moeten wij de toekomstige wereld voor de 
tragiek van het humanisme bewaren. Dit is ook de diepe zin van het Bis- 

s choppe lijk 
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schoppelijk Mandement.  ,. 
• • 	 • 	- . 	 • 	• 

Het Iarensche'blad "De Bel" .van 8 Maart geeft een verslag van beide 
lezingen in een artikel. Over de:Protestantse lezing zegt het blad 

,;111• de' gemeentewoning sprak Ds- A. Oskamp uit Blaricum. Spreker begon 
met een verklaring te geven van de woorden "humaan" en . numanisme",en-.zel 
te willen stil staan bij hetoude humanisme,- het -- m -Od'a-rn e -huma-
nisme, het Humanistisch Verbond en de Bijbelse verhouding ten opzichte van 
deze beweging. 

Na de jongste:We-reldoOrïo'g kwam. het moderne Humanisme, waarover Dr. 
. 

van Praag•Zijnbeek schreef, waarin eveneensgènoemd wordl,"het geloof in. 
de 'mens als dé werkelijke impuls van het nieuwe mensentype". 

det' Humanistisch Verbond werd in 1945'opgericht en kon een. betekenis-
vol'verschijnsel worden, genoemd na het pas doorleefde. onmenselijke. Ook hier 
een menS:-beschouwing,die niet. de Bijbelse is, Waarin de mens als bijzonder • 
deel van het "kosmisch.geheel".wordt genoeMd, terwijl de Bijbel leert dat 
de mens in de gemeenschap allé4dmet JezUs Christns, dpwaarachtige•Mens, 
tot een:waar "mens-zijn".kan worden opgevoerd. Niet alleen moet gevraagd 
wordén'náát de verhouding tot de MédeMehsán maar allereerst naar de•yer--
hbuding lotGodZelfs Zola begreep in het'laatstvan zijn leven: "de Mens 
hdid lesScheuren van haar religieuze overtuigingen mag.een ontwrichting 
van 'haar grondalagen.heten": 	. 	• 	 . 

-Tenslotteprees spr. een krachtige entplobiing:aan van .christelijke - 
1 nimaniteit dp ; alle levensterrein; die zeket zal .beoefend worden als be- • 
leafd wordt het woord van Paulus: "Ik leef, doch niet meer ik, maar Chris 
tus leeft, in. 

Verslag van het Ned. Gesprekscentrum over Kerk en Staat(en Hum. Verbond).  

.HetNed.,Gesprekscentrum heeft zijn 10de_verslag het licht. doen zien:' 
Ditimal was het;onderwerp van eedforumgesprek: Kerk en.,Staat. Daarbij kwam' 
ook het Hum, Verbond ter sprake. 	 • 

Wij,némen uit Eet Parool van 4 Maart enkele gedeelten over van de be- .  

spreking„welke dit blad aan het verslag wijdt:.. 
_Het .rapporl.verMt de weerslag van een bespreking in-commissieverband 

van de vraag maar de verhouding van 'kerk en staat dn.dan weer speciaal 'naar 
de verhouding tussen slaat en levensbeschouwelijke verbanden als' hei Huma-
nistisch. Verbond. • 

aiewvooraanataande Nederlanders -.prof.dr,:B. van BILSEN•O:F-.2;; 
prof.dr.Th.L. Haitjema, prof.dr.ir.A.F.van Leeuwen. S.J., ds. C.J. Munter, 
prof.dr.D. Nauta, prof.mr. Ch. Petit, prof-. dr. A.D.R.-Pelman, prof.dr,A: 
A. van Ruler, prof. mr. W.G.:.Végting -mr. 11:13;J: Waslander - hebben op. de 
beantwoording van die vraag gezwoegd.. Een gezelschap van-huManisten én, 
katholieken-enTrotestantenOn veer wat de christen'-broeders betreft vooral 
een theologisch. gezelschap. Secretaris was drs. J.G.v.d. Ploeg 	• 

	

En dan was er de' hoófdkwestie: of de overheid. aan het HnmanistiSCh 	
f f 

Verbond soortgelijke rechten dient toe te kennen als aan de verschillende 
kerkgenootschappen(denk daarbij aan de' geestelijkeverZorging'in het leger,  
in de DUW-kampen, in de gevangenissen)'. 

Vier standpunten tekenden .zich' hier af: Kort en dus onvolledig weer-
gegeven,zijh het de volgende 

1. De h u m a' ni s: t . é n bepleiten, formele gelijkstelling: wat het 
geloof is voor de christen is de overtuiging voor de humanist. 

2, De •le a.tholieken achtten het ogenblik voor gelijkberechtigd-, 
heid vooralsnog' niet gekomen; geef de humanisten in afwachting een 
kleiner subsidie voorhun immers minder.  omvangrijke, nl. slechts 
"geestelijke" en niet "godsdienstige" verzorging. 

3; De p.rotes,tantse meercterheid 	meende dat de 
God-erkennende staat geen formele gelijkberechtiging kan, toestaan. 
Subsidiëring•van andere dan godsdienstige verzorging, accoord; mits 
gelijke subsidiëring geen wezenlijke gelijkheid uitdrukt. 

4. Voer de protestan t.se mi•nderh'eld k6 een staat 
niet God-belijdend zijn; het is voor die minderheid zelfs bijzonder 
problematiek of het wel gewenst isy dat een overheid God;belijdend is; 
de humanistische'eis van formele gelijkstelling moet worden ingewilligd. 

Praeses  
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praeses Wageningse Studentenvereniging over verdraagzaamheid. • 

De N.R.Ct. van 5 Maart 1955 deelt het volgende mede:. 
WAGENINGN, 5 Maart.,-.Zaterdagm,iddag.heeXt de -praeses van de com-

miesietot reciactie• van de lustrumalmanak. van . de  Wageningse Studentenvereni-
ging Onitas.Stádiesorum Vadae, de Heer-A,J. Voortman, de uitreiking van • 
deze .almanak ingeleil.met een rede over. de ."verdraagzaamheid in het maat-
schappelijk leven”.. . 

De. Heer Voortman zeide, dat het. vraagstuk van de verdraagzaamheid, dat 
ons allen.aangaat, op dit ogenblik weer 'actueel. is: alg voorbeelden noemde 
spreker. het; parlementaire debat, over de wet op. de crematie en de humanis- 
tiseheVoerlichting in het leger.. • - . 	• 	. 

	

De, wet 	de crematie is•een "akelig compromis" tussen verschillende 
levensbeschouwingen, die via hun politieke groeperingen in het parlement 
hgn.invloed_konden laten ,gelden,. aldus de Heer Voortman. Het compromis heeft 
zijn, waarde voor. de constructieve. wetgevende arbeid; wanneer echter vrijheden 
van bepaalde .1Yevolkingegreepen.,toeten werden gesanctionneerd, moet het par-
lement-veel sterker rekening houden met. de afzonderlijke. wensen van een bepaal-
de groep, met als voorwaarde, .dat geen andere groepen hierdoor in de uitoefe- 
ning van.hun rechten worden belemmerd.. . 	• 

Volgens het oordeel van spreker zijn de christelijke groeperingen met de 
bevordering van de totstandkoming van de wet buiten hun boekje gegaan: de 
vrijheid van. lijkbezorging welke . zij zelf' bezitten, hebben zij niet aan anderen 
wi.11en.gunnen.. Dit getuigt van een mentaliteit, welke' de Heer Voortman-
"onverdraaglijke onverdraagzaamheid" noemde. 

Nog pijnlijker moeten de humanisten zijn getroffen door de tegenwerking 
van kerkelijke zijde, welke hun Verbond heeft ondervonden bij zijn streven - 
om geestverwanten in het. leger de-verzorging te geven,: waarop zij recht heb-
ben. aldus spreker. Deze—vroeg zich af-,-:of hier nog andere - oorzaken aan ten 
grondslag kánnen.liggen dan• een maar al te-  duidelijke, overigens 'niet' uit-
ge.sproken angst. Het moderne humanisme wordt ondergewaardeerd door het mo-
derne ehristendom,.dat niet beseft,, dat het medemensen-in het diepste wezen 
van hun overtuiging aantast, zodra het door politieke beslissingen andere 
geestelijke'stromingen de kop in tracht te drukken. Volgens de.  Heer Voortman 
vindt het feit, dat .de vertegenwoordigers der . kerken niet schromen aldus .  
te handelen,'zijn oorsprong in het totalitaire karakter van zowel het CalVi .-
nieMe als van het Katholicisme. 

Concluderend - achtte de Heer Voortman tolerantie thans een mooi schijnen-
de illusie: Voor het tetetandkómen van een vreedzaam naast elkaar leven van 
chriátenen en humanisten moeten de meest ingrijpende veranderingen worden 
gevergd van de politieke opvattingen van de christelijke orthodoxie.. 

Tenslotte reikte de praeses van de alManak-redactie exemplaren van de 
nieuwe almanak uit aan de. praeses van Unitas, de waarnemend reetor-magnifi-
cus, professor W. de  Jong, de burgemeester van .Wageningen.. Mr. M. de Niet 
Gzn. en aan een aantal ereleden. Het eerste e±emplaar was toegezonden aan 
H.M. de Koningin. 

Protestantse Stemmen over' Humanisme.  

Twee Protestantse tijdschriften wijden artikelen aan hot Humanisme. Het 
zijn "Stemmen" van de Doopsgezinde Broederschap en "Nieuwe.StemMén".van de 
Vrije Gemeente. Het Algemeen Handelsblad van 12 Maart schrijft Over deze 
artikelen het volgende: 

Zowel in het jongste numMer van Stemmen.  uil- de Doopsgezinde Broeder- 
* 	schap als in dat van Nieuwe Stemmen uit de Vrije Gemeente wordt_aandacht ge-

schonken aan de verhoudinutoi het Humanise.  Ds.  L.D.G. Knipscheer defini-
eert in het eerst genoemde tijdschrift Christendom en Humanisme en concludeert 
hét volgende: VoorZover het Humanisme moraal is, heeft  hét  niets nieuws ge-
schonken, niets, waarin het' het ehristendom voorbijstreeft. De normen van • 

"vrijheid en gereChti7heid"die het stelt als  normen "voor samenleVing en.en-
keling", heeft het niet uit zichzelf; ze zijn aan de bijbelontleend, daar 
hebben ze hun oorsprong  en hun volle klank. Voor zover het Humanisme wereld-
beschouwing is, kunnen wij er veel Van leren, aldue. Ds,  Knipscheer. Het is.  
zijns inziens een correctie, een tegenwicht, ,zo menwil, op een  al  te gemak.- 
kelijk mythologisch denken. "Wij kunnen nu eenmaal niet nalaten over God te 
spreken met gebruikmaking van allerlei menselijke'Icald4raak.'Maar niet zel-
den laten . wij er Ons toe verleiden, te vergeten dat, het' beeldspraak is., dat 

ook 



ook onze schoonste ferMuleringen het geheiments-GodSniet'begrijpen.".-En .  
hij vervolgt: "Voorzover het. .Humanisme religie, is, is het nog ál te zeer 
gevangen in een reactie oP . denkvormen van de,traditienele christenheid, 
om ih . staat te zijn tót. nieute zelfstandige vormgeving. De vraag. mag wordew 
késteld'of'hét ooit daartoe instaat zal zijn, yen of zulk een nieuwe vorM-
gevihg nodig 'is.: Wiein eigen geMeehte ook maar iets van geloofsgemeenschap 
heeft gevonden, - zal in de humanistische gemeenschap(behalvehet gevoel van 
dankbaarheid voor de levenwekkende persoonlijkheid van Jezus Christus):, het 

'als een leegte ervaren, dat daarin de Bijbel ontbreekt als'de achtergrond 
van moraal, levensóvettuiging, WereldbeSchoUting en mystieke beleving". 

.Dé Heer. G.J. - de Nie, voorganger in de Vrije Gemeente, doet in zijn ar7 .  
tikel een poging tot grensbepaling tussen Vrije Gemeente en Humanistisch 
Verbond. Beide geèsteSstromingen'zijn:voortdurend in beweging. "De Vrije Ge-
meente:zie ik in bepaald opZieht als een eindstation, waar godsdienstige' 
mén:Seduitkomen, indien zij alle godsdienstvormen hebben losgelaten en toch 
de'religieuze idee vasthouden. Het Humanistisch Verbond daarentegen neemt 
zijn uitgangspunt in de mens en in dé menselijke verantwoordelijkheid voor 
elkaar binnen het geheel van het /even. Ergens raakt het Humanistisch Ver- 
bond dadoók 	in de dieptes- aan de religieuze Waarden, doch deze - kunnen 
voor het Humanistisch Verbond in zijn hUidige objectieve gestalte slechts 
een pre-memoriepost vormen. • 

De 'bekende Vrijz: Protestantse Professor Dr'. J. Lindeboom sprak op 
een gemeente-avond van de Ned. Protestanten Bond te Bussum over "Ontmoeting 
met het Humanisme". 

Het Gooi- en Ommeland váh 15 Maart geeft van deze lezing het volgende 
verslag; • 

BUSSUM. Wanneer'mén recht til doen aan het Christendom in zijn .  volle 
betekenis, dan moet op de een' of andere wijze gekomen worden tot een'oplog-
sing tussen Christendom en Humanisme. Dezeconclusie trok de bekende'Grening-
se hoogleráar, • Prof. Dr,'J. Lindeboom, gisteravond aan het slot van zijn in-
leiding'over "Ontmoeting met hét Humanisme" op een geMéente-avond van de .  
Ned. Protestantenbond. 

Als kerkhistoricUs had spr.:eerst - de- ontwikkeling van het Humanisme' 
geschetst tot de autonome beweging Van het'Humanistisch Verbond van dit 
ogenblik. Hij wees er voorts op, dat • het Vrijzinnig Protestantisme, als stro-
ming die werkelijk ernst wil maken met de hoogste waarden van het Evangelie. 

.00k;de hoogste waarden van het Humanisme niet .  wil voorbijzien. Er is nu een-
maal geen Christendom mogelijk zonder humanistische trekken, evenmin'trouwens 
als,egn,humanisme zonder gebondenheid aan een Goddelijke macht. Het Vrijzinnig 
Protestantisme denkt hoog over het humanisme; zou het zijn humanistische trek-
ken verloochenen, dan zou .het .tegelijkertijd ophouden waarlijk vrijzinnig-.Chris- 
tendom te zijn., 	. 	 . 

. .Prof. Lindeboom.zeide voorts. van mening, te, zijn, dat het Humanistisol. 
Verbond op-den duur in zijn negatieve houding ten opzichte van het Christen-
dom niet zal kunnen volharden, omdat ook in het humanisme een stuk 'christen-
dom steekt, dat men desnoods tbl negeren, maar niet' uitwerpen kan. De op- 
lossing van de verhouding tussen Christendom en humanisme ligt 	in een 
Vrijzinnig of Humanistisch Christendom. 

Op. deze met grote aandacht gevolgde inleiding volgde een levendige ge-
dachtenwisseling, waaraan o.a. werd deelgenomen door.de voorzitter van 
plaatselijke afdeling van het Humanistisch Verbond, d.r. Arn..Saalborn.- 

Nog een Katholieke lezing over het Humanisme.  

In Heerlen•sprak Pater, Dr. Seraphinus Teuws 0. Carm. voor de leden • 
van de Werknemende Middenstand in Heerlen over "Het, Humanisme en waarop 
het ons attent maakt". Wij.citeren enkele gedeelten.uit.het verslag, dat het 
Limburgs Dagblad van 16 Maart van. deze rede gaf: 

, In zijn inleiding wees.spr. erop,.dat het moderne ongelovige HumaniSMe 
sterk inde belangstelling staat, te meer nu aanhangers ervan zich verenigd 
hebben in-het.Humanistisch Verbond en deze ook hun eisen zijn gaan stellen,: 
o.a, in  .de kazernes, voor gezinszorg enz.  

Velen hebben geen godsdienst meer en zien dat  de  mens slaaf van zich-
zelf of van anderen wordt en om dat te bestrijden zoeken zijeen uitweg uit 
deze geestelijke nood in een streven naar herstel van de menselijke vrijheid 
en waardigheid, waarbij alles alleen om de.menselijke persoonlijkheid draait. 
Daarom zijn zij principieel tegen het liberalisme, het communisme en het 
nationaal-socialisme. Om hun doel te bereiken achten zij echter godsdienst 
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niet nodig; een innerlijk zedelijk normgevoel en een sociale verantwoorde-
lijkheid. achten zij voldoende om hun streven recht. te doen wederVaren. 

peOngelovige humanisten. inten zich met,name.00k tegen de huidige 
inassificering van de mensheid en hierbij vroe'0., spreker zich af; of wij op dit 
punt misschien iets van hen kunnen leren. Hier moeten ook,wij ons afvragen, 
óf wij ons Van:deze kwestie genoeg rekenseháp geven. Leven wij,en geloven 
wij. Wel Verantwohtd . Vdor ons zelf?  

Rien moèt intens de . behbefte gevoelen om volledig mens te zij en leren 
inzien', dat:ook de bove'nnitunr en de.  áenade aan alle aspiraties van'de mens• 
beantwoordt:. In dit verband'had'spreker ook vertrouwen dat humanisten, die 
ernstig zoeken naar de zin van het leVen en de waarheid, ook nog eens de 
enige Waarheid-Christus zouden Vinden 

Ben bespreking van de•brochnre "Ontmoeting der Levensovertuigingen".  
• 

Het Algemeen Handelsblad Vali 19 Maart 1955 geeft een bespreking van 
'deze brochure. Het blad*geeft de inhoud van de verschillende inleidingen 
zeer . in het .kort weer. 	• 

• 
Humanistische verbanden. Mag het of mag het niet?  

Een lezer van'de Groene heeft aán de Heer J.A. Meijers, die een,taal-
kundige rubriek inde Greene Verzorgt, gevraagd, of de volgende formule 
uit de voorgestelde nieuwe begiáselVerklarin« van het Humanistisch Verbond 
wel juist is. "Het HumaniSme is-zich'bewust, dit de mens deel heeft aan 
natuurlijke r  maatschappelijke .en kosmische verbanden". De' lezer wil weten 
of "verband" hier : le niet een lelijk germanisme is; :2e hier bovendien 
nog niet misbruikt .wordt door het in het.meerVoud te zettenen 3e of de 
term niet beter vervangen kan worden doór het Ned. "verbondenheid". 
• • In de betekenis, welke, in deze Iegintielverklaring eraan gehecht wordt, 

is. de term Volgens de schrijver van de rubriek geen gerffianisMe.'Tegen het 
gebruik van het meervoud is z.i. geen bezwaar. De term "verbondenheid" 
heeft volgens. de Heer Meijers teveel in zich van het bewustzijn van het ver-
band. Neen, de Heer .Meijers heeft geen bezwaar tegen de term ."verbanden". 
De vrij. uitvoerige uiteenzetting van de Heer Meijers is te• vinden' in.  DE ' 
GROENE van 19 Maart 1955 

Humanisme zonder .Goal.  

Het Limburgs Academisch Centrum heeft in de•nitgavenreeks "De Mais-
brug" een boekje hot licht doen zien, geschreven door Wim Engelen, onder • 
de titel Humanisme zonder God. 

Het boekje geeft een overzicht van de verschillende Humanistische 
organisaties en hun taak en omvat overigens de hele reeks insinuaties en 
verdachtmakingen die wij van bepaalde Roomse zijde zo langzamerhand gewend 
zijn. 

"Het Vrije Volk" van 9 Maart wijdt een redactioneel artikel aan enkele 
beweringen in dit boekje. Wij nemen de voornaamste passages uit dit artikel 
over: 

Het is op zichzelf geen kwade gedachte van het Limburgs Academisch 
Centrum om de Limburgers eens een gedegen overzicht te geven van de ideeën, 
de inrichting en de verbreiding van het Humanistisch Verbond en geestver-
wante organisaties in en buiten Limburg. Er wordt in Limburg door allerlei 
schotschriften zoveel onzin over het Humanistisch Verbond verteld, dat een 
objectieve voorlichting van rooms-katholieke zijde veel misverstand, ver-
dachtmaking en vooroordeel uit de weg zou kunnen ruimen. 

Het is daarom te betreuren; dat Wim Engelen, die deze taak op zich 
heeft genomen, ondanks zijn studie van het beginselprogram van het Humanis-
tisch Verbond en geschriften van moderne humanisten, er niet in geslaagd 
is, zijn boekje op het vereiste academisch peil te houden. Reeds de titel. 
is minder gelukkig. Hoewel Engelen uitdrukkelijk vermeldt, dat de beginsel-
verklaring van het Humanistisch Verbond een agnostisch en niet een atheïs-
tisch standpunt inneemt, veroorlooft hij zich de vrijheid zijn boekje te 
noemen: Humanisme zonder God. 

Doch dit is tot daaraan toe. Ernstiger is, dat wij tot onze grote ver-
bazing moeten constateren, dat de Partij van de Arbeid en Het Vrije Volk 
in dit toch ernstig bedoelde boekje aan de orde komen. Wanneer Wim Engelen 
onze partij en onze krant-alleen- ten tonele had gevoerd om te betogen, dat 
zij maar al te vaak ten onrecht in verband met het Humanistisch Verbond 
worden gebracht, had hij nuttig en verantwoord werk gedaan. Maar dat is niet 
het geval. 

Officieel 
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Officieel is er tussen de Partij van de Arbeid en het Humanistisch 
Verbond geen.verband, .zegt Engelen. Maar..., erzijnwel tal van banden. 
Hoeveel.  humanisten spelen in de P.v.d.A. geen 	• 

Zou het nu deze.schrijver werkelijk ontgaan, dat de humanist, die zich 
- in de politiek beweegt, vrijwel alleen te kiezen heeft tussen P.v.d.A. en 

.V.V.D.? En dat het dus vanzelfsprekend is, dat men dè politiek geïnteres-
seerde humanisten in die partijen vindt? Zonder dat daarmee iets wordt ge-
zegd over betrekkingen tussen het Humanistisch Verbond en deze paitijen. 

De Partij van de Arbeid telt bovendien zoveel protestdntse en rooms-
katholieke leden, dat in de gedaChtengang van' Wim Ehgelén 'wel geen officiële, 
maar dan toch wel persoonlijke bande'n met de Nederlandse Hervormde, de Rooms-
Katholieke en een aantal kleine kerkgenootschappen aanwezig moeten zijn. 

Maar in de P.v.d.A. is de Humanistische Werkgemeenschap de grootste 
van de drie, zegt Engelen. En in hét Vrije Volk wordt geregeld propaganda 
gemaakt voor het Humanistisch Verbond, waarbij het zo slim is,. dat het die 
propaganda-artikelen soms alleen maar plaatst in de noordelijke edities van 
het blad, klaarblijkelijk om het katholieke zuiden niet kopschuw te maken voor 

-de socialistische doorbraak. 	 • 
gier is de Heer Engelen geheel verzeild in de sfeer van de roddelpraat. 

In de Partij van de Arbeid worden bij levensbeschouwelijke kwesties geen koppen 
geteld. Het respect voor een levensbeschouwing zit niet in het aantal. Dat 
is een typisch misverstand van de confessionele politieke partij. De Humanis-
tische Werkgemeensshap is trouwens niet de groOtSte... maar de kleinste 
Werkgemeenschap van de P.v.d.A.! 

Het Vrije Volk maakt geen propaganda voor het Humanistisch Verbond 
Het is helemaal niet slim met artikelen wegmoffelen in bepaalde edities. 
Is de Heer Engelen wellicht hier het slachtoffer geworden van een van de 
lasterende pamfletschrijvers, die het voor een verkiezingsactie oirbaar vond 
Het Vrije Volk te verwijten, dat het van ,een openbare vergadering van de 
plaatselijke afdeling van het Humanistisch Verbond te Rotterdam wel in de 
Rotterdamse, maar niet in de zuidelijke edities melding maakte - alsof Het 
Vrije Volk deze regel niet met bijna al het plaatselijke. nieuws volgt? 

Het Vrije volk komt wel op voor rechtgelijkheid tegenover de staat. Ten 
behoeve van humanisten, als zij in een hoek worden gedrukt, ten behoeve van 
Jehova-getuigen, als die het slachtoffer van onverdraagzaamheid zijn. Ten 
behoeve van elke levensbeschouwelijke groep, die door enige plaatselijke over-
heid als tweederangs burgers wordt behandeld. 

• 


