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I N H 0 UDSOPGAVE.  

.:Humani s sch Nieuws .  
• Wij maken  onze le z'ors ey• op attent, dat..cle,Nieuwjaarsbrief van het 

1:.o of dbe s tuur -van het Humanistisch Verkond als bijlage bij dit nummer is, 
gevoegd. 

I .Hoe vierden Humani sten het gerstfeest? 
Nieuws uit de  H .J G . 

a . Kerstbijeenkomst 
b. Algemene Vergadering 
c. Nieuwe afdelingen 

Wat is en doet de Studenten Vereniging op Hum. Grondslag? 
humanistisch contact in Leiden 
Contact met andersdenkenden in Den Har,. 
Nieuws uit de Hum. Werkgemeenschap in 

a . Mevrouw Be e laerts  -van Blocklan 
b. Afd. Hengelo opgericht 
c. Plannen streekconferentie 

Radiolezingen in December en Januari 
Centrale- Stichting Bureaux vodr  Levens-  en Gezinsmoeilijkhedeu 

• Internationaal literatuuroverzicht 
Humanisme in India 
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TI Van alle kanten.  
Prof van Rulers rede over Overheid en 
Nieuwe Leidse Courant over "Eenzijdige 
Prof Fagginger Auer over "Religieus 
Fries :.-agblad over Human.itas-brochure 

De Volkskrant over "Geestelijke Verzorg 

Humanisme in brochurevorm 
Toorlichting". 
nmanisme" (Alg-Handelsblad 
'Onrechtvaardige beslissin- 

gen 
ing. buitenkerkelijke gede- • 

-1-.4  I-§ r1 rs 

:dinis.ter Suurhoff over "Positie Hum.Verbond  in  arbeiderskampen 
(Nieuw -Utrechts Dagblad). 
De Vrijenker over brochure "'jet iium.Verbond antwoordt" • 
2rof Dr .G.Brill enburg Wurth over "Christendom en Humanisme" 
(Loeu.warder Courant) 
InK:::zonclen stuk :•r.Saalborn over humanisme in BussUmse 
:Iumanita,s1 en Damesbladen (Vrije Volk en Het parool) 
Humanistische Xerstvierinfr, in de Pers(Volkskrant en kiaasbode) 
Subsidieverlening rumanitas in de Tweede Kamer en elders 
(Eet Parool en 	Vrije Volk) 
Subsidieverlening Militaire Tehuizen van het Hum.Thuislront 
(Het Vrije Volk, De Vrije Zeeu,, , , De Friese Koerier, Het Arnhems 

-Dagblad, De Stem). 

1,.,.(lreslijst nieuwe gemeenschappen ::.J.G. 	 " 21. 



HUMANISTISCH NIEUW S.  

Hoe vierden Humanisten net Kerstfeest?  

December is de maand van de huiselijke feesten en dientengevolge 
minder geschikt voor activiteiten van allerlei organisaties. Het is 
daárom-lbegrijpelijk;'dat Ons van de verschillende humanistische organisa 
tieseinignieUws:berelkte,n1thans geen nieuws betreffende meer naar 
buiten gerichte manifestaties. Het Kerstfeest blijkt echter ook in Huma-
nistische kring aanleiding te zijn' tot bezinning en tot beleving van de 
onderlinge verbondenheid.. Men kan in de Humanistische Beweging aller-
wegen een streven constateren, het Kerstfeest een eigen, vanuit het 
Humanisme doorleefde en .verantwoorde inhoud 'te geven. 

"Heeft het Kerstfeest nog iets voor de Humanist te betekenen?" 
Deze vraag werd in verschillende Humanistische groeperingen 

behandeld. • 
Het Humanisti2ch Verbond als zodanig neemt in deze vraag 

geen standpunt in. Als niet-dogmatische organisatie laat het 
zijn leden daarin vrij.. Niettemin is het goed een humanistische 
visie (niet: de humanistische visie) op deze vraag. onder ogen 
te zien." 

Dat zei.deV-oorzittervan de Gemeenschap. Voorburg-Rijswijk van het 
Humanistisch Verbond op de Kerstbijeenkomst van die-  gemeenschap, 

"Waarom zouden wij ons losscheuren uit de traditie van het  
Westen om het Kerstfeest  te vieren en ons isoleren uit de  
cultuur waaraan wij met  tienduizenden draden van verleden  
en heden verbonden zijn 	 , zolang wij daar geen zeer 
gegronde reden voor hebben?" 

Zo stelde de Heer Schonk de vraag in de-rubriek "Geestelijk Leven" 
op 2G December voor de radio. En hij vervolgde: 

-"Er is geen plotseling opnieuw beginnen. Er is alleen maar 
voortbouwen op hetgeen-is gegroeid en bestaat. Is het Huma-
nisme zelf niet een volgende stap in de geschiedenis der 
mensheid? Zo'n volgende stap doen wij niet door het Kerst-
feest te negeren en ons botweg los te maken van hetgeen is* 
gegroeid, maar door het een eigen inhoud en karakter te 
geven." 

En verder zei de Heer Schonk ongeveer nog: 

"Kerstmis is in oorsprong de uitdrukking van ons verlangen 
naar en ons geloof in de overwinning van het licht op de 
duisternis. Dat licht is voor ons Humanisten niet het na-
tuurlijke licht van de zon: Ook niet het. bovennatuurlijke 
licht van Christus. Geen licht dat van buitenaf tot ons 
komt. Maar hét licht dat door mensen zelf kan worden ver-
spreid. Het licht dat in ons brandt en brandende moet wor-
den gehouden. Het licht, dat door mensen aan mensen kan wor-
den gebracht. Want onze overtuiging is het, dat duisternis 
in de mensenwereld, voerzover .zij te verdrijven valt, alleen 
door mensen kan worden verdreven. Dat het van onze toewijding, 
van het gebruik van onze vermogens afhangt of er meer licht 
in die mensenwereld zal zijn. Als er eenmaal Vrede op Aarde 
zal zijn, zal het de vrede zijn, die door mensen zal zijn ge-
wrocht'." 

In de Kerstbijeenkomst van de Gemeenschap Voorburg-Rijswijk van het 
humanistisch Verbond stelde de voorzitter uitdrukkelijk, dat hij deze 
bijeenkomst wilde zien als een poging om te. komen tot een gezamenlijke vie-
ring. van het Kerstfeest en het opbouwen van een eigen, humanistische 
stijl van dit feest. 	• 

De Heer Muzerie hield vervolgens een inleiding over de vraag of 
Kerstmis de  Humanisten nog iets te zeggen heeft. Spreker beantwoordde 
deze vraag bevestigend en zei volgens• het Haags Dagblad van 27 December 
het volgende: 

"Humanisten betreuren evenals Christenen, dat het Kerstfeest 
meer en. meer een feest van uiterlijkheid wordt met steeds 
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minder geestelijke inhoud. Zoals eens de Christenen. het hei-
dense zonnewendefeest kerstenden en aldus een nieuwe inhoud 
gaven, zo willen humanisten voor zich het Kerstfeest out--
kerstenen en een moderne, humanistische inhoud geven. De ge-
boorte van het Kind in de zin van Zoon des Mensen wordt voor 
hen het symbool van de goede kansen, welke de mensheid ont-
vangt in de geboorte van elk mensenkind. Nadrukkelijk wees 
spreker erop, dat Kerstmis voor humanisten niet'de tussen-
komst van een bovenmenselijke macht syMboliseert, maar de mens 
voor ogen houdt, dat hij uitsluitend aangewezen ie op eigen 
krachten. Als spreker toch het woord verlosser gebruikt, dan 
bedoelt hij daarmee, dat de mens zijn eigen verlosser zal moe- 
ten zijn 

"De persoonlijke beleving van Kerstmis kan voor ieder van ons  
verschillend zijn. Dat zei Dr. Prins in zijn rede voor de Gemeen- 

schap Naarden-Bussum van het Humanistisch Verbond over de vraag:Wat 
kan het Kerstverhaal voor de Humanist betekenen." 

Volgens de Bussumsche Courant van 22 December zei Dr. Prins verder 
ongeveer het volgende: 

"Het Kerstverhaal is een inwijdingsverhaal, d.w.z. een verhaal 
over de gang van de mens door het leven. 

Door teleurstellingen wordt hij gedwongen zich rekenschap 
te geven: hij begint aan het gesprek met zich-zelf. Hij ontdekt 
iets, waaraan hij tot dusverre voorbij is gegdan. Het kan ge-
beuren dat hij, in die gedwongen zelfinkeer, tot innerlijke rust 
komt. En vanaf dat moment ziet hij de dingen anders. Die toe-
stand, waarin de mens op zich-zelf teruggeworpen wordt, en be-
seft dat de mens ni  6r  is dan dit kleine ik-je dat hier zijn weg 
probeert te vinden .noemen wij inwijding. 

De mens wordt gedwongen om zich-zelf te herzien, en moet de 
duisternis in om, zonder geholpen te worden, en zonder opge-
merkt te" worden tegenover het wonder van de geestelijke geboorte 
te komen staan. 

Op de vraag: "Kan het ,Kerstverhaal betekenis hebben voor een 
Humanist?", antwoordt spreker dat het stellig een zeer grote be-
tekenis khn hebben, "Wij kunnen de vraag volmondig bevestigend 
beantwoorden, maar we moeten niet generaliseren. De persoonlijke 
beleving kan voor ieder van ons geheel verschillend zijn." 

Op de gezamenlijke Kerstbijeenkomst van de Rotterdamse, Haagse en 
LeidSe gemeenschap van de HumanistischeeJongeren Gemeenschap sprak Drs. 

Lopes Cardozo 'over het onderwerp: "Kunnen we blij zijn als we feest  
vieren?". Spreker zei o.m.: 

"Incle existentiefilosofie wordt dé elementaire angst als 
egenbliksbeleVenis beschouwd. Deze.belevenis verstoort korte 
tijd de dagelijkse gang van het leven. Van even grote betekenis 
in ons leven i's het geluk als ogenbliksbelevenis, wat ook de 
*dagelijkse gang even verstoort. De angst confronteert ons met 
het tijdelijke, het geluk met het eeuwige. Door gezamenlijk feest 
te vieren scheppen we als het ware een kunstmatig klimaat, dat 
gunstig kan werken om het geluk als ogenbliksbelevenis te on-
dergaan. Deze beleveniá zal slechts bij enkelen tijdens het 
feestvieren kunnen voorkomen." 

De Humanistische Werkgemeenschap in de P.v.d.A, organiseerde o.m. 
een Kerstbijeenkomst in de Irene-Margriethal van het Groothandelgebouw 
te Rotterdam, waar Dr. J. In 't Veld sprak. In zijn Kerstboodschap zei 
Dr. In 't Veld o.m. ; 

• "In het Kerstfeest ligt de vredesgedachte besloten. Wij weten 
dat deze gedachte verbonden is met de vrijheid en wij weten-
dat vrede en vrijheid gefundeerd moeten worden in een Euro-
peese eenheid. Maar ook de volken in de achtergebleven ge-
bieden:  hebben de eis der gerechtigheid op hun Programma ge-
zet en deze zal er niet meer van verdwijnen. De schreeuw om 
gerechtigheid wordt thans in brede kringen gehoord, de eis 
van menselijke waardigheid krijgt steeds meer inhoud. We moe-
ten die krachtsinspanning geven, die in ons vermogen ligt, 
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ons duidelijk ve,n onze taak bewust zijn en ons aandeel, hoe 
klein het ook moge schijnen in het grote bestel, in die ont-
wikkeling willen nemen. Zijn we daartoe bereid, dan mogen we, 
in alle oprechtheid, ook als Humanisten het Kerstfeest vie- 
ren." 

xxxxx 
Op de ARK, het conferentie- 	 het Humanistisch Verbond, oord van 	 werd 

een Kerstconferentie gehouden waar de Heer Pols een rede hield over 
Verwachting en Vergeving. 

Vooropgesteld werd, dat Kerstmis een christelijk godsdienstig 
feest is, dat de,arom door humanisten niet als zodanig kan 
worden gevierd. Wel heeft het zin na te gaan of en in hoever-
re kerngedaehten uit h?t Kerstfeest  voor ons betekenis hebben. 
Daarbij dringt zich in de eerste plaats op de verwachtingsidee, 
als innerlijke voorbereiding op en actieve deelname aan het 
streven naar groter menseljjzheid. In de tweede plaats werd aan-
dacht besteed aan het begrip vergeving, dat in dit verband werd 
afgewezen als een gunst, dech gezien werd als een recht, dat de 
met schuld beladen mens kan doen gelden, opdat de weg wordt vrij 
gemaakt naar een innerlijke strijd, die voorwaarde is tot de moge-
lijkheid en plicht van een opnieuw beginnen. 

De onderafdeling Crooswijk van de afdeling Rotterdam van Humanitas 
hield een Kerstfeest voor de bejaarden, waar de Heer Singer sprak over 
de vraag: "Wat het Kerstfeest voor de Humanist kan betekenen". 

Het Kerstfeest, aldus de Heer Singer, bergt in zich de ver-
wachting en het vertrouwen in de vernieuwing. De verwachting 
beleven wij Humanisten in ons streven  naar geestelijke vrijheid 
en volkomen menselijke solidariteit. In de vernieuwing ver-
trouwen wij omdat het leven ons leert, dat het ons, bij ons 
herhaaldelijk falen, telkens weer in de gelegenheid stelt van 
Ons falen te leren. Wij weten, dat wij allen vaak in gebreke 
blijven, maar deze gebreken verbleken  in het licht van onze 
gevoelens van verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid jegens 
onze medemensen, wanneer wij die verantwoordelijkheid en ver-
draagzaamheid aandurven en betrachten. 

XXXXX 

Humanistisch Verbond.  

Het Verbond kon een nieuwe gemeenschap  welkom heten, n.l. Ter-
schelling. Voorzitter is de Heer J. Sixma, Lies 44, Terschelling en 
secretaris-penningmeester de Heer H. Dijkstra, Pirolastraat 4, West-
Terschelling. 

Het jaarlijkse congres van het Verbond zal dit jaar gehouden worden 
te Arnhem, op 23 en 24 April. Nadere bijzonderheden hopen wij U in het vol-
gende documentatienummer te kunnen mededelen. 

De Nieuwjaarsbrief van het Hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond 
is als bijlage bij dit nummer gevoegd. 

xxxxx 
Humanistische Jongerengemeenschap.  

De gemeenschappen van Den Haag, Rotterdam en Leiden van de H.J.G. 
hielden op de 2e Kerstdag een zeer geslaagde bijeenkomst. Uit de rede van 
de Heer Lopes Cardozo hebben wij in de mededelingen over de Kerstvierin-
gen al het een en ander aangehaald. 

De H.J.G. is al begonnen met de voorbereidingen tot de Algemene 
Vergadering welke op 5 en 6 Maart te Blaricum zal worden gehouden. 

Voor de adressen van de nieuw opgerichte afdelingen Apeldoorn en 
Zwolle verwijzen wij naar de laatste pagina van dit nummer. 

xxxxx 
De Studentenvereniging op Humanistische Grondslag  

geniet nog weinig bekendheid, Jok in Humanistische kringen. Tot op zekere 
hoogte is dit ee•n verklaarbaar verschijnsel. De studenten vormen een 
wereldje apart. Noch zijzelf, noch de "grote" maatschappij vertonen veel 
neiging zich met elkaar té bemoeien. Toch is  het goed, dat men wederzijds 

enigszins  



eniszins op de hoogte'is van elkaars handel en wandel. Het hoofdbestuur 
van de S.V.E.G- deelt .ons daarom het volgende mede: 

WAT IS EN DOET DE S.V.H.G.?  

De Studentenvereniging op HuManistische Grondslag wil in de eerste 
plaats een gesprekscentrum zijn voor alle studenten, die in HuMahistische 
sfeer willen discussiëren over problemen van levenshouding en levens- en 
wereldbeschouwing. Zoals de naam reedá aangeeft is het een studentenvereni-' 
ging, een feit dat grotendeels voor sfeer en werkwijze bepalend is. 

De vereniging bestaat. uit 6' afdelingen, t.w. in de steden Delft, Amster-
dam, Leiden,. Utrecht, Groningen en Rotterdam, tezamen ruim 300 leden tellen-
de. Een landelijk hoofdbestuur behartigt de gegamenlijke belangen. 

Uiteraard zijn de activiteiten binnen een afdeling het belangrijkst voor 
het verenigingsleven: men Organiseert koffietafels, disputen, lezingen en 
afdelingsweekenden. De koffietafels zijn vrijer van karakterdan de lezingen, 
Ze worden in hét algemeen tussen de middag gehouden; soms wordt een "Spreker 
uitgenodigd, soms' spreekt een der leden of houdt men zich bij de eigen boter-

.ham. De diSpUten dragen meer een gesloten aspect. Iedere afdeling kent 3 h 
4 diSputen.;"groepjes studenten, die b.v. eenmaal in de 3 weken een avond 
tezamen discussiëren'. De disputen groeperen zich ieder jaar opnieuw en kie-
zen voer een jaar een bepaald onderwerp,. b.v. "practisch humanisme" of "de 
filosofie van Jaspers". De afdelingsweekenden worden meestal 2 maal per 
jaar gehouden. Men 'trekt vaak per fiets naar buiten naar een nabij gelegen 
conferentieoord of jeugdherberg. Ook hier worden sprekers uitgenodigd. 

Geheel op. dezelfde leest geschoeid zijn de voor- en najaarsconferenties. 
Dit echter zijn- landelijke manifestaties; ze worden door een commissie van het 
hoofdbestuur georganiseerd. Andere hoofdbesihnrsCommissies,.samengesteld uit 
studenten, die ambities hebben voor kampwerk, geven  leiding aan de traditio-
nele S.V.H.G.kampen voor leerlingen van middelbare scholen. Ook voor haar 
eigen.lèden organiseert.de  S.V.H.G. ieder jaar een zomerkamp, waar een ge-
deelte van de tijd aan debat gewijd wordt. . 

,De S.V.H.G. is als volkomen zelfstandige en onafhankelijke vereniging 
eerend'  in  de Nederlandse' studentenwereld, waar zij haar eigen lied weet mee -.  
te zingen. Op velerlei wijze houdt zij voeling met andere organisaties. Speci-
aal zinvol bleek de afgelopen jaren het contact met het Humanistisch Verbond, 
De Vrijzinnig Christelijke Studenten Bond, de Nederlands Christen Studenten 
Vereniging en diverse Katholieke' studentenverenigingen. Van Katholieke en 
Protestantse zijde was b.v. veel animo voor de z.g. contactdisputen, die 
gelegenheid bieden tot gesprek tussen studenten van velerlei, richting. - Al 
met al.mogen  we zeggen, dat de S.V.H.G. in deze bewogen naoorlogse jaren 
een geheel eigen plaats heeft verworven en geworden is tot een centrum, 
waar, men zich bezint op de levensvragen van deze tijd. 

Het Hoofdbestuur. 
• • 	• 	. 

HUMANISTISCH CONTACT IN LEIDEN. 	 1 

0p initiatidf van de afdeling Leiden der HWG is er thans een plaatse-
lijk Humanistisch Contact opgericht en wel ter behartiging van de gemeenschap-
pelijke belangen van de in Leiden gevstigde humanistische organisaties. Daar-
bij zijn aangesloten: Het Humanistisch Verbond, "Humanitas", de Humanistische 
Werkgemeenschap, de Humanistische Jongerenorganisatie en dé Studentenvereni-
ging  op  humanistische grondslag. 

Besloten werd een maandelijks contactorgaan  te  stichten, zij het dan ook 
niet in de Groningse, uityoering(die gedrukt en wel-door advertenties wordt 
gedekt!). - 

Er worden plannen ber?,amd om tussen Kerstmis en Nieuwjaar eJli ezaMen- 
lijke bijeenkomst te houden met eert inti 	karakter. (Overgenomen uit "Ver- 
nieuwing", het orgaan van de 1.'7.G.), 

Inmiddels heeft een bijeenkomst plaats gehad. 
Men deelt ons van de' zijde van de H.W.G.• mede: 

Kerstbijeenkomst te Leiden...  

De bijeenkomst in de Sleutelstad, aanvankelijk "éeplEind" voor de leden 
van het Humanistisch Verbond,'is er tenslotte een gewordeh voor de gehele 
humanistische familie. . 	 • 	. 	. 

De Heer eh Mevrouw'Schaper-Benkema hadden hiervooreen'rhime kamer 
ter beschikking gesteld Waarin op de avond van 23 December een  kleine 50 
personen in een allergezelligste sfeer bijeen waren. 

/het Mevr. Kole,  



Mevr. Kole, begeleid door haar dochter, gaf enige zangnummers, Mej. 
Munters declameerde en de Heer de Vogel gaf zijn aandeel in de vorm van 
pianomuziek. 

De dames. Schaper en Piekaar zorgden voortreffelijk voor koffie met 
toebehoren. 

De Heer H.v. Woudenberg hield een luchtig praatje met 'n scheutje 
ernst en als extra nummer gaf Dr.Kwee Swan Liat een komische bijdrage, en 
Mevr. Block zangnummers. 

Een- der ledeir (z'n naam is mij niet bekend) had zijn pick-up-installa-
tie.ter beschikking gesteld. 

De bijeenkomst had geen andere pretentie dan een familiebijeenkomst te 
zijn met een luchtig karakter.; zij viel buitengewoon in de smaak. Het ziet er 
dan ook naar uit dat een dergelijke bijeenkomst in 1955 - eveneens zal worden 

:gehouden. 
X x S'S X. 

CONTACT MET ANDERSDENKENDEN.  

Op Maandag 17. Jánuari 1955 zal op initiatief van de Katholieke groep 
"Plein 1954" te Den Haag een openbaar dispuut worden gehouden over de vraag: 
"Is er met de Nederlandse Katholiek nog te praten?" Disputanten zijn: Pater 

'S. Jelsma, Ds. H. Faber, Prof. P. Westra (Prot.) en A. Treurniet(Humanist). 
De discussie heeft plaats naar aanleiding van een artikel van Prof. 

Westra in "Doorbraak" van December 1954 over het.Mandemént van de Bisschop-
.pen en Pater Jelsma. 

Toegang vrij. De discussie wordt.gehouden in de bovenzaal van Plein Nr. 
10, Den Haag. 

Van de zijde van de HUMANISTISCHT; WERKGEMEENSCHAP IN DE P.v.d. A. deelt men 
ons mede: 

Mevr. Mr.B.R.J. Beelaerts van Blokland-Jessurun overleden. 

Op 23 December j.l. overleed op 51 jarige leeftijd Mevr. mr, B.R.J. 
Beelaerts van Blokland, lid van het Hoofdbestuur der Hum.Werkgemeenschap 
in de P.v.d.A. 

Bij de oprichting der H.W.G. nam zij het secretariaat op ,zich en zij deed 
dat op een bewonderenswaardige wijze. Onnoemelijk veel werk . verzette' zij in 
deze functie en zij trachtte op vele plaatsen aanknopingspunten te vinden 
voor de H.W.G. 

Enige jaren later droeg zij het secretariaat over aan:H. van Es, doch 
zij bleef in hét bestuur want op haar mening werd hoge prijs gesteld. In het 
begin van 1954 wilde zij zich uit het bestuur terugtrekken doch op aandrang 
der mterige bestuurders kwam zij op haar voornemen terug. Haar gezondheids- 
toestand verminderde gaandeweg en op 20 December kreeg zij een ernstige hart- 
aanval, die enkele dagen later een einde aan haar werkzaam leven maakte. 

28 December bewezen wij haar de laatste eer op Westerveld. Prof. I- 
Kisch sprak namens een groot aantal vrienden een gevoelvol afscheidswoord. 
De burgemeester van Loenen, in welks gemeenteraad zij voor de P.v.d.A. zitting 
had, noemde haar een fervente persoonlijkheid die groot respect afdwong. 

Namens het bestuur der H.W.G. bracht de secretaris H. ván Woudenberg 
de overledene dank voor het vele werk dat zij in dienst der H.W.G. had ver- 
richt. 

Een groot aantal vrienden en belangstellenden woonden de plechtigheid 
bij. 

In Hengelo(0) werd oen afdeling van de H.W.G. in de P.v.d.A. opgericht. 
Secretaris is de Heer J. Pothof, Horstweg 17, Hengelo. 

Na de succesvolle Streekconferentie van de H.W.G. in Haarlem wordt ge- 
tracht een dergelijke conferentie in het Zuiden te houden. 

RADIOLEZINGEN IN DECEMBER/JANUARI.  

"Moeten Humanisten wel Kerstfeest vieren?" 
"Nieuwjaarsbrief van het Hoofdbestuur van 
het Humanistisch Verbond". 

Prof. r . 	Stuiveling: "August Vermeylen,een root Vlaams 
Dr.J.C, Brandt Corstius 	 (humanist. 

over " Hoe bestaat 't?". 
Prof.Dr.J.J.Pahrenfort 

over "Onze verhouding tot natuurvolken". 
"Over wondergenezing". 

Centrale  

9 Januari 
16 Januari 

23 Januari 

26 December: C.H. Schonk over 
2 Januari : Dr.J.P, van Praag over 

30 Januari : Dr.H.Musaph over 



CENTRALE STICHTING BUREAUX VOOR LEVENS- EN GEZINSMOEILMNHEDEN.  

Aan het onlangs op Humanistische basis verschenen jaarverslag over 
1953 van deze stichting ontlenen wij het volgende: 

De stichting werd in Januari 1953.toegclaten als lid van de Nationale 
Federatie voor de Geestelijke Volksgezondheid. Aanvankelijk hield dit niet in, 
dat de stichting ook in de Commissie voor Contact en Advies voor Levens-
moeilijkheden van deze Federatie zitting had; in Mei 1953 verzocht de Fede-
ratie de Stichting echter in deze Commissie een vertegenwoordiger aan te 
wijzen. Dr. P.J. v.d. Leeuw te Amsterdam werd bereid gevonden deze functie 
voor de Stichting waar te nemen. Als . plaatsvervangster fungeert Mevrouw-
E. Vrind-van Praag. Een belangrijke taak van deze Commissie was in 1953 de 
organisatie van een seminaar, dat vanaf September geregeld werd gehouden 
en waaraan psychiaters-en sociale werksters van de Bureaux van alle rich-
tingen . deelnamen. 

Uit het verslag blijkt voorts dat in 1953 vier bureaux bij de Stichting 
waren aangesloten, te.  weten: Amsterdam, Utrecht, Haarlem'en Eindhoven, wier 
werkzaamheden gestadig in omvang toenemen. 

INTERNATIONAAL LITERATUUR OVERZICHT.  

Hymon Levy 
From Stone Axe to Atom Bomb. 

A.D. Cohen  
Chromosomes or Sin? 

D.D.Howell Smith  
The Religion of the Jews. 

J.B.S. Haldane  
The Origin of Purpose e.a. artikelen. 

Archibald Robertson  
The Outlook for Humanisme. 

P.G. Rov 
The Origin of Christianity. 

• Irene M. James  
Family Planning. 

'Virginia Flemming  
The Humanist faces Evil. 

James F. Hornbach 
The Role of a Religious Fellowship today. 

(Sunday Radiotalk by the Leader of the 
Ethical Society in St. Louis), 

Hugo Mock 
and the Quest for Certainty 

N. H. 
in America. (1654 - 1954). 

Jerome Nathanson  
The Cunsolation of Ethical Religion. 

Saul K.Padover  
Asia in Ferment : 

Nationalism 
Anti-Americanism 
Communism 
Democracy 

LITERARM GUIDE 
December 1954 

December 1954 

December 1954 

THE RATIONALIST ANNUAL 
for the year 1955 

THE MONTHLY RECORD 
December 1954 

December 1954 

NEWS AND NOTES 
December 1954 

December 1954 

THE STANDARD 
November/December 1954 

November/December 1954 

November/December 1954 

November/December 1954 
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Progressive  



PROGRESSIVE WORLD' 
December 1954 

L 'ACT ION LAÏQUE 
Aug .-Oct 1954 

Robert H. Scott 	• 
Mexico sets a good example.. 

M. Bru  
(Vice-président de la Lique de 

l'Enseignement) 
La Conception laIque. 

DER HEIMWEG 
Heft 2,3,4. 

Dat is een "Zeitschrift fur freie Religion'und Ethische ICultur" 
(Organ der freireligiësen LandeSgemeinschaft Hessen) 

Dr.Dietrich Bronder  
Der Klerikalismus im Angriff. 

BEFREIUNG 
• December 1954 

GEISTESFREIHEIT 
December 1954 

Rudolf Genschel  
Legenden-Bildling 

Dr. Dietrich Bronder  
Vom Leid und seiner Ueberwindung. 

December 1954 

 

Hein Herbers 

 

December 1954 

Het Humanistisch Verbond in Holland. 

Prof.Dr.G.von Frankenberg  
Religion und Wissenschaft. 

XXX XX 

iTUMANISME IN INDIA.  

In het Information Bulletin van de International Humanist and 
Ethical Union van 1 October 1954 komt een artikel voor van Prof. G.D. 
Parikh - over de India'se Humanistische Beweging. 

De grondbeginselen van de Humanistische Beweging, aldus deze schrijver, 
hebben zich gevormd in de Radicaal Democratische Partij. Deze partij aan-
vaardde op haar Conferentie in 1946 22 stellingen waarin deze beginselen 
waren neergelegd, als de . beginselen van Radicale Democratie. Deze stellin-
gen zijn door hun - geestelijke VaderMr. M.N. Roy uitgewerkt in de vorm van-een 
manifest, dat voor het eerst in Augustus 1947 werd gepubliceerd onder de 
titel: Nieuw Humanisme :  latere besprekingen en ervaringen toonden aan, dat 
een politieke partij-niet het meest geëigende orgaan is om een humanistische 
beweging tot ontwikkeling te brengen. Daarom besloot de Conferentie van de 	) 
Radicaal Democratische Partij, die in 1948 werd gehouden, de partij te ont-
binden. Deze gebeurtenis betekende liet begin van een wetenschappelijke huma-
nistische beweging in India. 

Do radicale humanistische beweging heeft in India geen eigenlijke orga-
nisatie en geen individuele leden. Als leidinggevend middelpunt van de be-
weging dient het "Indien Renaissance institute", gevestigd door de inmiddels 
overleden M.N. Roy, te Dehradun U.P. Dit instituut is opgericht met het doel 
de culturele tradities en intellectuele opvattingen van India aan een cri-
tisch onderzoek to onderwerpen en een philosofie voor onze tijd te ontwikke-
len. Het Instituut organiseert seminaria voor de bestudering vane bepaalde.  
problemen en nationa3e (j.eder jaar vast één ) en regionale bijeenkomsten. 

De Humanistische Beweging heeft een eigen uitgeverij (The Renaissance 
Publishers, 15, Bankim Chatterjee Street, Calcutta) en een in het Engels 
verschijnend blad "The Ra.dical Humanist" (uitgegeven aan hetzelfde adres) 
benevens verschillende in de India'se talen verschijnende bladen. De B'eweging 
leed een gevoelig verlies door de  dned  van haar grondlegger Roy. Zij gaat 
echter de toekomst met een bescheiden optimisme tegemoet. 

VAN ALLE KANTEN.  

Prof. van Rulers rede : Overheid en Humanisme is volgens een mededeling van 
de Nieuwe Drentse Courant van 30 December 1954 in brochurevorneverschenen en 

verkrijgbaar 
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verkrijgbaar bij de boekhandel en bij het Bureau der C.H.U., Wassenaarseweg 
7, Den Haag. 

Teveel publiciteit?  

In de Nieuwe Leidse Courant van 20 November 1954 lezen we het vol-
gende. stukje: 

"Eenzijdige voorlichting. De R.K.Leidse Courant schrijft: 
Wij betreuren het oprecht, dat sommige landelijke en gewestelijke bla-

den zich geroepen voelen herhaaldelijk uitvoerige verslagen op te nemen 
Van de bijeenkomsten van het Ilkimanistisch Verbond. 

Wij betreuren dit, omdat deze bladen dusdoende, althans materieel,op 
'sterk overdreven wijze steun verlenen aan de humanistische levensbeschou- 
wing

'Het humanisme heeft geen kerken voor zijn levensbeschouwelijke bijeen-
komsten; de godsdienstige genootschappen w'el en het is gewoonlijk binnen 
de kerken dat zij hun leer en overtuiging uiteenzetten. 

Nu zullen we niet verlangen, dat dergelijke bladen verslagen opnemen 
van de openbare christelijke kerkbijeenkomsten, welke bijeenkomsten even 
openbaar zijn als die van het Humanistisch Verbond. Dat zou bepaald over-
dreven zijn. Maar dan is het ook overdreven en wekt het de schijn vanpartij-
digheid en voorkeur van bijna iedere bijeenkomst van het Humanistisch Ver-
bond een, meestal uitvoerig, verslag op te nemen. 

Het Christendom komt daardoor, wat zijn uitstraling betreft, onder de 
.lezerskring van die bladen in een nadelige positie. Dat betreuren we op-
recht. Als we dit niet betreurden, en aan deze bezorgdheid geen uiting 
gaven, zouden we in onze plicht tekort schieten ten opZichte van hen, die 
niet tot de éne schaapstal en de éne Herder Christus behoren." 

Prof. Fagginger Auer over Religieus Humanisme.  

Aan het Alg. Handelsblad van 26 November 1954 ontlenen wij het vol-
genden: 

"Religieus Humanisme als levensovertuiging. 
Gisteravond heeft Prof. Dr.J.A.C. Fagginger Auer op uitnodiging van 

de Vrije Gemeentekring te Utrecht en omgeving in het Gebouw voor K. en W. 
voor een talrijk gehoor over Religieus Humanisme gesproken. Na opening door 
de voorzitter, de Heer B. de Boer, sprak Dr. P.D. van Royen een inleidend 
woord, waarbij hij de hoop uitte, dat Prof. Fagginger Auer erin zal slagen 
een nauwer samengaan te bewerkstelligen tussen de Vrije Gemeente, de Zwing-
libond en het Humanistisch Verbond, welke voorzitter, Dr.J.P. van Praag, 
hij welkom heette. 

Wanneer men iets gelooft, moet dit geloofwaardig zijn, aldus Prof. 
Fagginger Auer. In hoeverre dit het geval is, maakt 's mensen rede uit. 
Het is onjuist, om gevoel en intuïtie van de rede te isoleren en tot af-
zonderlijke kenvermogens te verheffen. Zij vormen factten van de rede. 

• Het Humanisme verwerpt het dogma van de erfzonde en vertrouwt op 
's mensen natuurlijke vermogens. Pas na het prijsgeven van de Aristotelische 
methode en na het aanvaarden der methodeleer van Descartes kon de weten-
schap snel vooruitgaan. Het is de proefondervindelijke methode, die veel 
inspanning vergt, maar ook tot grote resultaten leidt. Wanneer men meent, 
dat men het hoogste voor niets kan ontvangen, degradeert men zichzelf tot 
geestelijke bedelarij. 

Ten aanzien van de laatste vragen verkeert de mens in het onzekere, 
zo vervolgde Prof. Fagginger Auer. Het Theïsme, met zijn geloof in een per-
soonlijk God en Diens openbaring, meent w?l een antwoord te kunnen geven 
op deze vragen. Het valt echter te bezien, in hoeverre het Theisme zijn 
pretenties waar kan maken. Het is een veeg teken, dat de grote theïstische 
godsdiensten op de laatste vragen geen eensluidende antwoorden geven. De 
humanistische wereldbeschouwing is bescheiden en belooft weinig. Deze hou-
ding schept echter de mogelijkheid, veel meer uit het leven te halen dan 
men aanvankelijk verwachtte. De wereld ligt open voor de mens, die op zijn 
kenvermogens vertrouwt•zonder de beperktheid van deze vermogens over het 
hoofd te zien - aldus spreker. Het kenvermogen schuilt in de mens zelf. 
Het is zijn taak, de Wereld binnen het bereik van zijn kennis te brengen." 

Een reactie op de brochure van "Humanitas" "Onrechtvaardige beslissingen._ 

In deze brochure komen onder het hoofdje "Onrecht" de volgende op-
merkingen voor: 

uit 



"Uit het afwijzen van financiële hulp aan "Humanitas" spreekt een 
opvatting van recht; die in onze ogen onrecht is. Het is een misbruik 
van macht, waarmede men de Kerk en bet christendom denkt te dienen. 

Maar met dergelijke wapens wint men niet een geestelijke strijd. 
Integendeel! Ook hier geldt, dat de palm groeit onder de druk. 
Vreest men de toenemende invloed van het humanisme, dan versterke Men de 
tegenkrachten en neme ridderlijk de, handschoen op. 

De humanisten vinden liever de Heilige geest tegenover zich dan een 
dompersgeest. En - Jiet ligt, dunkt ons, meer in de lijn van het christendom 
het Evangelie in positieve zin in de. wereld uit te dragen door het eigen 
bezielende voorbeeld, dan de tegenstander te bestoken met machtmiddelen, 
die hoogstens een negatieve uitwerking. kunnen hebben en, naar de ervaring 
geleerd heeft, in de regel een effect teweegbrengen,•tegengesteld aan wat 
men beoogde. • - 

Het belang van ons volk is slechts werkelijk gediend met een opleving 
van de geestelijke krachten, niet met een domperspolitiek." 

Het Fries Dagblad ván 1 December 1954 reageert hierop met het volgende 
stukje, waarbij Humanitaá kennelijk verward wordt met het Humanistisch Ver-
bond: 

Humanistisch deraillement.  
• Het' Humanistisch Verbondlieeft bij. verschillende gemeentebesturen aan-

geklopt voor zijn maatschappelijk werk. En sommige gemeenschappen hebben 
neen•trezegd, omdat zij de beginselen van het humanistisch. Verbond principi-
eel verwerpelijk vinden. Dat Verbond begint immers met het afwijzen van de 
belijdenis in het bestaa/i van God. Het zegt: Hij is .er niet, of in elk _geval 
weten,  wij niet, of Hij er is. Dat betekent, dat het getuigenis .van Jezus 
Christus volgens dat Verbond geen enkel gezag heeft. 

Nu heeft het Humanistisch Verbond zich tegen die weigering om subsidie 
te verlenen, verzet. Het vraagt U, geld te sturen,.. om het Verbond. te steunen 
ener bij te vermelden: voor Brabant.'Want ddár zit het verzet vooral, en 
het mandement van de Bisschoppen is daar natuurlijk niet-vreemd aan. 

Maar nu staat er in het geschrift van het Verbond een gedeelte, waar-
in het zich bloot geeft en precieS zegt, hoe.werkelijk de situatie is. 

Het Humanisme vraagt bestrijding met - geestelijke middelen en niet met 
machtsmiddelen. Wie het Humanisme wil bestrijden, moet, zo is de redenering, 
de geestelijke krachten van het Christendom versterken en de kerk niet pro-
beren te hel pen tegen het'Humaniátisch Verbond door dat Verbond van subsi-
die uit te .sluiten. En dan lezen wij deze verbijsterende  zin: 

. "De . Humanisten vinden liever de Heilige Geest•tegenover zich dan een 
dompersgeest." 

• Dat is, erg. 
En het ergste is, dat de Humanisten blijkbaar zelf niet begrijpen, hoe 

erg dit is. 
Zij zeggen er nl. onomwonden mee, dat zij bereid zijn, tegen den Heiligen 

Geest te strijden. Zij strijden liever —tegen Hem, dan tegen menselijke klein-
geestigheden. Zij zien Hem, den Heilige, den Eeuwigen God, God •uit God, 
Licht uit Licht, liever tegenover zich dan beperkte en onzuivere en kleine 
activiteiten van die mensen, die de Humanisten dompers noemen. 

Wij vrezen,' wij weten bijna zeker, dat de samenstellers van dit stuk, 
allereerst de voorzitter Mr. Dr. J. In 't Veld, de oud-minister van Weder-
opbouw, en voorzitter van het Humanistisch Verbond, zelfs in de verte niet 
beseffen, wat zij daarmee hebben gezegd. 

'Want de Heilige Geest tegenover zich, God tegenover zich, dat is de 
nederlaag, de onontkoombare •en totale, de eeuwige nederlaag, tenzij God 
genadig is. 	 • 

Wie in zijn leven ook maar als oen mogelijkheid heeft ervaren God tegen-
ever zich te hebben, die zal nooit meer  durven denken, laat staan van zeg-
gen: ik heb liever God tegenover mij dan een of ander bekrompen mens. 

Er is maar één uitzondering op deze stelling. En dat is, wanneer wij. 
God tegenover ons hebben als Jacob aan de Jabbok. "Ik laat U niet gaan, 
tenzij Gij mij zegent." 

Wie ze God "tegenover" zich heeft, die "beroept zich op God tegen 
.God" zoals Job het deed: 

Maar ook nu, zie mijn getuige i in den hemel 
mijn Pleitbezorger in den hoge- 
Ook al  bespotten mij mijne 'vrienden, 
nochtans richt zich mijn oog schreiend op God, 

opdat  
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opdat Hij den mens recht doe tegenover God, 
. en recht doe tussen den mens.en.zijn naaste. 

Maar dat beroep is alleen mogelijk voor wie-  gelooft. Eid:zo kan het 
ancloordachte en eigenlijk 'verschrikkelijk woord van den Humanist een Para-
doxale wending krijgen: als hij werkelijk den Heiligen Geest tegenover 'zich 
krijgt, dan kun die hem 'wegblazen als een blad in den herfststorm, maar 
hem aokeVermeesteren 'hem licht geven hem genezen van zijn twijfel en zijn 
menselijke zekerheden, zijn normen, die hij alleen in zichzelf meent te vin- 

en'hem leren zien, - dat God bestaat. 
- Want. wie tot' Godkomt, moet geloven, dat Hij 'bestaat en een beloner is 

•voor wie Hem.ernátig zoeken.-Hebr.'11 : 7. • 

Romme over de geestelijke verzorging van de buitenkerkelijke gedetineerden in 

De Volkskrant van 27 November 1954 : 
, e 

"Bij de begroting van Justitie, die 'deze week in de Tweede Kamer behan-
deld is, is ook de zaak van de geestelijke verzorging der buitenkerkelijke. 
gedetineerden aan de orde geweest. Dat dit een zaak is, die allereerst de 
Kerken raakt, is, hoop ik, zonder meer wel duidelijk. 

De regeling is dan ook zo, dat het allereerst de vraag is, of de bui-
tenkerkelijke gedetineerde gediend is van geestelijke verzorging vanwege 
enige godsdienstige gezindte. Wijst hij een dergelijke geestelijke verzorging 
af, dan rijst de vraag: Wat dan? De vraag is. in de geldende regeling, aldus 
beantwoord; dat  de  buitenkerkelijke gedetineerde dan op zijn verzoek in ver-
binding.kan worden gebracht met een vertegenwoordiger van een genootschap 
op geeStelijke grondslag, dat om toelating tat de gevangenissen heeft ver-
zocht .en door de minister, een cd/missie van adVies. gehoord, toegelaten • 
is, 

In zijn Memorie van Antwoord op de Justitiebegroting heeft de minisfter 
piet. alleen de nadruk er op gelegd, dat deze tweede fase pas in'werking 
treedt nadat de buitenkerkelijke gedetineerde, verzerging vanwege enige gods-
dienstige gezindte heeft afgewezen en.  nadat hij om contact met een vertegen-
woordiger van een genootschap op geestelijke grondslag heeft verzocht, maar 
ook heeft de .  minister benadrukt dat de buitenkerkelijke gedetineerde een 
dergelijk'genoolschap dan, ook zelf heeft 'te kiezen. 

Bij de mondelinge begrotingsbehandeling is intussen wel gebleken, dat er 
voorshands van een. dergelijke vrijwillige keuze door een buitenkerkelijke ge-
detineerde nog niet veel terecht kan komen. Want om. te kunnen kiezen, moet 
er eerst' iets te kiezen zijn. En op een desbetreffende. vraag vertelde de 
minister, dat er bij zijn weten slechts ééngenootschap ter zake toegelaten 
is. te 'weten: heiAlumanistisch Verbond. 	- • 

Het kplekt vanzelf, dat het niet op de weg  van de, overheid ligt, om te 
hengelen naar genootschappen, zich te melden voor verzorging van buitenkerke-
lijice'gedetineerden, die verzorging vanwege een. godsdienstige gezindte afwijzen 
en om een Vertegenwoordiger van een genootschap op geestelijke grondslag vra-
gen'. Het kan voor de overheid alleen gaan om toelating van genootschappen, 
die zich zelf teelden, om in de geestelijke nood van deze buitenkerkelijke ge-
detineerden te voorzien. Derhalve ligt het op de weg van de betrokken mach. 
schappelijke kringen, er voor te zorgen dat de theoretische keuze-mogelijkheid 
voor deze buitenkerkelijke gedetineerden zal uitgroeien tot practische keuze-
werkelijkheid»! 

!• 
Minister Suukhoff'verklaart: Hum. Verbond krijgt geen bijzondere positie in de  
arbeiderskampen. 	 • 

Het Nieuw Utrechts Dagblad-van 4 December 1954 sthrijft:' 

"Het is, Minister Suurhoff gebleken, dat het liumanistisch. Verbond alle 
agitatie en ongezonde.pieuwsgierigheid bij zijn geestelijke arbeid -dm-du ar- . 
beiderskamped schuwt;. Hij deelt dit mee in zijn Memoerieyvan Antwoord aan de 
Tweede Kamer. De minister voelt er niets voor het Humanistisch Verbond in 
die kampen in een bijzondere positie te plaatsen. 

Op de vraag hem door een der kamerleden gesteld, naar.welke criteria 
de behoefte aan humanistische geestelijke verzorging is vastgesteld, verklaart 
de minister, dat het onmogelijk is deze behoefte van tevoren exact te meten. 
Pogingen bij voorbaat te vragen, wie eventueel voor dit werk in aanmerking 
ZOU  willen komen, zouden - volgens.de minister - enerzijds een. 2.ekere•binding 
kunnen scheppen met het humanistisch werk, anderzijds licht aanleiding geven 

lot 
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tot het voeren van agitatie en het wekken van ongezonde nieuwsgierigheid 
naar de op deze wijze in een bijzondere positie geplaatste humanistische. 
arbeid. Het Humanistisch Verbond wil dit niet. Ook de minister tracht 
iedere mogelijkheid tot het ontstaan van onrust in de kampen in elk geval 
te voorkomen. 

Op de vraag hoc kan worden voorkomen, dat met overheidsgeld humanis-
tische propaganda in de kampen wordt gemaakt, antwoordt de minister, dat 
voortaan humanistische bijeenkomsten niet meer in de cantines zullen worden 
aangekondigd. Het Humanistisch Verbond stemt met deze maatregel in. De be-
doelde bijeenkomsten worden belegd met kleine groepjes arbeiders, die hebben 
doen blijken, dat zij nader contact met de humanistische raadsman wensen om 
gezamenlijk een bepaald onderwerp te bespreken. Daarnaast is er natuurlijk 
veel persoonlijk contact tussen raadsman en kamparbeider. 

Nog een reactie op de brochure van het Hum. Verbond: Het Hum. Verbond 
antwoordt 	 in De Vrijdenker•van 9 December 1954. 

Humanistisch Verweer.  

Onder, deze titel heeft onze redacteur in het vorig nummer al een over-
zicht gegeven van het gedegen stuk werk, dat de brochure van het Humanis-
tisch Verbond in vele opzichten is, het antwoord•op het rapport van het 
R.K. Centrum voor Staatkundige Vorming. Het is een waardig antwoord op een 
tendentieus en dus onwaarachtig rapport, toch een stuk van een gezelschap 
vooraanstaande katholieken. Het is goed dat dit stuk op deze wijze is geana-, 
lyseerd en weerlegd. 	 • 	 • 

In dit verband een enkel woord over de nauwe relaties, die dit rapport 
wil zien tussen N.V. en P.v.d.A. en V.A.R.A. Wel wat vreemd, dat juist van 
die kant„ waar kerkgeloof en partijkeuze zo nauw aan elkaar gekoppeld zijn,_ 
zo argwanend gesproken wordt over het nauwe verband dat er zou bestaan tus-
sen H.V. en P.v.d.A. Men zou er zich van die kant eer over meten verbazen, 
dat het niet sterker is, omdat men zichzelf blijkbaar niet in een politiek 

.kan indenken, die niet gedirigeerd wordt van een georganiseerde godsdiensti-
ge of levensbeschouwelijke beweging uit. 

Overigens moest het humanisme wel in de eerste plaats uit socialis-
tische kringen komen. In het socialisme in de ruimste zin van het woord 
nebben zij, die de kerk niet meer konden aanhangen, een levenstaak gezien en 
gevonden, die een geestdrift kon 'wekken, waartegenover de kerk in het alge-
meen zich afwijzend betoonde. Het Hum. Verbond is mede het gevolg van een 
wijziging in het socialisme, dat na twee wereldoorlogen niet meer, haast re-
ligieus te noemen, gevoelens opwekte als vroeger. 

Een levensbeschouwelijke beweging als het H.V. kon toen pas onder so-
cialistisch denkende onkerkelijken aanhang vinden, toen het, bij wijze van 
spreken, niet meer op scherp stond; De bewering in het humanistische ver-
weer,'dat er geen bijzondere band tussen het humanisme en socialisme zou 
bestaan, kan ik in haar algemeenheid dus niet delen )  maar ik voeg er aan-
stonds aan toe: en wat dan nog? Het H.V. staat open voor alle onkerkelijken, 
al heeft het dan, wat het r.k. rapport alleen maar kan toejuichen, prac-
tisét geen communisten onder zijn leden. In elk geval kan het daaraan geen 
argument ontlenen tegen het H.V. 

Wat een mooi gebaar zou het zijn van die grote r.k.bladen, om dit 
humanistisch verweer waardig te bespreken. 

Prof. Dr. G. Brillenburg Wurth over Christendom en Humanisme.  

De  Leeuwarder Courant van 10 December 1954 meldt: 

Op initiatief van het Comité Levensvragen, dat bestaat uit personen 
van gereformeerden huize en dat van het christelijk geloof uit het gesprek 
met niet-christenen wil opnemen, heeft gisteravond voor een klein gezelschap 
van geïnteresseerden in de Phoenix te Drachten Prof. Dr. G. Brillenburg 
Wurth uit Kampen, gesproken over Christendom en Humanisme. 

De inleider ging allereerst de historie van het humanisme na, dat aan 
het einde der middeleeuwen opkomt in nauwe samenhang met de renaissance, 
welke reactie op de kerkelijk gebonden eenheidscultuur ontstaat, met als po-
sitieve waarde, dat de waardigheid van de mens wordt ontdekt. De opvatting, 
dat deze mens geen akelige stumper is, maar iets heeft van een sublieme 
schoonheid, betekent het begin van het hUmanisme, dat hier te lande door 
Erasmus geïntroduceerd werd en in West-Europa in de 18e eeuw een zeldzame 
bloei beleefde in groten als Goethe, Schiller en Herder. 

Na 
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Na de'eerste wereldoorlog maakte het humanisme een belangrijke crisis 
door, doordat het optimisme van zijn belijders een geduchte schok had ge-
kregen door de gebeurtenissen. Het merkwaardige-is echter, dat'de tijd na 
de jongste wereldbrand 'n sterke herleving te zien geeft, blijkbaar onder 
de invloed -van de strijd tegen/inhumane systemen van de totalitaire stel-
sels. Wel heeft het de laatste jaren onder inwerking van Freud en Sartre 
een diepere ondertoon gekregen, waarbij de humanist onderschrijft, dat 'de 

mens geneigd is tot alle kwaad. Alleen, dat de mens onbekwaam is tot enig 
goed, ontkent hij, daarbij•vasthoudende aan het geloof in de mens. 

De hoogleraar ging hierna de eigenaardige bekoring van het humanisme 
na, blijkende uit de verdediging van de vrijheid en de mondigheid van de 
mens (welk vrijheidsverlangen overigens zo christelijk, is als het maar kan) 
en het streven naar echt-menselijke harmonieuze levensontplooiing, om daar-
na verschillende bedenkingen uit te brengen. 

Deze waren: het humanisme stelt in plaats van God de mens centraal, 
het erkent :niet-het geloof in Gods genade, stoot zich ongelofelijk aan de 
opvatting, dat de mens een zondaar is en kan noáit Christus erkennen als 
de verlosser, de middelaar der wereld. De humanist noemt de mens liever 
onvolkomen en spreekt daarom van opvoeding, waar de Christen van wederge- 
boorte en bekering gewaagt. 	• 

Tenslotte, aldus spreker, ik veroordeel het humanisme niet omdat het 
zo humaan is, maar omdat het de mens berooft van zijn waarachtig mens-zijn. 
De waarachtige humaniteit ligt in Jezus Christus en in het evangelie is 
in beginsel de mogelijkheid ontsloten tot een all-round menszijn. De eer van 
God is voor mij het hoogste,, maar daarmee onmiddelijk verbonden het welzijn 
van de mens. 

• Tot tegen elven volgde op deze, door een humanistische spreker als 
een glashelder betoog gekenschetste inleiding, een diepgaand en op hoog 
niveau staande discussie. 

De -  B- ussumsche Courant van 16 December 1954 neemt onderstaand ingezonden 
.stuk van Dr. A. Saalborn op: 

Humanisme. 

Volgens Uw verslag heeft de kapelaan Dierkens gezegd, "Dat het huma- 
nisme niet die volstrekte eerbied voor het mensenleven kent welke het 
christendom verwekt". 

Dit is een ernstige aantij• ging die niet onweersproken mag blijven. 
De waarheid is, dat juist het humanisme uitgaat van die volstrekte 

eerbied voor de mens, dat de mens hem heilig is om de grote geestelijke 
waarden die de mens in de loop van zijn ontwikkelingsgang heeft v6ortge- 
bracht. Maar ook om zijn bestaan alleen al. Het humanisme heeft nooit men- 
sen levend verbrand ter wille van een afwijkende geloofsovertuiging. Het 
humanisme bepleit de meest volstrekte verdraagzaamheid tegenover ieders 
persoonlijkheid, en denkt er niet aan, zijn medemensen in een minderfraai 
daglicht te stellen. 

Verder lees ik, dat het Hum. Verbond aan het buitenkerkelijk deel van 
de Nederlandse bevolking leiding wil geven.Ook dit is de zaak scheef trek- 
ken. Er zijn, behalve de +.10.000 leden van het H.V. honderdduizenden buiten- 
kerkelijken die behoefte -hebben aan geestelijke-bewustwording die niet op 
een theologisch dogma berust. 

Deze kunnen als zij willen, bij het humaniSme vinden wat zij zoeken. 
Ten derde staat er: "Dat het humanisme moet torden afgewezen op grond van 
een a-godsdienstige levenshouding." 

Wie heeft dat eigenlijk te bepalen? Een kapelaan? Staat daar iets 
over in de grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden? 

Ik kan mij voorstellen dat iemand zegt: ik beschouw een godsdienstige 
levenshouding als de beste, en daarnaar zal ik leven. Maar hoe kan A tegen 
B zeggen: ik wijs jou af, , Umnat je niet godsdienstig bent? Heeft Christus 
dat geleerd? 

Tenslotte zei. kapelaan Dierkene volgens het verslag: "... is er 
gevaar voor de goede zeden". 

Ik wil hier niet over uitweiden. Maar met de hand op het hart, ligt .  
daar niet iets beledigends in? Ligt hierin niet vrij duidelijk opgesloten, 
dat de humanisten op slechte voet leven met de goede zeden? Is dit een 
uiting van die volstrekte eerbied 	het christendom voor het mensenleven? 
Het is maar een vraag! 

eumanitas  
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Humanitas en Damesbladen.  

In "Van Mens . tot Mens", het orgaan van Humanitas, komt, in de afle-
vering van November 1954, een artikeltje voor over de vrijheid van drukpers 
ei de prijsvraag (van Humanitas), dat wij, voorzover hier van belang hier 
onder citeren: 

Er was eens een damesweekblad, dat door een wonderlijk en niet te ver-
klaren toeval nog niet in handen was van een katholieke uitgever. In dat 
"buitenbeentje" verscheen op een goede - of misschien moeten we.wel zeggen 
een kwade dag - een prijsvraagadvertentie van Humanitas. Vanzelfsprekend 
had Humanitas ook getracht deze advertentie in andere damesbladen te plaat-
sen zoals de Margriet en de Libelle, doch de uitgevers van beide bladen 
lieten ons in een met vage redenen omklede mededeling weten, dat zij op onze 
klandizie geen prijs stelden. Hetgeen ons van deze zich neutraal noemende 
bladen wel enigszins verwonderde.' Enfin, onze advertentie. verscheen, wat 
de damesbladen betreft alleen in het reeds genoemde "buitenbeentje", de 
briefkaarten van "buitenbeentje-lezers" stroomden bijduizenden  binnen en 
daarmee was de kous af. Tenminste, dat dachten.we. 

 

. Want toen kwam.  er  na een jaar:weer een prijsVraag, en weer stelden we 
ons in verbinding met de uitgever van "buitenbeentje"  om onze advertentie 
op die en die. datum te plaatsen. 	

-  

Eerst hoorden we een tijdje niets, .doch toen kwam er een interessante 
brief van deze uitgever, waarin hij ons schreef, dat hij: "om redenen van 
abonnementen-exploitatie zich tot zijn leedwezen genoodzaakt zag onze ad-
vertentie:te..weigeren". "0", zeiden we en gingen ons in een hoekje zitten 
verwonderen. Totdat 	totdat we van een vriend, die niet zo heel 
weinig van hot advertentiewezen afweet, een verhaal te horen kregen, dat 
in het kort hierop neerkwam: Nadat, jullie advertentie in dat bewuste blad 
was verschenen, is er in' onze zuidelijke provincies tó tegen dit blad ge-
ageerd - onze vriend beweerde, zelfs van de kansels af - dat enkele duiten-
den.lezere  hun  abonnement opzegden.0", zeiden we toen weer en we zijn • 
uit ons hoekje opgestaan, want onze verwondering was nu grotendeels ver-
dwenen. Dus niet alleen met cl.e hamerslagen van de subsidieweigering, ook 
met deze speldeprikjes wil men ons de kans ontnemen in het Zuiden.ons 
werk te doen.-Tja, nu is het wel jammer, maar ook .deze vlieger gaat niet 
op. Inmiddels hebben n1. onze LiMburgse en Brabantse afdelingen duizenden 
deelneMerskaarten voor de prijsvraag in hun bezit en onze vrienden daar 
tullen  gr,  wel voor zorgen, dat ook uit .dit deel van het land da zo nodige 
bijdragen door middel van do prijsvraag zullen binnenstromen. Mogen we dus_ 
even glimlachten? 

Dit artikeltje heeft, in de Pers weerklank gevonden, getuige Het 
-Vrije Volk van 10 December 1954, dat onder de kop: Neutraal' 	 het vol-
gende stukje opneemt: 

In "Van Mens tot Mens", het orgaan van do Vereniging voor maat-
schappelijk werk op humanistische grondslag, staat een klacht, die de 
aandacht verdient in ruime kring—Deze-vereniging schrijft elk jaar een 
prijsvraag uit. Zij biedt dan advertenties aan bij veel gelezen weekbladen. 

Nu zijn de damesweekbladen in ons land in handen van rooms-katholieke 
uitgevers. Deze damesweekbladen zijn niet rooms-katholiek, maar neutraal. 
Maar als Humanitas zijn advertentie aanbiedt, wordt die niet opgenomen. 

Eén damesweekblad deed dit vorig jaar wel, Maar dit jaar stootte 
Humanitas  ook  daar de.neus. De advertentie werd geweigerd "om redenen 
van abonnementen-exploitatie". Er was .namelijk in het zuiden van het land 
van rooms-katholieke zijde zo geageerd tegen dit blad, omdat het die ad-
vertentie opgenomen had, dat de directie niet andermaal haar eenvoudige 
plicht van een neutraal blad wenste te doen. 

Tegen dit stukje bederf p'..bst een krachtig protest. Humanita's is een 
volkomen bona fide vereniging voor maatschappelijk werk op levensbeschou-
eelijke grondslag. Wanneer neutrale weekbladen adVertenties van Zo'n ver-
eniging weigeren, terwijl zij advertenties van andere levensbeschouwelijke 
organisaties wel opnemen, gaan zij hun boekje te buiten. Dan meten zij met 
twee maten, zonder dat aan, hun lezers mee te delen. 	. 

Het is goed, dat de lezers van deze bladen dat meten. Opdat zij 
daaruit hun  consequenties kunnen trekken. 

Het Parool  



Het Parool van 16 December plaatst het volgende ingezonden stuk: 

Damesbladen.  

Ter voorziening in de middelen om de maatschappelijke nood van de 
medemens te . kunnenlehigen, s schrijft de Vereniging voor MaatSchapPelijk 
Werk op Humanistische Grondslag elk jaar een prijsvraag•uit,. welke o.m. 
per advertentie geschiedt. 

Ook aan de in ons land verschijnende damesweekbladeii wordt verzocht 
een dergelijke advertentie, op te willen nemen. De uitgevers van deze "neu-
trale" Weekbladen zijn nagenoeg alle katholiek.En zie wat er gebeurt..... 
De advertentie, wordt geWeigerd, om redenen van abonnementen-exploitatie. 

*Deze damesweekbladén tellen'onder hun lezers velen die niet katholiek zijn 
en bij wie het woord "naastenliefde" een ereplaats inneemt. Laten de direc-
ties van deze bladen wela bedenken, dat haar houding zeer terecht bij velen 
verontwaardiging opwekt en er wel toe zou kunnen leiden, dat velen van de 
lezers van  deze  "neutrale" damesweekbladen als abonné bedanken. 

Zaandam. 	 D. Heinis. 

Onze Kerstviering in de Pers.  

In hot Decembernummer van "Zo", het orgaan vin het Humanistisch 
Thuisfront, hoeft de Heer C.H. Schonk een artikel geschreven onder de 
titel: Moeten Huáanisten wel Kerstfeest vieren? 

De strekking van dit artikel is in hoofdzaak dezelfde als'van de 
radietoespraak van de Heer Schonk, waarvan wij de korte inhoud in het eerste 
artikel, van dit nummer hebben weergegeven. 

De Volkskrant van 2'l December 1954 wijdt hieraan een beschouwing: 

Humanistisch gezien.  

Wat betekent het licht van Kerstmis voor humanisten? Op. die vraag 
poogt.een artikel in "Zo", een van de humanistische tijdschriften een ant-
woord te,geven,Velgens dat artikel is 't "het licht dat door mensen aan ' 
mensen kan worden gebracht". Voor christenen.een onbevredigend antwoord. 
Maar men kan het humanisme zover mogelijk tegemoetkomen. Als het humanisme 
het Licht zelf niet kent, is het toch winst, dat het licht in eigen geest 
en hart voelt branden. En dat het zich gedrongen voelt, anderen van dat 
licht mee te delen. Christenen, die zich moeite geven om het humanisme zo-
veelmogelijk.positief te benaderen, een houding die wij- onderschrijven, zou-
den  in een dergelijk antwoord toch weer een bevestiging kunnen vinden voor 
hun mening, dat het humanisme de niet-kerkelijke mens althans naar boven 
openhoudt. Wie nog wel de afstraling'van het Licht in zich aanwezig weet, 
kan vroeg of laat teruggevoerd worden tot het Licht :zelf. Tot het Kerst-
kind, dat straks weer in onze kribbe ligt. 

Het artikel in het humanistisch tijdschrift gaat echter verder. Het -
zet geen vraagteken bij de. 'oorsprong van het licht, dat men in zichzelf 
voet branden. Hot ,stelt met zoveel woorden vast, dat voor de humnniet 
het licht van. Kerstmis "niet het bovennatuurlijke licht van kerstmis" kan 
zijn. Zou ook dat op zichzelf nog verstaan kunnen worden, als een uiting 
van geestelijke onmacht, de beschouwing als geheel laat een dergelijke ver-
klaring niet tee. 

De schrijver zegt, tegen. hnmhnisten.. die Kerstmis niet willen vieren, 
ee(lel  het een 'christelijk feest is: "Bouwt voort op wat groeide en bestaat", 
vJant volgens hem is het humaniSme "een volgende stap in de p-eschiedenis 
der mensheid". liet humanisme neemt vormen aan. Wat hiermee bedoeld wordt, 
maakt de schrijver duidelijk mot een verwijzing naar de "inwijding" van een 
humanistisch huwelijk. Het woord is aan het christendom ontleend, zegt hij 
verontschuldigend,  me  ar dc inhoud van woorden verandert met de tijd. Bij 
het woord behang denkt ook niemand meer aan de tijd, toen de wanden met 
kleden behangen waren". 

Moet dus ook "de volgende stap in de geschiedenis der mensheid" zijn, 
dat het woord Kerstmis wel gehandhaafd blijft, maar dat daarbij niet meer 
wordt gedacht aan do tijd toen daaronder do komst van het Goddelijk Kind, 
van hei; Licht zelf werd verstaan? 

Ondanks de bereidheid om het positief te benaderen, staan wij hier 
toch endermaal voor de problematiek van het humanisme. Het volstaat jammer 
genoeg niet met hetgeen als afglans van het Licht in eigen hart en  geest 
overbleef bewust te bezitten en daarvan aan anderen 111,Je te delen.' In het 

humanisme  



humanisme ligt tevens de tendens om met het christendom af te rekenen, 
om voor het Licht het eigen licht in cie plaats te stellen. 

De Maasbode doet het.  zo tussen neus en lippen door; in de editie van 28 
December •1954 vonden wij het volgende: 

Kers-pers.  

Het leven zit, vol verrassingen, van een griep tot, een lichte hersen-
schudding toe en zo zult:gij'plotseling verplegingsdiensten moeten verrichten 
in:  plaats van te gaan naar de Noorse Kerstboom, waar een troep zigeuners, 
eliasMagna Pete, een verkorte versiee opvoerde van Henri Chéons "KerMisvolk 
op Kerstmis". 	 • 

Maar. gelukkig hebben we dan nog onze Rotterdamse pers die vol Kerst- 
kopij  stanten ons uitvoerig en steeds vriendelijk-critisch zal vertellen 
wat er allemaal i's gebeurd. 	. 

Dus hebben we maar eens op goed geluk ("pak-weg" heet dat tegenwoordig) 
enkele bladen genomen om te zien, welke indruk dit spel had gemaakt.• Toen 
Koninginnedag Kant Mossel als openluchttoneel rondreed, heeft men daar vele 
regels aan gewijd, ditmaal zou het stuk op de Coolsingel spelen, vlak voor 
het Stadhuis., Geen kleinigheid dus. 

In het Rotterdams Parool stond. veel over Kerstevenementen in die 
léás-die-krant. Koffie op.de Karel Doorman, Volkszang in de Koninginnekerk, 
kerstbijeenkomst van humanisten 	 maar geen uitvoering onder de Noorse 
Kerstboum. De onvolpre.2,en Nieuwe Rotterdammer wist ons te vertellen, dat de 
Noorse Kerstboom er "met zijn lichtjes in alle stilte" ondanks storm en regel?,  
tochmaar weer stond en dat was dat. Toen namen we het Vrije Volk (de Groot-",-} 
ste) en die bracht over twee kolom de "Drukke Kerstochtend Hum. _Werkgemeen-
schap" en een bloemlezing van Kerstvieringen in Rotterdam. Daaronder géén 
openlucht-toneel onder de Noorse Kerstboom. Alleen het Rotterdams Nieuws-
blad had een foto met  eeh  kort verslagje. Tenslotte kwamen we maar weer 
bij ons eigen lijfblad terecht dat ons de voldoening gaf die we zochten. 

Merkwaardig, hoe weinig mensen toch van de Kribbe willen weten. Bij de 
familie Doorsnee wist men geen andere Kerstgedachte te produceren dan een 
liedje op de, Kerstman. Als werkelijk de doorsnee van de Nederlandse familie 
'slechts met Kerstmis aan humahisten en Kerstmannen weet te denken, zijn we 
als volk  toch al aardig afgezakt. Men heeft ons gezegd, dat er zelfs van een 
meest verafschuwd regime altijd wat blijft hangen en het lijkt er op dat het 
zo is.•  Of het nu het Joelfeest van de Nazi's is of het Kerstmannetje van de 
humanisten, ze hebben hetzelfde doel, de afkeer van het Christendom en de 
propaganda van het heidendom. 

Subsidie-wel-  en wee.  

De subsidieverlening aan Hunanitas en. Humanistisch Thuisfront is de 
laatste weken weer drup in het nieuws geweeSt. 

De weigering van verschillende gemeenten in het zuiden des lands 
subsidie aan Humanitas te .verlenen kwam zelfs in de Tweede Kamer ter sprake. 

. Wij citeren het parlementaire overzicht in het Parool van 17 December 
1954. 

Een tweede interessant punt uit de rede van Minister Van Thiel betrof 
de weigering van de gemeenteraden Breda, Tilburg en Eindhoven om aan. de 
gezinsverzorging vanwege "Humanitas" subsidie te verlenen. Hij stelde voorop, 
dat zijn' departement humanistische organisaties wel degelijk subsidieert en 
hij beloofde na te  Zullen gaan, waarop de weigering van de drie gemeente-
raden berustte. .Als blijken. zou, dat• zij gebaseerd is alleen op het humanis-
tisch  karakter der subsidie-vragende organisatie, dan wilde hij overwegen 
de subsidiëring zelf ter hand t.. nemen. Want dwingen kon hij deze gemeenten 
niet. 

Eindhoven had inmiddels 	een subsidie geweigerd, blijkens een bericht in 
• Het Parool van 1 December 1954. 

Nadat Eindhoven in de,voorafgaande jaren tweemaal subsidie had ver-
leend aan "Humanitas". de vereniging voor maatschappelijke werk Op humanis-
tische grondslag, heeft het in zijn jongste raadsvergadering -een soortgelijke 
subsidie-aanvraag voor 195.5 terzijde gelegd, zonder haar in behandeling te 
nemen. 

B. en W. stelden voor het verzoek ter afdoening in hun handen te stel-
len in verband met de op 31 Mei j.l. genomen raadsbeslissing - een af-
wijzend besluit op eenzelfde verzoek van Hunanitas voor 1954. De Heer van 

Deelen  
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Deelen (P.v.d.A.) verzocht.B en W een prae-advies uit te brengen, opdat 
er een debat zou kunnen volgen. "De overheid trede niet in de rechten van 
de burger en zij mete niet met tweeërlei maat", zo betoogde hij o,m. Zijn 
voorstel werd echter verworpen met 22 tegen 12 stemmen. ViSér stemden alle 
aanwezige P.v.d.A.-ledep (tien), de één man sterke VVD-fractie en één KVP-
lid, de Heer van der Grinten. Zij vonden echter de gehele overige KVP-frac-
tie en ook de twee protestants-christelijke raadsleden (één AR en één C
gekozen op een gecombineerde lijst) tegenover zich, waarna het Voorstel ven 
B en W - geen behandeling dus - werd aangenomen. 

De subsidieweigering'gaf ook aanleiding tot een ingezonden stuk in 
Het Parool van 30 November 1954: 

Humanitas.  

In verband met het bericht in Uw avondblad van Maandag 22 November, 
omtrent het niet verlenen van een subsidie aan Humanitas in Tilburg, voel 
ik me verplicht het volgende onder de ogen van het Tilburgse Gemeentebestuur 
te brengen. Als R.K. huisvader bracht ik mijn vrouw op Vrijdag 6 Augustus 
naar het Wilhelmina Gasthuis. Ik bleef achter met zes kinderen. Alle moeite, 
ook bij de R.K.huisverzorging,werd voor mij gedaan, maar nergens kon ik direct 
hulp verkrijgen. Tenslctte kreeg ik als laatste van de sociale werkster van 
het gasthuis Humanitas op. Ik vervoegde me daar en verkreeg direct hulp, 
'er werd me niets gevraagd omtrent geloof en geld, maar ik was gered, en 
blijf Humanitas hier altijd dankbaar voor. Ik vraag mijn geloofsgenoten in 
Tilburg, moeten wij mensen die niet R.K. zijn, maar in daad naastenliefde 
belijden, hierin belemmeren of tegenwerken? Schaam U en herzie Uw fout, na 
dit antwoord op Uw besluit. 
Amsterdam 	 Teunen. 

Het Parool van 10 December 1954 wijdt een redactioneel, artikel aan de 
kwestie: 

Tweeërlei maatstaf?  

In dé raadszaal van'Hengelo heeft dezer dagen bij de algemene beschou-
wingen Over de gemeente-begroting de fractie-voorzitter van de K.V.P. be-
hartenswaardige opmerkingen gemaakt over de beginselen, die zijns inziens 
ten grondslag dienen te liggen aan het gemeentelijke subsidiëringsbeleid. 
Opmerkingen die ook buiten Hengelo de aandacht verdienen. 

De gemeentelijke gelden, aldus ongeveer Mr. Niers, dienen te worden 
aangewend om er zaken van algemeen gemeentelijk belang mee te financieren. 
De gemeentelijke overheid heeft slechts tot taak zich af te vragen of het 
te behartigen belang inderdaad en op de juist wijze wordt behartigd. Met 
politiek-ideologische achtergronden behoort zij zich niet in te laten. Dient 
een instelling een algemeen belang, dan heeft zij volgens deze Twentse Ka-
tholieke'voorman moreel recht op subsidie. Van een gunst mag dan niet ge-
sproken worden. 

Een voortreffelijke opvatting, zijn wij geneigd te zeggen. Trouwens, ook 
met de motivering door Mr. Niers gegeven kunnen wij ten volle instemmen. 
Hier staan inderdaad, zoals hij betoogde, grote waarden voor het behoud ener 
wezenlijke democratie op het spel en een van de waarborgen, dat zij gehand-
haafd blijft is ook naar onze mening gelegen  in  een juist afgestemd subsidie-
beleid ten aanzien van particuliere activiteiten. 

Wij hebben dan-ook zo'n idee, dat de Hengelose fractievoorzitter der 
K.V.P. voor zijn gedachtengang een open oor zal vinden in het bijzonder ook 
in socialistische kring. Wie er in" "De Weg naar Vrijheid", het door de P.v. 
d.A. destijds geopende socialistische perspectief bijv. de uiteenzetting 
over het maatschappelijk werk eens op naleest stuit daar op verwante opvat-
tingen. 

"Aard en karakter van het werk maken, dat hier de nadruk. ViLlt op par-
ticuliere organisaties. De kosten aan dit werk dikwijls verbonden, vragen 
hulp door de overheid". (blz. 329-30) "Veel van het werk zal locaal moeten 
geschieden,. In zeer veel gevallen zal ook een indeling naar levensbeschouwe-
lijke grondslag nodig zijn. De kerken behouden een grote plaats in dit geheel; 
buitenkerkelijke organisaties - Humanitas - zullen hun werk moeten opbouwen 
en met zorg uitvoeren". (blz. 331). 

Het aantal aanhalingen laat zich zonder moeite uitbreiden ("de over-
heid. zal haar subsidies aan particuliere instellingen mede aan kwalitatieve 
eisen moeten binden", blz.333). Beknoptheidshalve moeten wij ons evenwel be-
perken en belangstellenden verder verwijzen naar het geciteerde boekwerk 
zelf. 	 Hset 
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Het is ons op het ogeblik om iets anders te doen. 
Wij zitten nl. met een vraag. Vertolken de waardevolle en hooggestemde 

beschouwingen van de Heer Niers alleen zijn eigen inzichten en die van zijn 
naaste politieke vrienden? Of hebben wij hier te maken met een in K.V.P.-
kringén.algémeen gehuldigd beginsel? En als dat laatste het geval is, hoe dan 
te verklaren, dat in-een aantal grote Brabantse gemeenten , waar de K.V.P. 
het heft in handen heeft, juist in de afgelopenweken weer, een aangevraagd 
subsidie werd geweigerd aan een organisatie, die op humanistische grondslag 
maatschappelijk werk verricht, Humanitas? 

Gelden de particuliere activiteiten van Humanitas dan niet als iets, 
dat als een - algemeen gemeentelijk belang kan worden beschoUwd? Of speelden 
bij die'afwijzing misschien toch die politiek-ideologische achtergronden mee, 
die volgens Mr. Niers de gemeentelijke overheid vreemd behoren te zijn? 

In de Tilburgse raad is er van de zijde der minderheid op gewezen, dat 
aet door de Katholieke meerderheid gevolgde beleid zou kunnen leiden tot 
dezelfde houding tegenover Katholieken, waar deze in de minderheid zijn. Het 
lijkt ons vrij zeker,'dat als zulk een neiging ergens aan de dag zou treden 
de te kort gedane katholieken zich zouden beroepen -.en naar onze mening 
geheel terecht - op de beginselen die op zo overtuigende wijze zijn uiteenge-
zet door Mr. Niers. 

Maar - en . dat is dan toch de hoofdvraag, die ons bezighoudt - deugt 
dit beginsel wel als het ter verdediging van een Katholieke minderheid in het 
geding wordt gebracht, maar wordt het gemakshalve in de kast geborgen, wan-
neer een niet-katholieke minderheid om erkenning vraagt? Is, met andere woor-, 
den, iets waar in Hengelo, maar geldt het niet in Breda, Tilburg en Eind-  k 
hoven? 

. Gelukkig wordt het Zuidelijk standpunt niet overal in den lande door 
de K.V.P. gedeeld, getuige onderstaand berichtje in Het Vrije Volk van 17 
December 1954. 

KVP stemt royaal in met subsidie aan Humanitas, Zaandam.  

De raad van Zaandam besloot Donderdagavond met algemene stemmen het 
subsidie aan Humanitas van f. 500.00 tot f. 4.500.00 te verhogen. Het voor-
stel werd verdedigd door de KVP-wethouder, de Heer J.J. Meulenkamp. De KVP-
fractie zei het vanzelfsprekend te vinden, dat de overheid Humanitas subsidi-
eert. 

De subsidies aan het Humanistisch Thuisfront waren hier en daar ook 
weer hevig omstreden. 

In de Hilversumse Gemeenteraad botsten de principes op dit punt. Wij 
citeren Het Vrije Volk van 17 December 1954. 

Met achttien tegen vijftien stemmen aanvaardde gisteravond de raad van 
Hilversum de enige aanvullende wijziging in de begroting voor 1955: een ver-
hoging van de subsidie aan het Unmanistisch Thuisfront van f.i00.00 tot 
f.250,00. Hierdoor is deze subsidie gelijk geworden aan die van de prot.-
chr. en rooms-katholieke militaire tehuizen. 

Mej. Lena Lopes Dias (arb.), die het voorstel tot verhoging van de 
subsidie had ingediend, 1,lotivcerde het met erop te wijzen, dat de helft van 
de bevolking in Hilversum vrijzinnig of buitenkerkelijk is, in welk geval een 
Verschil in subsidie onredelijk zou zijn. Bovendien wordt in de militaire te-
huizen op humanistische grondslag veel goed werk verricht. 

Leeftijd.  
De Heer J. de Jong Czn.(pret.-chr.) bestreed de opVatting van de socia-

listische afgevaardigde en. wenste het kwaliteitsprincipe liever niet in het 
geding te zien. Hij wees op de leeftijd van de protestantse huizen en vond 
dit'doorslaggevend. 

Zijn fractie was tegen het-voorstel, tenzij er ook over verhoging van de 
subsidie aan protestantse leeszalen gesproken zou worden. "Dan kunnen wij 
misschien nog wel praten", besloot hij. 

Hoewel de liberale fractie niet eensgezind was, verklaarde Dr. P.G.v.d. 
Vliet (V.V.D.) zich voor het voorstel. 

Misnoegen.  
De rooms-katholieke fractieleider, 11r.. F.J. StrLtter ondersteunde  in 

grote lijnen de woorden van de prot-chr. afgevaardigde en zette uiteen waarom 
zijn fractie tegen het voorstel was. 

Hiermede  
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Hiermede haalde hij zich het misnoegen van de Heer G.' Hits (arb.) 
op de hals, die als lid van •de Katholieke Werkgemeenschap in de Partij-
ván de Arbeid van mening was,. dat de Heer Str'ater nieth4t, Maat een 
room.-kathóliek standpunt had uiteengezet. 

• Bovendien,. zo verklaarde•deZe spreker,. is,deP.v.d.A. géén humaniS-
tisehe• partij, maar een partij waarin humanisten,roomskatholieken en'protes-
tanten.elkaar vindenin hun átaatkUndig streven. 

Hierna repliceerde de Heer De*Jong nog in tweede en derde instantie. 
Nadat pek. Ary van'N'ierop (árb.) op de democratische plicht had gewezen en 
Wethouder ;Mevrouw. Straalman-Kremer. (arb„) voorstelde. het in het college te 
Zullen bespreken, werd op aandringen van Mejuffrouw Lopes Dias.gestemd .  Vóór 
bleken de P.v.d.A., V.V.D. (behalve Mr.'F.C. Vorstman) en C.P.N:, tegen Prot.-
chr. en K.V.P. 
In de Vrije Zeeuw van 30 December. en de Friese Koerier van diezelfde. datum 
lazen wij dat resp'. in de. gemeenteraden van Groede en van Idaarderadéel een 
verzoek van.het Humanistisch Thuisfront tot het verlenen vawsubsidie werd 

•'• afgewezen. 	• • 	•  
- 	In :de Raad-van. Rheden verliep de - discussie over hetzelfde onderwerp 

wel OP een •zeet eigenaardige manier. Wij laten hieronder de verslagen volgen 
Uit het Arnhems Dagblad en Het Vrije Volk, beide van 31 December 1954.  

•,. • Arnhems-Dagblad.. 

In de gisteren gehouden vergadering van de Raad der gemeente Rheden 
hdeft de KVP.-.fractievoorzitter; de Heer J.C. Levering, een fel pretest laten 
libre;i tegen ,een 	 e 

(11, S 	
en •door.B. en W. voorgestelde subsidie van f. 25.00 aan der 

Militaire Tehuizen van het Humanistisch. Thuisfront te Amsterdam. 
.De'lleer 'Levering verklaarde om twee' redenen afwijzend tegen.ditvoorstel te 
Staan. 'Op de eerste plaats *as hij van mening, dat een organisatie, die in 
beginsel uitgaat van het niet bestaan van God, het fundament van'het chris-
tendom aantast - en dus ook -  de pijlers', waarop onze tijdelijke'gemeenschap . steunt. 

Principieel moeten wij' er dus onze stem tegen verheffen, dat de overheid 
een dergelijke organisatie 'subsidieert. Men moet ons naar aanleiding hiervan 
niet toewerpen, dat wij onverdraagzaam zouden zijn, want het is toch zo, dat 
verdraagzaamheid niet karakterloosheid vraagt.Karakterloos zou het zijn, indien 
wij een organisatie zouden steunen, die naar onze innige overtuiging in..strijd 
is mèt onze ChriSteïijke beginselen. 	. • 

Het tweede argument van de Heer Levering was voornamelijk van. zakelijke 
aard, Hij.vroeg zich namelijk af, wat•het verschil is tussen het pit erkliet • 
Katte. Thuisfront enerzijds en het.Hum. Thuisfront anderzijds. De beide eerst-
génneffide'organisaties bieden een werkelijk tehuis aan 'omen leden; doch.het 
Hum. Thuisfront is er niet in eerste instantie voor de eigen, leden, want dan 
zouden hUn tehuizen, bij de huidige-stand van zaken vrijwel leeg staan. Kort-
geleden werd immers bekend gemaakt, dat het Hum. Verbond medio 1954: 9.000 

ie
leden telde. Hoeveel,. zijn hiervan in militaire dienst? Zeer waarschijnlijk niet 
eens zoveel. , dat.zelfs maar één humanistisch .miïitair tehuis•reden van bestaan 
zou Hebben. In eerste instantie is het HumanistisCh Thuisfront er op gericht 
om dopt middel van attracties, welke dergelijke huizen de. militair bieden, te 
'trachten hein te winnen voor•de beginselen van het Verbond. . 

Dit is dus totaal iets anders dan de.doelstelling van het Kath. pf Prot-
Militair Tehuis. De laatste immers zijn een-vorm van godsdienstige verzorging, 
een voorziening waarom wordt gevraagd, terwijl het Hum. Verbond aanbiedt. Het 
Tehuis van het Hum. Thuisfront is een propaganda-centrum. 

Met klem verzette spreker z'feh dan ook tegen subsidieverlening, omdat 
het naar zijn mening niet de taak Van de overheid is een levensbeschouwing te 
propageren of helpen propageren. 

Wethouder Hakvoott,• die aanvankelijk de subsidieverlening had onder-. • 
schreven, verklaarde zich na deze uiteenzetting van de Heer I3evering tegen 
het voorstel, dat uiteindelijk '1,pch met 16 tegen 4 (KVP) stemmen werd aange- 
nomen. 	" 

Itet-Vrije Volk. 	. 

Het was zeker merkwaardig, dat wethouder Hakvoort (KVP) in de vergadering, 
die:  Rhedens raad op de voorlaatste dagvan 1954 hield, opeens afwijzend bleek 
te staan tegenover - een voorstel, dat hij als lid van het college van B. en W. 
Zelf mede had ingediend. 

Dat•voorstel behelsde het verstrekken.van•een subsidie naar aanleiding 
van een.verzoek van de Stichting Militaire TehUizen van hét•Humani$tisch 
Thuisfront: . 

Met enige verbazing constateerde de voorzitter, dat wethouder Hakvoort 
tot Donderdagochtend niets heeft doen blijken van een afwijzend standpunt in 

deze  



deze aangelegenheid, die voor de wethouder toch geen onbekend terrein kon 
zijn, gezien de gang van'zaken in het Zuiden des lands. 

De voorzitter zou overigens zeker respect voor des .  Heren Hakvoorts 
afwijzend standpunt hebben, indien'deze het in de vergadering van B. en W. ge-
motiveerd zou hebben. • 

Wethouder Van der Leij (c.h.) vroeg zich bedachtzaam af of deze wijziging 
in de houding van de K.V.P.wethouder wel het gevolg was van zelfstandig den-
ken. Indien dat niet het geval is, zal 't moeilijk zijn tot een vruchtbare ge-
dachtenwisseling te komen, meende hij. 

Wie na deze woorden van twee leden van het college enige reactie van 
wethouder Hakvoort verwacht mocht hebben, kwam bedrogen uit. Hij zweeg en dat 
was toch eigenlijk wel hoogst merkwaardig. 

"Godloos".  

Voordat de Heer Hakvoort van zijn zo opeens opgekomen gewetensbezwaren 
had doen blijken, had de voorzitter van de K.V.P.-fractie, de Heer Levering 
reeds verklaard, dat de K.V.P. positief afwijzend tegenover het voorstel 
stond. Hij vond het verwerpelijk, dat de hUmanisten niet uitgaan van een per-
soonlijke God en dus z.i. godlo•os zijn. Hij citeerde ter staving van zijn be- 
wering o.m. uitlatingen van 	 gereformeerde zijde. Hij had ook een zakelijk 
bezwaar.,  Het'aantal humanistische militairen zou zelfs nog niet de stichting 
van één militair tehuis -Wettigen. Bovendien zag hij er maar propaganda in 
voor het humanisme. 

De Heer Van Eden (arb.) drukte zijn spijt er over uit, dat de K.V.P. een 
groot' volksdeel aan haar lot wil overlaten. Hij zag de militaire tehuizen 
als organen voor het dienen van de geestelijke volksgezondheid. Van propagan-L/  
da is geen sprake. De tehuizen beogen een cultureel-sociaal doel. Hij ver-
zekerde, dat de P,v.d.A. geen bekrompenheid zal tonen en burgerzin zal blij-
ven betrachten, en daarbij niet zal kijken naar de levensbeschouwelijke aard 
van de instelling, maar naar de arbeid die verricht wordt. 

Men hoeft, aldus de Heer Teunissen (c.h.), het zeker niet eens te zijn 
met de humanistische beginselen om toch het werk dat van deze zijde gedaan 
wordt voor de opbouw van de maatschappelijke samenleving, een warm hart toe 
te dragen, 

Protest.  
De Heren Ten Voorde en Hartman (arb.) protesteerden tegen de uitdrukking 

"goddeloos", gebezigd door de Heer Levering. 
De X.V.P.-fractievoorzitter verklaarde, dat hij godloos bedoeld had en 

dat was volgens hem heel wat anders dan goddeloos. 
De Heer Hartman bracht de Heer Levering nog onder het oog, ddt niet.een 

ieder zich een scherp omlijnde voorstelling maakt van het goddelijke, en de 
Heer Van Eden (arb.) merkte op, dat, wanneer men, zoals 	Levering deed, 
zegt voor vrijheid van overtuiging te zijn, men ook de consequenties moet aan-
vaarden. 

De Heer Levering, die nogal moeite had om zijn principiële en zakelijke 
bezwaren uit elkaar te houden, bleef tegen en zijn voorbeeld werd gevolgd 
door de drie overige K.V.P.-ers. 

Het voorstel am een subsidie van f.25.00 aan het Humanistisch Thuisfront 
te verlenen, werd derhalve aanvaard met 16 stemmen voor en 4 stemmen tegen. 

Tenslotte willen wij U een interessante discussie over de subsidieverle-
ning niet onthouden, welke werd gevoerd in het Breda'se Dagblad De Stem van 
22 December 1954. 

Humanisme.  
Van een lezer (Eduard Sadee uit Breda) ontvingen we het volgende schrij- 

ven: 
In Uw editie van Zaterdag 18 December j.l. werd onder bovenstaande titel 

o.m. het volgende gesteld: 
"Omwille van de gewetensvrijheid kan het niettemin geraden zijn, huma-
nistisch werk toe te laten en zelfs te subsidiëren, mits dit verantwoord 
wordt door het feit, dat er een aanzienlijke groep humanistische verzor-
ging verlangt." 
Welnu, het tweede gedeelte van deze stelling, n.l. dat.het omwille van 

de gewetensvrijheid geraden kan zijn humanistisch werk te Subsidiëren, mits 
een aanzienlijke groep  humanistische verzorging verlangt, moet ik ontkennen. 
Immers op grond van de gestelde noodzakelijke voorwaarde (dat een aanzienlijke 
groep humanistische verzorging verlangt) kan men terecht tegenwerpen, dat 
een aanzienlijke groep niet méér aanspraken op de door de wet gegarandeerde 
gewetensvrijheid kan doen gelden dan een onaanzienlijke groep. 

Indien 

0 
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Indien het de overheid nochtans geraden kan zijn, sommige groepen 
wel en andere geen subsidie te verstrekken, moet er bijgevolg een andere 
titel dan de gewetensvrijheid zijn, waarop subsidie wordt gegeven. Naar 
mijn mening wordt deze rechtsgod gevormd door het algemeen welzijn. Uit, 
het oogpunt van het bevorderen van het algemeen welzijn maakt het inderdaad 
verschil of een aanzienlijke groep subsidie verkrijgt voor maatschappelijk 
werk dan wel' een onaanzienlijke. Gaat men echter uit van de gewetensvrijheid, 
dan mag - zoals reeds betoogd - geen onderscheid worden gemaakt-tussen 
belangrijke en onbelangrijke groepen, op straffe van zich schuldig te maken 
aan willekeur. 

Tot zover de inzender. We willen hem grif toegeven, dat de beknopte 
formulering van ons stukje de kivestie niet geheel uit de doeken deed. 
Men kan natuurlijk stellen, dat het eerbiedigen van de gewetensvrijheid tot 
de componenten van "het algemeen welzijn" behoort, doch ook wij achten het 
inderdaad juister, als men zo redeneert: Bij subsidiëringen dient de Over-
heid uit te gaan van de concrete eisen van het algemeen welzijn in Neder-
land: Dit brengt o.a. mee ontzien van de gewetensvrijheid, maar ook waak-
zaamheid ten opzichte van godsdienstondermijning. De eis der gewetensvrij-
heid zal de Overheid beletten het humanistisch werk tegen te gaan. De twee-
de eis zal echter reserve opleggen en verbiedt gelijkstelling van godsdienst 
en levensbeschouwing. Echter kan het algemeen welzijn wel vergen - hier 
komen we dan in het schuitje• van inzender - dat, zodra een belangrijke groep 
inderdaad positief humanistische verzorging verlangt, de mogelijkheid van 
subsidiëring onder het oog zou kunnen worden gezien. 

X X X X X 
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