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áUMANISTISCH 

HUMANISTISCH VERBOND.   

NIEUWS 

Wie heeft gedacht, dat de leden van het H.V. het, na het jubileum 
er eens van zouden nemen" en dat er dus een tijd van rust in het leven 

van het Verbond zou zijn ingetreden, heeft zich deerlijk vergist. Nauwe-
lijks van het jubileum bekomen of beter gezegd: vol frisse moed, na het 
succes dat het jubileum is geworden, heeft het Verbond zich aangegord 
tot het houden van een aantal studiedagen, in februari en maart, waar 
het onderwerp "Sociale Gerechtigheid" nog eéns grondig werd doorgepraat. 
En nu staat dan het jaarlijks congres alweer voor de deur. Het wordt ge-
houden op de 21e en 22e april in Apeldoorn, in het restaurant "De Poort 
van Kleef". Was er vorig jaar wel een zeer principieel en verheven on-
derwerp aan de orde, n.l. de herziening van de beginselverklaring, dit 
jaar zijn we wat materialistischer en komt de herziening van de contribu-
tieregeling ter tafel. Maar ook op dit congres zal de principiële noot 
niet ontbreken. Mr. H.B.J. Waslander zal spreken over "Het Humanisme alf,  
grondslag voor politieke keuze". Daarmee wordt dan het discussie-onder-
werp van het bijna afgelopen seizoen, n.l. "Hufflanisme en Sociale Gerech-
tigheid" op een waardige manier besloten. Want uiteindelijk zal ons den-
ken over dit onderwerp moeten leiden tot een bepaalde politieke keuze. 
Een keuze, welke niet voor iedere Humanist dezelfde zal zijn, maar welke 
wel bij alle Humanisten op gemeenschappelijke grondslagen zal zijn geba-
seerd. 

-o- 

RAADSLIEDENCONFERENTIE.  

Voor 28 en 29 april staat een conferentie op het programma voor 
geestelijke raadslieden in gevangenissen, arbeiderskampen en dergelijke. 
Dr.V.W.D. Schenk is gevraagd om zaterdagsavonds te spreken en Dr. van 
Praag houdt zondag een inleiding over Humanistiek en geestelijke ver-
zorging. 

-0- 
Z OMERKAMPE N.  

En dan is het alweer de hoogste tijd, om aan de zomerkampen te 
gaan denken. Er staan er dit jaar heel wat op het programma. Op De Ark 
te Nunspeet worden georganiseerd: 

a. familiekampen (21 - 28 juli,'28 juli \= 4 augustus en 4 - 11 augustus). 

b. het Pinksterkamp van 19 - 21 mei en tegelijk daarmee een kinderkamp 
in het jeugdgeheel van De Ark. 

c. huisvrouwenbijeenkomst van 14 tot 18 mei. 

d. bejaardenbijeenkomst in September. 

Verder is er nog van 21 - 28 juli een kinderkamp in de Leemkule 
te Hattum. 

H.J.B., H.J.G. en S.V.H.G. hebben ieder hun eigen kampen, waar- 
over U in de mededelingen betreffende deze verenigingen meer zult kunnen 
lezen. 

U ziet, aan iedereen is gedacht en niemand zal behoeven thuis te 
blijven bij gebrek aan kampeergelegenheid voor de categorie waartoe hij 
behoort. 

-o- 

BROCHURE TIEN JAAR HUMANISTISCH VERBOND.  

Het overzicht van de geschiedenis van het H.V., dat al eerder is 
opgenomen in het jubileum-nummer van "Rekenschap" is nu als afzonderlijke 
brochure verschenen. Een keurig uitgevoerd drukwerkje met een belangrijke 
inhoud. Schaft U dit aan; later zal hierop worden teruggegrepen als de 
bron van de historiebeschrijving over de eerste 10 jaar! 

-o- 
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DE STEMVORK.  

Het is vervelend, als een Spreker met zijn handen staat te wrieme-
len, zijn tekst van een papiertje opleest, veel te vlug spreekt, of een 
van die andere talloze fouten maakt, welke door sprekers plegen te wor- 
den gemaakt. Maar bent U er zeker van, dat U geen.van die feilen ver-
toont bij het vervullen van Uw spreekbeurt? 

. Verbeter Uw spreektechniek met behulp van "De Stemvork", het dr-
gaan van en voor de sprekers van het Humanistisch Verbond! 

HUMANISTISCHE STICHTING SOCRATES.  

L'a n d d a —g.  

Socrates houdt een landdag op 27 Mei a.s., met als onderwerp: 
Wetenschap en Wereldbeeld. 
Plaats van samenkomst: Internationale School voor Wijsbegeerte te Amers- 
foort.. 	• 

Zomerschoo 1.  

De Zomerschool wordt gehouden in de InternatiolialeSchool voor Wijs- 
begeerte te Amersfoort van 23 tot 28 juli. Onderwerp: "Humanisme en Kunst", 
te behandelen in vierinleidingen: 

De—humanistische idee in de kunst van het verleden. 
bé tutanistische idee in de kunst van nu. 
Modern humanisme en klassieke kunst. 
Wordende kunst in een wordende samenleving.. 

-o- 

HUMANISTISCHE JONGEREN GEMEENSCHAP.  

De H.J.G. deelt ons het volgende mede: 

Onze algeMene vergadering is weer voorbij. Revoluties heeft zij niet 
veroorzaakt, wel resoluties. De gemeenschap Amsterdam kwam met een reso-
lutie waarbij het H.B. opgedragen werd een principieel humanistisch beleid 
te voeren in die zin, dat we bij belangrijke punten duidelijk ons standpunt 
kenbaar zouden maken en niet onze mond zouden houden. Dat een en ander, 
als het zaken buiten hét Verbond betreft, vóór publicatie in overleg met 
het Verbond zal gaan spreekt vanzelf. Een voorstel van het H.B. betref-
fende da organisatie van kampen die niet onder de Nederlandse kampeer-
regeling vallen, werd aangenomen met een amendement van Amsterdam, waar-
door de deelnemers, voor zover het technisch mogelijk is, meer vrijheid en. 
verantwoordelijkheid kregen.Teneinde het contact met de gemeenschappen te 
verstevigen stelde men een "gemeenschapsraad" in bestaande uit vertegen- 
woordigers uit de. diverse gemeenschappen. Deze raad komt ongeveer 4 maal 
pet jaar bijeen. Met deze Mensen worden regelmatig plannen en richtlijnen 
samengesteld voor het verdere werk. Het H.B. hoopt hierdoor beter op de 
hoogte te blijven van de toestand in de gemeenschappen en van wat egár als 
belangrijk gezien wordt. 

'De Libertijn heeft op deze AV een aparte "technische ploeg" gekregen 
die de verzorging van tik-, stencil- en verzendwerk op zich nam. De re-
dactie krijgt hierdoor meer tijd zich te wijden aan haar redactiineel beleid. 
Over dit beleid is op de AV zeer uitvoerig gespreken. 

In het algemeen bewogen de discussies zich meer óp het principiële 
vlak dan op het verenigingstechnisehe. Een belangrijke verbetering dus in 
de interessesfeer van onze "volksvertegenwoordiging". 

Na dit verleden de toekomst. • 

Het Pinksterkamp wordt gehouden op 20 en 21 mei in Loosdrecht. 
Onderwerp: "Is persoonlijke verantwoordelijkheid nog mogelijk in deze tijd?". 
De tijd die we niet besteden aan gesprekken en discussies hierover maken 
we vol met zeilen.op de plassen. Opgave bij Willij de Jong, Stad en lande-
straat 3, Hilversum. 

Het zomerkamp wordt gehouden in België of Luxemburg van 5 - 11 
augustus. Nadere bijzonderheden volgen nog. 

-o 



- 21 - 

HUMANISTISCHE JEUGDBEWEGING.  

Van de Humanistische Jeugdbeweging ontvingen wij het volgende ver-
slag: 

De activiteiten van onze vereniging gaan zich hoe langer hoe meer 
richten op het zomerbedrijf van kampen'en weekends. Nadat we met Pasen 
drie kampen gehouden hebben (Noordwijk, Havelte en Ellecom), waaraan on-
geveer tachtig 11.J.B.-ers en belangstellenden hebben deelgenomen, rich-
ten we nu.  onze aandacht op het grootste H.J.B.-festijn: het Pinksterkamp. 
Als de voortekenen niet bedriegen belooft dit iets bijzonders te worden. 
Het wordt gehouden in een kamphuis bij Apeldoorn, midden in de Veluwse 
bossen..Uit het programma noem ik slechts de inleiding die Prof. Dr. G.. 
Stuiveling voor ons gaat houden. We hopen niet steeds binnen te hoeven 
zitten; de omgeving is te mooi om niet te verkennen. Zoals gebruikelijk, 
is iedereen tussen 15 en 23 jaar van harte welkom; Dik van Kreveld, Was-
senberghstraat 57-a, Groningen geeft graag verdere inlichtingen. De slui-
tingsdatum voer opgave (bij Dik.v.K.) is vastgesteld op 12 mei. 

Ook de zomerplannen van de H.J.B. zijn vastgesteld: twee zomerkam-
pen op Terschelling. We hebben beslag weten te leggen op een prachtig 
kampeerterreintje aan de voet van de duinen. Als kampleiders gaan mee 
Ir. W. Geerts (14 - 21 juli) en H. de Gans (21 - 28 juli). Nadere bijzon-
derheden volgen nog. 

In de afdelingen vinden nog geregeld bijeenkomsten plaats en overal 
wordt met enthousiasme en ijver een zo goed mogelijk programma afgewerkt. 
'Ook in de jongste afdelingen Amersfoort en Haarlem loopt alles uitstekend. 
Door financiële moeilijkheden kon de propaganda niet gevoerd worden zoals 
de bedoeling was. Toch groeit het ledental nog geregeld. We hebben nu 
leden in Hoensbroek en Hoogwoud, Groningen en Dordrecht. Zeeland is de 
enige provincie waar de H.J.B. nog geen vaste grond onder de'voeten heeft; 
maar hoelang zullen de Zeeuwen dit nog uithouden? 

Kortgeleden hebben enige H.J.B.-ers een internationale conferentie 
in de Harz kunnen bijwonen, mede dank zij hulp van het Humanistisch Verbond. 
Naast het hevige discussiëren is er ook angstig veel gebruik gemaakt van 
de aanwezige ski's. "Met de H.J.D. naar de wintersport" wordt de slagzin 
voor de winter 1956/1957. 

-o- 

HUMANITAS, VERENIGING VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK OP HUMANISTISCHE GRONDSLAG.  

Aanstelling van medewerkers.  

Als directrice.  van het kantoor Amsterdam van Humanitas is aange-
steld Mej. P.E.G. Pelgrim, Dra. Paed. 

Als regionaal medewerkster van de gecommitteerde bij Humanitas voor 
de ontwikkelingsgebieden is aangesteld Mej. I.B.M. Wiener, Dra. Soc. 
Paed. met standplaats Leeuwarden. 

Scholing van Humanitas medewerkers. 

Als slot-bijeenkomst van de kadercursus voor de drie noordelijke 
provincies die, onder leiding van Mej. L. Hijmans, te Assen in dit winter-
seizoen is gehouden, werd op zaterdag en zondag 10 en 11 maart een zeer 
goed geslaagde weekend-bijeenkomst belegd in de Volkshogeschool "Overcinge" 
te Havelte. Het programma vermeldde een inleiding en discussie over: 
"Dorp en buurthuis in de dorpssamenleving", en "Gesprek en discussie over 
het gezin". 

Eveneens op zaterdag 10 maart werd in het Adlerhuis te Amersfoort 
een bijeenkomst gehouden voor de sectie-leiders van de plaatselijke reclas-
serings-secties van Humanitas. 

Mej. M. Schrtider sprak over: "De houding van de sectieleider in de 
groep van medewerkers". 

Als belangrijkste onderwerpen werden Verder besproken: 

De werving en selectie van nieuwe medewerkers en de nazorg van ex-gedeti-
neerden. 

De afdeling Rotterdam kwam met bestuursleden, vrijwilligers en mede-
werkers bijeen in het Aug.Reitsmahuis in Hoek van Holland. Daar sprak de 
nieuwe Directeur, de Heer Dijkers over de plaats van de vrijwilliger in 
het Humanitaswerk. 
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Een oude en een nieuwe afdeling.  

De afdeling Utrecht heeft op genoeglijke wijze haar 10-jarig bestaan 
gevierd, terwijl in Heerenveen een afdeling werd opgericht. De Heer S. 
Blumers is secretaris. 

-o- 

THUISJI.RONT.  

Dok in grote gemeenten, waar men een royaal standpunt zou mogen ver- 
wachten, gaat het.soms stroef met het verlenen van subsidie, getuige het, 
hieronder afgedrukte bericht, dat wij aantroffen in Het Haags Dagblad van 9 
april.betreffende de subsidie-aanvraag ingediend bij de gemeente Den Haag. 

Subsidie Hum. Thuisfront stuit op tegenstand. 

'Op de agenda van.,de raadsvergadering komt 'voor de derde maal een.sub-
:sidieVerZoek voor de Humanistische militaire tehuizen voor. B. en W, schrijven 
aan de raad, dat, op voorstel van een meerderheid in het college, tWee.vorige 
suhsidievérzoeken zijn afgewezen en dat sedertdien geen wijziging in de stand- 
'punten gekomen is. Het heeft, aldus B. en W. voorlopig geen zin, deze kwestie 
nogmaals in discussie te brengen. Dat zou kunnen gebeuren na de, eerstvolgende 
verkiezing van raadsleden. gr is dan intussen gelegenheid de ontwikkeling bij 
het Humanistisch Thuisfront gade te slaan. Aan de raad wordt voorge.steld, op 

,het subsidieverzoek afwijzend te beschikken. 

. !,;; Het werk in. de militaire tehuizen van het Humanistisch Thuisfront.' 

Konden wij in' het vorig nummer iets mededelen over de geestelijke'ver- 
zoi-ging Van de militairen door het Humanistisch,Thuisfront, zoals dat'ge-„ 
sébieat op de -  4-daagse vormingsbijeenkomsten op De Ark, ditmaal gaai wij wat 
nadet'ïnop het werk van de militaire tehuizen. 

Drie militaire tehuizen heeft het Humanistisch Thuisfront..nu en grond 
, ,.vcroreen Vierde, maar helaas nog geen geld om dit te bouwen, hoewel dekbe-

hoefte hieraan. groot is. Zelfs de beheerders van het R.K. tehuis en van het 
: 13rot„Cht.tehuis in 't Harde zeggen vaak: "Wanneer komen jullie nu, want we 
kunnen het hier niet af." 

In de drie tehuizen, Amersfoort, Havelte en Nunspeet, gaat het dan ook 
uitstekend. Uit het jaarverslag hebt U kunnen lezen, dat de aantallen bezoeken 
per•jaar : vatiëten van 12.000 tot 45.000 per jaar. Vooral Nunspeet, door zijn -

-ligging vet van de bewoonde wereld, trekt veelbezoekers, doch ook voor een 
plaats als Amersfoort, die allerlei andere mogelijkheden van vermaak biedt,.is 
een aantal van gemiddeld 1000 bezoekèrs per maand een teken, dat ze hier graag 
zijn.'En dat is ook  zo, dat blijkt wel uit de vele tekenen van waardering,' die 
we van de militairen mogen ondervinden. 

Zander onszelf in de hoogte te steken mogen we dan Ook wel zeggen, dat 
de sfeer. in onze tehuizen. uitstekend is. Dit is grotendeels een gevolg van de 
prettige en smaakvolle inrichting maar ook en vooral niet in de laatste plaatá 
doordat we zo gelukkig zijn geweest in alle drie onze tehuizen een. prima stel 
beheerders 'te vinden, want de persoon van de leider en zijn vrouw is zeer be- 
langrijk.voor de goede sfeer. in het tehuis. 	• 
• •• Van deze mensen wordt veel gevergd. Niet alleen dat ze in staat moeten 

- zijn de dagelijkse- gang van zaken in handen te houden, ze moeten ook goed met 
jonge mensen- kunnen omgaan, in staat  zijn  om culturele en ontspanningsavonden 
te Organiseren en, zo nodig een gesprek kunnen voeren over de levensbeschouwe-
lijke onderwerpen, waar jonge mensen mee rondlopen. Verder zijn ze de hele dag 
tot 's avonds laat gebonden, waardoor hun gezinsleven wel eens er onder leidt. 
Het is dan ook eigenlijk geen werk.voot mensen met.jonge kinderen, waarvoor het 
centrum•.nog de.huiskamer dient te zijn, dit werk eist de hele persoonlijkheid van 
de leider en een groot gedeelte van de tijd van zijn echtgenote. 

De taak van de leider van een militair tehuis is - te splitsen in een ma-
teriële en een geestelijk-culturele. 

Onder het materiële werk verstaan.  we het onderhoud van gebouw en inven-
taris, het toezicht houden op ordelijk gebruik van bibliotheek, handenarbeid-
materiaal en spelmateriaal, het oordeelkundig beheren van het buffet met de 
bijbehorende administratie en finanCiële verantwoording aan het hoofdbestuur en 
wat hier alleMaal nog meer aan vast zit. 

Het geestelijk-culturele werk bestaat daarin dat de leider in de eerste 
plaats zorgt-voor een goede, harmonieuze sfeer  in. zijn 'tehuis. Hij praat met de 
jongens, probeert hun eventuele problemen te onderkennen en ze hierin hetzij 
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door een persoenlijk gesprek, hetzij door hen te verwijzen naar •de geestelijke 
verzorger, te hulp te komen, hij, spoort ze aan tot eennuttige.- vrije-tijdsbe-
steding, bijvborbeeld door zelfstudie in de hiervoor bij uitstek geschikte 
studie- . en-leeszaal of door het beoefenen van een of andere vorm van handen-
arbeid, - waarveor in de daarvoor ingerichte handenarbeidzaal van tijd tot tijd 
een bevoegde leerkracht aanwezig is. Deze mogelijkheden. van handenarbeid lig-
gen op het gebied van tekenen, schilderen en boetseren, houtbewerking; 'gitaar-
bouw,-pottenbakken, leerbewerking, rietvlechten, foto-ontwikkelen etc.. Van 
de studie- enlee3zalen wordt een veelvuldig en dankbaai gebruik - gemaakt; de 
grote rust.die hier heerst geeft hen de gelegenheid tot de zelfinkeer, waar-
aan ze behoefte hebben en die ze in de rommelige sfeer dér kazernes missen, 
terwijl de gelegenheid tot handenarbeid vele militairen de mogelijkheid biedt 
hun familieleden of verloofden van tijd.tot tijd te verblijden met een eigen-
gemaakt werkstukje voor persoonlijk of toekomstig huishoudelijk gebruik. 

Naast dit dagelijks werk in de tehuizen ligt 'er voor de leider dan nog 
de taak van het organiseren van ontspannings- en ontwikkelingsavonden. In 
de regelprobeert hij hiervoor de hulp te verkrijgen van een aantal militairen, 
die tot de. vaste kern van bezoekers van het tehuis behoren en die het pret- 
tig vinden in dit z.g, ontspanningscomité-te worden opgenomen en hier in hun 
vrije tijd een stukje organisatorisch werk te doen. 

De aard van deze avonden is velerlei. De ontspanning bestaat uit. het 
houden van dansavonden of -middagen, kaart-, dam- of schaakwedstrijden, ping-
pong-, biljart- of sjoelbakwedstrijden, het geven van filmvoorstellingen, ca- 
baretvoorstellingen en amusementsmuziek. De meer cultureel-ontwikkeld . inge- 
stelde avonden zijn gewijd aan voordrachten over allerlei onderwerpen, zoals 
lezingen over schilderkunst, vreemde landstreken, wetenschappelijke onderwer-
pen, eet. etc., .klassieke gramofoonplatenconcerten, vertoningen van weten-
schappelijke films. In dit kader vallen ook de z.g. discussieavonden, welke 
worden gehouden onder leiding van dc geestelijke verzorger van het Thuisfront 
en waar allerlei onderWerpen op het levensbeschouwelijke vlak ter sprake ko-
men, al naar deze door dc deelnemers naar voren worden gebracht..Deze discus-
sie-avonden zijn vaak weer de aanleiding tot een later persoonlijk contact van 
de geestelijke verzorger met een of meerdere militairen, die over een algemene 
of persoonlijke kwestie, die hen speciaal bezighoudt nog eens van gedachten • 
willen wisselen. 

U ziet dus, dat het werk in de tehuizen een groot en zeer gevarieerd 
gebied bestrijkt, dat van de verantwoordelijke leider de gehele persoon op-
eist doch dat hem dan ook, wanneer hij zijn taak goed verstaat, een grote ver- 
vulling schenkt en de dankbaarheid van alle militairen, die in de , voor hun 
vaak zo moeilijke, diensttijd in dit tehuis een beetje de steun terugvinden, 
die ze door het verlaten van het ouderlijk huis moeten missen. - 

Rest ons nog te vertellen, dat naast de leider een beheerscommissie 
staat, samengesteld uit burgers uit de omgeving, die zich voor het werk in 
humanistische zin onder de militairen interesseren en die de leider, waar 
hen dit mogelijk is met raad en daad ter zijde staan. 

Dit werk in de militaire tehuizen van het Humanistisch Thuisfront is 
een zeer dankbaar en vruchtdragend werk en het is zaak voor al diegenen,dis zich 
humanist voelen of in huManistische geest denken, ook al staan ze volkomen 
afwijzend tegenover het militaire apparaat als zodanig, nog eens na te gaan 
in hoeverre ze hieraan hun daadwerkelijke en morele steun kunnen verlenen. Het 
betreft hier immers jonge mensen, die vaak nog niet of slechts ten dele zijn 
gevormd, die in deze periode, waarin ze hun houding tegenover de.verschillen-
de problemen van het leven eigenlijk pas beginnen/Te bepalen, plotseling los-
gescheurd worden van de hun vertrouwde omgeving, daardoor Meer openstaan voor 
allerlei invloeden van buitenaf, gunstige maar ook vaak ongunstige, en dan 
gelukkig zijn in het tehuis weer enig houvast te vinden. 

S.J.Schoemaker-Piccardt, 
Administratrice van het 
Humanistisch Thuisfront. 

-o- 

STUDENTENVERENIGING OP HUMANISTISCHE GRONDSLAG.  

De S.V.H.G. gaat kampen houden voor scholieren (15 - 19 jaar), een vast 
kamp van 17 24 juli op Schouwen-Duiveland en een trekkamp vanaf Hulshorst 
van 26 juli - 2 augustus met een - behalve voor de ouders - geheime route 
(13 - 16 jaar). 

5e beseffen en 
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Verder deelt men ons vanwege de S.V.H.G. nog mede: 

Op 10 en 11 maart werd door de afdelingen Amsterdam en Utrecht een 
weekend georganiseerd, dat geheel gewijd was aan het toneel. De heren Arend 
Hauer en Ton Lutz hielden inleidingen, doorspekt met voorbeelden uit de 
praktijk. De toehoorders behoefden trouwens zelf niet stil te blijven zitten; 
onder leiding van Arend Hauer werd geprobeerd een eenvoudig stukje toneel 
te spelen. Voorts werd door leden van de afd. Amsterdam een é6lacter cga-
voerd. Het weekend was druk bezocht (+ 45 aanwezigen) en viel zeer in de 
smaak. 

Aansluitend op het voorjaarscongres der vereniging zal op 21 en 22 of 
28 en 29 april een conferentie gehouden worden met als onderwerp de vraag 
naar de betekenis van het mythologisch denken. Sprekers zijn nog niet beken.,. 

-o 

DE HUMANISTISCHE WERKGEMEENSCHAP IN DE P.V.D.A.  

De Humanistische Werkgemeenschap heeft meer tijd nodig gehad, om tot 
ontplooiing te komen dan de beide andere, de P.C.W.G. en de K.W.G. De bui-
tenkerkelijke leden der Partij waren niet zo gemakkelijk te overtuigen van d 
noodzakelijkheid, zich in een werkgemeenschap te verenigen. 

Het mandement der r.k. bisschoppen heeft er toe bijgedragen, dat in de 
buitenkerkelijke sfeer een zekere bewustwording tot uiting is gekomen. Deze 
demonstreert zich o.a. in een grote toeneming van het ledental en van de 
lezerskring van "Vernieuwing", het maandblad der HWG. Het aantal afdelinge:,. 
nam in 1955 toe met 12, het ledental steeg in anderhalf jaar met 1500 en 
nadert thans de 3100. Voortdurend tracht het Hoofdbestuur het niet-kerkei 
deel der partijgenoten ervan te overtuigen dat zij hun aandeel moeten leveren 
in de meningsvorming omtrent levensbeschouwelijke problemen. Daartoe organi-
seert men meermalen conferenties, waarvan de laatste in dit seizoen 17 maart 
in Utrecht werd gehouden. De Heer H. van Es, wnd voorzitter sprak daar over 
de doelstellingen der H.W.G. Er was veel aandacht voor zijn gedegen betoog. 

Op deze bijeenkomst werd de afd. Utrecht definitief opgericht met aan-
vankelijk 77 leden, na een warme aanbeveling van de Heer H. Ploeg, die de 
bijeenkomst leidde. 

Ook de afdelingen Amsterdam, Arnhem, Dordrecht, Groningen en Den Haag 
meldden geslaagde bijeenkomsten. 

INTERNATIONAAL NIEUWS.  

Het tweede Internationale Congres van de I(nternational) Humanist) 
and E(thical) U(nion). 

Het tweede congres van de IHEU zal in L'nden worden gehouden van 26 tc-;-, 
31 juli 1957. Lord Boyd Orr zal president zijn. 

De vier onderwerpen van discussie zullen zijn: 

Philosophy, Personal Life, Society, Organisation. Uitvoerige nadere bijzon-
derheden vindt U in het Information Bulletin van de IHEU van 1 april 1956. 

-o- 

INTERNATIONALE LITERATUURLIJST.  

THE MONTHLY RECORD  

February 1956 

	

" 	1956 

	

March 	1956 

E.L. Kennaway  

An Example of Humanisme 

G.I. Bennet  

The Right to Euthanasia 

S.K. Ratcliffe  

Benjamin Franklin. 

NEWS AND NOTES  

February 1956 

	

ft 	1956 

	

March 	1956 

 

Anonymus 

 

Totalitarianism in Britain- 

C.K.Me Donald, M.D. 

The Right to Die. 

Virginia Flemming_ 

Educated Young Women. 



NEWS AND NOTES  

March 	1956 

HUMANIST WORLD DIGEST  

February 1956 
. ." 

THE STANDARD  

March 	.1956 

March 	1956 

Mary S. Morain  

Progress in Family Planning. 

Lawrence S. Kubie  

"What are Educators .forgetting?" . 	• 

Albert Guérard  

The Three Chapelá at Brandeis 
. 	• 

Eugen W. Kreve.s  

The Humanist Contr.ibution to 
Religion. 

November 495.5. •. 

THE.HUMANIST 

.Nr. i 	1956 ' 

:11 	1 	1056- 
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THE ETHItAL PLATFORM ' 	 Algernon D. Black  

THE INBIAN RATIONALIST  

January 1956 

Can we dopend upon'Human Reason? 

Corliss Lamont  

The Ideal of Civil Lrberties. 

James Peter'Warbasse  

On Life and Death and 
Immortality; 

R.P. Paranipye'  

My approach to Life 
(to be continned) 

DER tREIBENKER 	 Walter Neig.  
4' 	

. 	
. 	. 	• 	. 

Februar 1956 . 	 Rlickblick'auf 50 JahreFreiden- 
kerpropaganda in der Schweiz. 

fl 
	

1956 

Religion und Moral. 

GEISTESFREIHEIT 	 Dr. Bonness  

    

Giordano Bruno, der Fiirst der 
Ketzer. 

 

Februar 1956 

  

    

      

L'ACTION LAÏQUE  

Janvier 1956 

 

Lucien Boes  

Un grand Éducatehr 
(Camille Flammarion). 

 

     

Overzicht van tijdschriften, uitgegeven door leden-organisaties van de 

Mocht voor een of meer dezer bladen belangstelling bestaan, wendt U 
dan tot het Centraal Bureau van het Humanistisch Verbond, Bleyenburgstraat 1, 
Utrecht. Hier zijn de meeste bladen wel aanwezig en anders kan men U daar waar-
schijnlijk wel dè weg wijzen om in het bezit ervan te komen • 

The Humanist, tweemaandelijks tijdschrift van de American Humanist Association. 

The Standard, tweemaandelijks tijdschrift van de American Ethical Union. 

Verenigd Koninkrijk.  

The Literaty Guide, maandschrift van de Rationalist Press AssoCiation. 
The Monthly Record,: maandschrift van de South Place Ethical Society. 
News ahd Notes;maandschrift van de Ethical Union. 
Plan, maandschrift van de Progressive League. 
The Plain View, drie-maahdelijks tijdschrift van de British Ethical Union, 

India.  

The Badical Humanist, verschijnt wekelijks in het Engels. 
The Indian Rationalist, maandschrift van de Indian Rationalist Association. 
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België.  

Diogenes, driemaandelijks tijdschrift in het Vlaams.. 

En vergeet U vooral niet het al eerder genoemde Information Bulletin 
van de I.H.E.U., waarvan het secretariaat tegenwoordig in Nederland is, 
Bleyenburgstraat 1, Utrecht. 

-0- 

STUDIEDAGEN OVER ""HUMANISME EN SOCIALE GERECHTIGHEID".  

In october 1949 stelde het hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond 
een commissie in met de opdracht: na te gaan welke principiële en concrete 
betekenis, bij alle verschillen van politiek inzicht onder de leden van het 
Verbond, toe te kennen is aan de eis der sociale gerechtigheid, opgenomen 
in de beginselverklaring. 

In december 1954 kon de commissie haar rapport, door haar zelf een 
eerste verkenning genoemd, het hoofdbestuur aanbieden. 

Waren daarmede de werkzaamheden van de commissie beëindigd, de ver-
dere bezinning op dit probleem was geenszins afgesloten. Zoals bij vorige 
studieresultaten, gaf ook dit rappdrt aanleiding tot het vormen van studie-
kringen in verscheidene gemeenschappen, die zich in het najaar van 1955 in- 

tensief met de in het rapport gegeven opvattingen bezighielden. 
Als voorlopige afsluiting van dit werk van verdieping werden de ge- 

westelijke studiedagen dit jaar aan "Humanisme en Sociale Gerechtigheid" 
gewijd. 

In Groningen, Heerenveen, Almelo, Arnhem, Beverwijk, Utrecht, Leiden, 
Breda en Maastricht 	kwamen humanisten bijeen om te luisteren naar in-
leidingen van Mr.H.J.B. Waslander,'Ir. P. Schut, Dr.E. Nordlohne, Mr.J. In 
't Veld, Prof. Dr.L.v.d. Wal, Dr.J.P. van Praag en D.Th,F. d'Angremond. 

Het bleef evenwel niet bij luisteren; na de inleidingen werd - zoals 
Op deze dagen gebruikelijk - in kleine kringen gediscussieerd. De door de 
rapporteurs in deze groepen verzamelde kritiek en opmerkingen werden daarna 
in de voltallige bijeenkomst besproken. 

Zo bleek het in een openhartige gedachtenwisseling mogelijk achter de 
grote verscheidenheid van maatschappelijke opvattingen, die in het Verbond 
leven, het geestelijk uitgangspunt te vinden, dat nl deze - overigens zo 
verscheiden - humanisten verbindt. 

-o- 

HET TIENDE CONGRES VAN HET HUMANISTISCH VERBOND.  

Vlak voordat dit nummer gestencild werd, bereikte ons nog de volgende 
mededeling. 

Op 21 en 22 april werd het 10e congres van het H.V. te Apeldoorn ge-
houden. Het belangrijkste onderwerp vormde de herziening van de contributie 
regeling, wel een uitermate nuchter en op de praktijk gericht onderwerp, ver-
geleken bij verleden jaar, toen de herziening van de beginselverklaring op 
het programma stond! De nieuwe regeling, zoals deze tenslotte uit de bus 
kwam, nadat een op het congres benoemde commissie enkele wijzigingen had aan-
gebracht in het voorstel van het Hoofdbestuur, betekent voor de praktijk, 
dat de leden met de hogere inkomens meer zullen betalen, maar dat zij die. 
zeer lage inkomens hebben dan ook een reglementair vastgelegd recht hebben 
in een veel lagere klasse te worden ingedeeld. Het sociale element wordt 
daardoor wel versterkt. Het geheel doet een niet onaanzienlijke stijging van 
de inkomsten van het Verbond verwachten. Een stijging ►-elke hard nodig is,. 
om het Verbond in staat te stellen de vele taken, welke het op zich heeft 
genomen, te blijven behartigen. Het is zeer verheugend en een bewijs van de 
offervaardigheid welke ook in humanistische kring leeft, dat het congres 
dit besluit heeft willen nemen, nadat het het Hoofdbestuur de mededeling 
had gedaan, dat aan het Verbond in de loop van 1955 een erfenis ten deel 
is gevallen welke naar verwacht mag worden, bijna een ton aan baten zal op-
leveren. Unaniem was men het erover eens dat dit bedrag, evenals de op-
brengst van de jubileum-actie, gereserveerd dient te blijven voor bijzondere 
doeleinden en onder geen beding zal mogen worden gebruikt om lopende te-
korten te dekken. 
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Het jaarverslag 1955, het financieel verslag en de begroting 1956 
werden zonder wijzigingen goedgekeurd. 

Zondagmorgen, na een uitstekend verzorgd cultureel programma van de 
gemeenschap Apeldoorn, hield Mr.H.B.J. Waslander een inleiding over "Het 
Humanisme als grondslag voor politieke keuze". Spreker hield zich uit-
voerig bezig met de verklaring van het verschijnsel, dat mensen met dezelf-
de levensbeschouwelijke beginselen tot zulk een verschillende uitwerking 
:-oor de praktijk kunnen komen. Op de rede volgde een geanimeerde discussie. 

De aftredende Hoofdbestuursleden, de Heren Prof. Dr.T.T. ten Have en 
Joh. Jansen, werden vervangen door de Heren Th.M. van Erp en Dr.Kwee Swan 
Liat. 

Het Hoofdbestuur is thans als volgt samengesteld: 

Dr.J.P. van Praag, alg. voorzitter; Dr.J.C. Brandt Corstius, 2e voorzitter; 
B.J. Max, alg. secretaris; W. Coenders, org. secretaris; W.C. Koppenberg, 
penningmeester; Dr. H. Honger, hoofdredacteur Mens en Wereld; J. Bijleveld, 
Th.M. van Erp, Mevr. A.J. Groenman-Deinum, Mevr. D. Heroma-Meilink, Dr.Kwee 
Swan Liat, Dr.E.Nordlohne, Mevr.H.A. Polak-Schwarz, 	 Roethof, 
E. Schabracq, Dr.B.W. Schaper, Dr. G. Stellinga, Prof. Dr. G. Stuiveling, 
MeVr. A. Treurniet-Wiersma, Prof.Dr.L.G. van der Wal en Mr.H.B.J. Waslander. 

-0- 

RADIOI ZINGEN. 

1 april Dr. J.P. van Praag over: "Op zoek naar geluk". 
8 april H.G. Cannegieter over: "Mens en verkeer". 

15 april Dr.J.C. Brandt Corstius over: "Nog niet droog achter de oren". 
22 april Dr.D.H. Prins over: "Oud worden". 
29 april Dr.J.P-.-  van Praag over: "Een toekomst voor de jeugd". 

mei Dr.B.W. Schaper over: "Terug naar de Tredmolen. 

VAN ALLE KANTEN.  

Voer het laatst: het jubileum. 
Maar liefst 31 bladen hebben een verslag gepubliceerd van de jubileum-

viering. Neen, het H.V. heeft echt niet te klagen over gebrek aan belang-
stelling van de zijde van de Pers. 

Wij Vermelden hier nog enkele, na het jubileum gepubliceerde beschou-
wingen over het 10-jarig bestaan. 
D2 Volkskrant van 25 februari publiceerde een uitvoerige overdenking van 
C.F. Pauwels O.P. waarvan wij het slot voor U overnemen: 

"Het Humanistisch Verbond wil voor onkerkelijken zijn, wat de kerkge-
nootschappen zijn voor hun leden: een geestelijk tehuis, een contact met ge-
lijkgezinden, een bron van activiteit en dienst aan de mensheid. Het beginsel-
programma van het Humanistisch Verbond gaat onvermijdelijk .dezelfde functie 
vervullen als het kerkelijk dogma, en dat zoveel te meer, naarmate het in 
de consolidatie meer van zijn nog voorlopig en 7,, ekend karakter verliest. 

Het is tragisch dat dit juist moet gebeuren, terwijl men in de Kerken 
mag spreken van een herleven van het geloofsbesef. 

De massale onkerkelijkheid, die de stoot heeft gegeven voor het ont-
staan van het Humanistisch Verbond, is ongetwijfeld voor een groot deel door 
uiterlijke factoren teweeggebracht; het toenemende secularisatieproces in het 
'openbare leven, het conservatisme van de Kerken tegenover de sociale vraag-
stukken en andere oorzaken hebben daarin een rol gespeeld. Maar belangrijker 
nog is het feit, dat het normale en door God gewilde tegenwicht van het ge-
loofsgeluk bij de leden van de kerken ging ontbreken. Het geloof in de Kerk 
als goddelijk mysterie - en daardoor alleen is een mens werkelijk hecht aan 
zijn kerk gebonden - kan altijd verloren gaan; het is nu eenmaal niet gemak-
kelijk te blijven geloven tegen alle levenservaringen in. Maar "honderd 
moeilijkheden betekenen nog niet één twijfel", heeft Newton terecht opgemerkt; 
indien een mens gelukkig is door een authentiek geloof in de authentiek 
mysterieuze Kerk, hebben die bezwaren op hem geen vat. Wanneer het geloof 
vervlakt en formalistisch is geworden, en eigenlijk is ontaard tot een kwes-
tie van afkomst en opvoeding, staat men psychologisch al met é6/1 voet bui-
ten de Kerk. 

Er is op het ogenblik een geloofsherleving. Maar intussen is de massale 
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onkerkelijkheid een feit geworden. Nu zoekt men in het Humanistisch Verbond 
een plaatsvervanger voor de geloofsgemeenschap van de Kerk; en nu noemt men 
de humanistische levensopvatting, die alleen uit de mensen zelf voortgekomen 
is, ook reeds een soort van geloof.. . 

Het was voor ons christenen een tragisch lustrum". 
De. Leeuwarder Courant van 21 februari wijst onder de titel: "Tien jaar r.k. 
angst voor Humanistisch Verbond" op een artikel opgenomen in het r.k. week- 
blad De Bazuin en zegt daarover het volgende 

"In het r.k. weekblad "De Bazuin" wordt ineen artikel ter gelegenheid 
van. het tienjarig bestaan van het Verbond gezegd, dat de leden van dit Ver- 
bond en de rooms-katholieken 't elkaar in de afgelopen tien jaar niet gemak- 
kelijk hebben gemaakt. Het bezorgt de rooms-katholieken koude rillingen als 
ze worden geconfronteerd met een streven, dat de menswaardige ontplooiing 
van de mens beoogt, "zonder uit te gaan van het bestaan van een godheid". 
Dit standpunt is, hoe eerlijk het ook mag zijn, toch altijd kwetsend voor een 
gelovige rooms-katholiek. Dè gesloten autonomie van mens en wereld, die het 
Humanistisch Verbond belijdt, hebben de rooms-katholieken van jongsaf aan 
leren verafschuwen als het ergste, wat een christen zciu kunnen bedenken. Wie 
-zich dit tracht in -te denken, zal begrijpen, waarom met het Humanistisch Ver- 
bond ook de angstvan de rooms-katholieken daarvoor tien jaar bestaat, aldus 
"De Bazuin". 

Het blad gaat dan verder met te zeggen, dat het besef, dat het Humanis- 
tisch Verbond geen eenvoudige zaak is, waar men gauw mee klaar is, nog niet 
aan een tienjarig bestaan toe is. Het gaat volgens dit blad niet aan, de 
leden van het Verbond allen over één kam te scheren; daarvoor zijn de onder- 
linge verschillen en spanningen te groot. 
- Het streven ván het Verbond om de mensen te behoeden voor een wegglijden 

in het nihilisme getuigt volgens het blad van een bewonderenswaardige bewogen- 
heid met de geestelijke nood van vele medemensen, die zich aan de zorg van de 
kerk onttrekken en voor wie het Humanistisch Verbond een steun kan zijn om 
goed-menselijke (en dus christelijke) waarden te behouden. Het moderne humanis- 
me teert nog in belangrijke mate op inzichten en krachten, die door het chris- 
tendom zijn gebracht. Maar hoe lang kan dit duren, wanneer de band met het 
levende christendom, het contact met de bronnen langzamerhand geringer wordt? 
zo vraagt het blad. 

"De Bazuin" geeft tenslotte twee werkelijkheden, die de houding van de 
rooms-katholieken tegenover het Humanistisch Verbond mee dienen te bepalen. 
In de eerste plaatá de werkelijkheid, dat de rooms-katholieken »medeschuldig 
zijn aan die opvattingen,' die zij in het Verbond bestrijden. In de tweede plaats 
de werkelijkheid, dat het Verbond opkomt voor waarden, die bij'de rooms-katho- 
liekén in vals spiritualisme enz. op de achtergrond zijn geraakt. De beste 
bestrijding van het Humanistisch Verbond ligt volgens het blad in het strevena 
naár een humanistisch christendom. 

In de. Friese Koerier van 21 februari heeft F.S. een beschouwing gewijd aan 
het 10-jarig bestaan van het H,V. Ook hiervan nemen wij de slotpassAge voor 
U over:. 	• 

Het practische.bezwaar, dat het Humanistisch Verbond bij zijn propagan-
distische arbeid ongetwijfeld heeft ondervonden, is hetzelfde wat ook een or-
ganisatie als die der religieus socialisten voortdurend heeft gehinderd: men 
is door zijn uitgangspunt aangewezen op een groep intellectuelen en semi-
intellectuelen. Men komt typisch terecht in de sfeer van'de levens- en wereld-
beschouwing, in vrijblijvende zin, en men mist de bloedwarme verbondenheid, die 
een kerkelijke gemeenschap geeft, en waarin ruimer plaats aan de eenvoudigen 
van geest is gewaarborgd. 

Het Humanistisch Verbond heeft al deze bezwaren natuurlijk zelf wel onder 
ogen gezien; let is er, het zij tot zijn ere gezegd, niet voor opzij gegaan, om 
het te zoeken op de paden der bedenkelijke popularisering. 

Zo gezien, heeft het Verbond deze tien jaren een bescheiden, maar waarde-
volle plaats in de Nederlandse samenleving ingenomen. Het heeft die plaats 
soms moeten verdedigen tegen veel begrijpelijk wantrouwen en onbegrip, maar men 
kan toch ook constateren dat er in dit decennium een zekere mate van waardering 
buiten de eigen rijen is gegroeid. 

Het zij het Verbond gegeven ook in de komende jaren die waardering te 
zien toenemen; bij de vele gelukwensen voegen wij gaarne de onze. 

Mens en Kosmos van januari 1956 wijdt een Redactioneel artikel aan het jubi-
leum, waarin wordt uiting gegeven aan de waardering van de Redactie voor 

streven en werken van het H.V. 



29 - 

'En tenslotte nóg het februari-nummer van Nieuwe Stemmen, het orgaan van 
de Vrije . Gemeente. In een principiële beschouwing van d.N. over het 10-jarig 
bestaan van het H.V. zegt dit blad o.m.: 

Het humanisme "eerbiedigt de mens"; maar dan stel ik de vraag: waarom 
dan geen eerbiediging van de bijger in zijn roofdier-zijn? Want hoeveel mensen 
gedragen zich feitelijk niet als tijgers 	9  

Hier raken wij het zeer moeilijke punt van de verdraagzaamheid.Uit ge-
sprekken met vooraanstaande leden van het Humanistisch Verbond meen ik te 
hebben beluisterd, dat hun verdraagzaamheid principieel is in déze zin: dat 
een humanist nimmer militant en strijdbaar optreedt tegenover andersdenkenden, 
wanneer hun andersdenkendheid oprecht gemeend is, ook al is het nog zo on-
redelijk en zelfs geváárlijk! Tegenover dit gevaar stelt men principieel slechts 
zijn getuigenis en de eigen geestelijke weerbaarheid! Men moet mij niet kwalijk 
nemen, maar dit noem ik "preken tegen de bierkaai"; en dat lijkt mij geen 
vruchtdragende bezigheid 	 

Nu kan ik slechts proberen uiteen te zetten, hoe ik persoonlijk (maar 
toch ook als voorganger van De Vrije Gemeente) dit ánders zie! De enige grond-
slag van een modern-verantwoorde levens- en wereldbeschouwing ligt in de be-
wuste erkenning van religie, als niet-godsdienst! Helaas bezitten wij daarvoor 
geen ander woord; en daarom spreken wij misschien het beste van vrije religie! 
Hieronder dienen wij te verstaan: de erkenning (verstandsfunctie) én beleving 
(gevoelsfunctie), dat de werkelijkheid een mysterie is. Dus niet: een mysterie 
áchter de werkelijkheid (dat is godsdienst); maar de werkelijkheid zélf is 
mysterie. 

• .0p grond van deze vrije religie komt men dan tot de religische (beter dan 
"religieuze") levenshouding, waarbij men levend vanuit de oer-rust der religie 
in volstrekte vrijheid en religische verantwoordelijkheid zijn bestaan opbouwt. 
Volstrekte vrijheid heeft als voorwaarde: zelfstandigheid-van-oordeel ten op-
zichte ook van eigen beperktheid, en daarnaast principiële verdraagzaamheid 
tegenover-alles in zijn anders-zijn, voorzover dit de mogelijkheid van onze vol-
strekte vrijneid niet aantast. Alleen zo. kan de religische mens, levend vanuit 
de oer-rust der religie, en denkend en handelend in volstrekte vrijheid, zijn 
religische verantwoordelijkheid beleven ten opzichte van elk ander mens en 
dier en ding. Wij treden de ander niet tegemoet, omdat wij zijn mens-zijn zo hoog 
schatten; maar wij treden elk ander tegemoet in het religische besef, dat alles 
zoals het is, tot de werkelijkheid behoort; doch dat wij deze werkelijkheid heb-
ben "heel,te-maken" in de zin van ons oneindig geestelijk waardebesef. 

Dit religisch besef nu mis ik als bewuste erkenning in de uitgangspunten 
van het Humanistisch Verbond. Mijn indruk is, dat het "Mysterie" slechts als 
pro-memorie-post voorkomt op de humanistische balans; en dan nog eerder in de 
religieuze (dus: godsdienstige) zin van een mysterie-achter-de-werkelijkheid. 
Doch de werkelijkheid is zelf mysterie. Maar dat inzicht is religie, als niet-
godsdienst, bewust erkend en religisch beleefd. 

Toch feliciteren wij het Humanistisch Verbond met zijn tienjarig bestaan. 
Want er staat ergens in de bijbel een gelijkenis van twee zonen, van wie de 
eerste op een opdracht van zijn vader ja! zei, doch niets deed; terwijl de twee- 
de zoon nee! zei, maar achterna de opdracht toch uitvoerde.... ! 	- 

En nu stappen we af van het jubileum, om over te gaan op de gewone 
groepen van publicaties, zoals daar zijn: 

Algemene reportages over Humanistische instellingen.  

Het Parool van 7 maart gaf een reportage van een bezinningsbijeenkomst van 
militairen, georganiseerd door het Humanistisch Thuisfront op De Ark. 

Liberale stemmen over Humanisme.  

Vrijheid en Democratie, het orgaan van de V.V.D. wijdt in zijn nummer van 18 
februari 1956 een beschouwing aan het moderne Humanisme in Nederland. 

Het artikel houdt zich hoofdzakelijk bezig met het boek van Dr. P. van 
Overzee "Het moderne Humanisme in Nederland". 

In een artikel, getiteld: "Persoon, Partij en Politiek" komt Vrijheid en  
Democratie van 31 maart 1956 terug op het Humanisme en het zegt daarover o.m. 
het volgende: 

"Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het Humanistisch Verbond 
hoorde ik een spreker een opmerking maken, die me wel zeer trof. 

Zij kwam hierop neer: Voor de verdere uitbouw en opbloei van de Humanis-
tische beweging in ons land moet het van het grootste belang worden geacht, 
dat ieder lid van dit Verbond zich representant weet van de idee, die aan 
het H.V. ten grondslag ligt". 
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De opmerking trof me daarom zo, omdat er een verwarmd idealisme uit 
spreekt. Het H.V. begon met slechts 200 leden. Men had niets. Er was geen 
organisatie en geen pers,die de beweging van begin af kraChtig steunde. 

Alles moest worden opgebouwd. En na tien jaren telt het H.V. ruim elf 
duizend leden! Het telt bovendien mé6. Voor- en tegenstanders erkennen het 
H.V. Ja,00k :de tegenstanders, want hun bestrijding ervan getuigt, dat ze de 
betekenis ervan erkennen. 

Ik ben geen voorstander van het H.V., maar dat de leden van het H.V. 
door een ideaal worden gedreven, dat zij bezield hun taak in de Nederlandse 
samenleving opvatten, is mijn vaste overtuiging en menigeen, die met een 
schouderophalen aan deze beweging voorbij gaat, mocht willen, dat in de kerk, 
waarvan hij lidmaat is of in het genootschap, waaraan hij zijn medewerking 
schenkt, een idealisme en een optimisme leefden als in de kringen van het 
H.V. 

Maar om nog een andere reden trof me deze opmerking. In een tijd, zoals 
we die thans beleven, lijkt idealisme dikwijls iets uit een verwijderd verleden. 
De door en, door verzakelijkte wereld, de naar macht en geld en genot jagende 
samenleving moge op ons de indruk maken, dat er voor idealisme geen plaats 
meer is, een voorbeeld als gemanifesteerd in het broeiproces van het H.V. 
leert ons, dat er ondanks alles toch nog duizenden zijn, die in de mens en 
het menszijn geloven. 

Een Belgische liberale stem: 
In Het Volksbelang van 7 april, orgaan van het Liberaal Vlaams Verbond, 

is een artikeltje opgenomen over Politiek en Humanisme, waarin de inhoud 
wordt weergegeven van een toespraak van de Heer MeTchiers, burgemeester van 
Gent en-liberaal volksvertegenwoordiger, voor de afdeling Gent van het Bel-
gische Humanistisch Verbond. De toespraak ging over Humanisme en politiek. 

Het P.v.d.A. standpunt ten aanzien van het,Humanisme.  

In de rubriek: Feitelijk is het Z15;P.v.d.A. B.C., geeft het Vrije Volk  
van 7 maart het standpunt van de P.v.d.A. ten aanzien van de geestelijke ver-
zorging van het Humanistisch Verbond. Wij laten het stukje hieronder in zijn 
geheel volgen: 

"Sedert 1946 organiseren de humanisten zich in enige verenigingen op 
humanistische grondslag. Zij vragen de gelegenheid om daar waar de overheid 
een zekere directe verantwoordelijkheid draagt voor het geestelijk leven van 
de burgers, naast. de kerken werkzaam te mogen zijn. Dat is in het leger en 
in de gevangenis. En dat is bij de Dienst Aanvullende Werken. De Partij van de 
Arbeid heeft steeds op het standpunt gestaan dat ook humanistische geestelijke 
verzorgers dienden te worden toegelaten waar predikanten en rooms-katholieke 
geestelijken de gelegenheid krijgen hun geloofsgenoten bij te staan. 

Daarmee'heeft de Partij van de Arbeid allerminst vóór het humanisme ge-
kozen. In de Partij van de Arbeid zijn de leden van verschillende geloofs- en 
levensovertuiging voor de rechten van elkanders geestelijke groeperingen op-
gekomen. Zo heeft één van de socialistische katholieke Tweede Kamerleden de 
rechten van de humanisten verdedigd. 

Feitelijk is het zo, dat de leden van de P.v.d.A. zich aansprakelijk voe-
len voor een rechtvaardige behandeling van elkaars levens- en geloofsover-
tuiging in onze staat en onze samenleving. En daarom hebben zij zich tegen de 
pogingen de humanisten ten achter te stellen, krachtig en principieel verzet.!! 

Beschouwingen over het Humanisme.  

In de Volkskrant van 22 februari 1956 wijdt Mr. Jan Derks in zijn rubriek 
"Binnenskamer" een beschouwing aan het Humanisme, naar aanleiding van het 10-
jarig bestaan van het Humanistisch Verbond (wij zouden er niet meer op terug-
komen, maar nou ja, vergeeft U het ons maar, dat het bloed kruipt waar het 
niet kan gaan). 

De eerste zinnen en het slot van het stukje nemen wij voor U over: 
Toen de mensen niet langer meer in God geloofden, zeiden zij tot elkan-

der; 
"Laat ons een God maken als ons beeld en op ons gelijkend. Want er bestaat 

geen God, doch wij behoeven een God, omdat wij willen opzien naar Een, die boven 
ons verheven is; dit is ons, mensen, eigen." 

En zij sloten een verbond tot het oprichten van een God. En zij noemden 
dat verbond het humanistisch verbond, hetgeen wil zeggen: het menselijk ver-
bond, het verbond, dat de menselijke waarden tot God wil verheffen. En de 
God op de lemen voeten werd opgericht. 

Doch God bestáát. En God is liefde. En Hij ging in het beeld. En het 



beeld werd de God, die bestaat. De Almachtige. En men aanbad.de levende 
God en wist niet, dat men Hem aanbad. Tótdat men zág. 

Want toen de paddestoel oprees boven de aarde, bleef de God op de 
lemen voeten stáán. Want God bestáát.En wie niet in zijn bestaan geloven 
vormen Hem uit de leem hunner menselijkheid, als hun eigen beeld en op hen 
gelijkend. Maar God bestáát en Hij is Liefde. En Hij kan ingaan in de lemen 
God, de God op de lemen voeten. 

En zie, toen de paddestoel oprees boven de aarde, bleef de God op de 
lemen voeten stá,4n. En het mensdom tuimelde neer aan zijn lemen voeten en 
riep: "God, red ons, wij vergaan!" 

Toen sprak Hij: "Uw afgod zal Uw God zijn. Gij hebt gedaan, wat Ik heb 
gedaan: Mij tot mens gemaakt. Ik zal U tot goden maken". 

(Bij het tienjarig bestaan van het 
Humanistisch Verbond). 

Mr.Jan Derks. 

• 
In de Volkskrant van 30 maart 1956 komt Mr. Jan Derks nog eens terug op 
het Humanisme, nu naar aanleiding van Goede Vrijdag. In de laatste zinnen 
van dit stukje, dat eveneens in de rubriek "Binnenskamers" was opgenomen, 
geeft de schrijver ook naar onze mening het principiële verschil tussen 
Christendom en Humanisme wel goed weer. 

"Er is tussen ons, christenen, en de humanisten geen vergelijk mogelijk. 
Wij kunnen hun slechts tegemoetkomen, als wij willen erkennen, dat aan het 
kruis een onschuldige gehangen heeft. 

Er heeft een schuldige aan gehangen, de God-mens, die de schuld op 
zich had genomen van het ganse schuldige mensdom. 

Mr.Jan Derks. 

4 	Het Haags Dagblad van 8 maart geeft in het kort de inhoud weer van een ar-
tikel van Dr.P. Smits in Kerk en Wereld over het 10-jarig bestaan . Het 
Haags Dagblad haalt Ds. Smits aan en zegt: 

"Het is hoe langer hoe meer een geestelijk tehuis met een eigen com-
plete levens- en wereldbeschouwing geworden voor buitenkerkelijken, die van 
hieruit bezieling en geestelijke vorming blijken te ontvangen. En als wij be-
denken, dat het hier mensen betreft, die de kerk voorgoed achter zich heb-
ben gelaten, die postkerkelijk en post-christelijk denken en leven, hebben 
wij reden tot dankbaarheid, dat dit buitenkerkelijk geestelijk centrum, waar-
van integrerende en inspirerende krachten uitgaan,.in tien jaar tijds dui-
zenden mensen uit alle lagen der bevolking innerlijk heeft weten op te van- 
gen en heeft kunnen binden en vasthouden 	 

• Dat het Humanistisch Verbond alleen reeds door z'n groeiend ledental 
een uitdaging voor de kerken inhoudt, is duidelijk. Maar er ligt een nog 
groter uitdaging achter:het christendom als christelijke visie op leven en 
wereld wordt hier uitgedaagd door het humanisme als een eigen in zich zelf 
afgeronde en complete levens- en wereldbeschouwing.... 

Het moderne humanisme, zoals dit thans in het Humanistisch Verbond 
belichaamd is, heeft de historische krukken van het christendom weggewor-
pen om geheel op eigen benen te staan. De grote traag is nu voor de kerken, 
wat deze principiële losmaking van het humanisme uit de christelijke geloofs-
sfeer de kerken wezenlijk te zeggen heeft. Welnu, hier ligt m.i. de diepste 
uitdaging, die tot.op heden door de kerken, onvoldoende is.gepeild." 

Vrijdenker of Humanist?  

Onder deze titel geeft De Vrijdenker van 17 maart 1956 een principiële 
beschouwing over het verschil tussen vrijdenken en humanisme. 

Vrijdenken is een beginsel, volgens de schrijver van dit artikel, en 
Humanisme een wereldbeschouwing. Het beginsel van het vrijdenken houdt in, 
dat men wil denken, zonder iets dat beperkt of afsluit, behoudens dan de 
waargenomen en kritisch onderzochte feitelijkheden en dat men geen gezag 
van anderen over zijn denken erkent evenmin als een bepaling of voorschrift 
dat tot iets verplicht of beperkt. 

Tot welke uitkomst dit vrije denken zal leiden, kan niet van te voren 
worden gezegd. Het kan inderdaad tot humanisme leiden. Iedere vrijdenker 
kan humanist zijn, volgens dit artikel. Het artikel stelt voorts, dat er 
humanisten zijn, die niet het vrijdenken als uitgangspunt hebben. 

Een en ander. wordt in het stukje nog nader uitgewerkt. 
Men kan natuurlijk met de auteur van mening verschillen, maar (of juist 

daarom) lijkt dit stukje ons een goede basis voor een discussie-avond. 
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Forumgesprekken over Humanisme.  

Noordenbos en Brongersma.worden zo langzamerhand een gezworen tweetal. Zowel 
voor Katholieke als Humanistische groepen houden zij forumgesprekken en dra-
gen op deze wijze op niet genoeg te waarderen wijze bij ,tot beter begrip en 
meer waardering tussen katholieken en Humanisten onderling: 

In de.Nieuwe Haarlemse Courant lazen wij, dat zij op 20 maart een tweege-
sprek hielden voor de Haarlemse afdeling van de Sint-Adelbertusvereniging. 

En blijkens de Delftse Courant van 27 maart 1956 hielden zij in Delft voor 
de Delftse afdeling van het Humanistisch Verbond eveneens een tweegesprek. Wij 
hopen dat deze reeks wordt voortgezet. 

De A.R. over het Humanistisch Verbond. 
Blijkens.de Delftse Courant van 7 maart 1956 hield Ds.P.v.d.Spek voor de 

leden van de A.R..kiesvereniging to Delft een lezing over het Humanistisch 
Verbond. Volgens de Delftse Courant zei spreker het te betreuren, dat sommige 
gelovige mensen, stemmen op'de P.v.d.A., welke naar sprekers mening van een 
huMánistische geest is doortrokken. 

Lezing voor "Geloof en Wetenschap" over Humanisme. 
Volgens de Maas en Roerbode van 16 maart 1956 heeft prof. dr. J. Walgrave 

0.P., hoogleraar te Leuven, een. lezing gehouden over het Humanisme voor de 
Roermondse afdeling van Geloof en Wetenschap. Wij nemen hieronder een gedeelt- 
van het verslag over. 	 • 

"In een kort historisch overzicht.  schetste prof. Walgrave allereerst ont-• 
staan en groei van het humanisme - hier bedoeld als de filosofische richting - 
in de Westerse beschaving. Vervolgens komend tot de gemeenschappelijke filoso-
fie zowel van het christelijk als van het onchristelijk humanisme, markeerde hij 
deze geestesstroming als het eigene in de mens en dit menselijkeigene positief 
waarderend, met de bereidheid zich daarvoor strijdend in te' zetten. De schei-
ding der wegen komt bij het geloof aan een persoonlijke God. Het onchristelijk • 
humanisme wil de mens verdedigen, zowel tegen beneden- als tegen boven-mense-
lijke '"devaluatie". Het christelijk humanisme komt op voor een levenseenheid van 
christelijke godsdienst en aardse cultuur. 

Wat het eerste betreft maakte prof. Walgrave onderscheid tussen de in 
Nederland vrij veel gehuldigde mildere richting, die een zeker religieus facet 
kan hebben, en de - historisch meer belangrijke - hoofdstroming, die positief 
atheistisch getint is. Tot haar profeten behoren Feuerbach, Hegel, Nietzsche 
en Marx en in onze dagen Sartre. In de verschillende stromingen wordt telkens 
.de menselijke vrijheid gesteld boven. godsdienstige gebondenheid, welke laatste 
voor de mens onwaardig wordt geacht. 

Het christelijk humanisme toont met een beroep o.a. op St. Thomas, aan (s) 
dat geloof in God en godsdienst de menselijke vrijheid en waardigheid niet 
tasten, doch integendeel ook de menselijke cultuur vervolmaken. De genade ver-
onderstelt, vervolmaakt en vorheft de natuur. Scheiding tussen christendom en 
aardse cultuur is voor beide noodlottig, omdat de mens zich zonder Gods gena-
de niet bevrijden kan van zijn diepste slavernij: zijn hoogmoed, zijn zelfzucht, 
Door de leer van de liefde worden de zelfmoordende tendenzen, die steeds in  de 
menselijke cultuur aanwezig zijn, gecorrigeerd: 

Vooral in onze dagen, nu het christendom zijn greep op vele onderdelen van 
het leven verloren heeft, is het zaak, niet vast te houden aan verouderde 
waarden, doch het moderne denken positief te leiden in christelijke zin. 

De verhouding tussen Kerk en Staat 

was het onderwerp van hei jaarlijkse congres van de Vereniging van Juridische 
Faculteitsverenigingen, dat van 22 tot 24 maart te Groesbeek is gehouden. 
- Daar spraken Prof. Dr. A.A. van Ruler voor de Protestantse richting, Dr.J. 

P. 'van Praag als humanist en Prof. Dr. J.J. Loeff als R.K. 
Wij nemen hierondervoor U over het verslag van de rede van Dr.Loeff, zoals 

dat voorkwam in het verslag van de gehele conferentie van De Tijd van 27 maart. 
"Prof. Loeff'ging een drietal factoren na, die voor de verhouding Kerk-

Staat beslissend zijn en waarin sinds de middeleeuwen een ingrijpende verandering 
is ingetreden, zonder dat nochtans deze verandering voldoende in de leer 
heeft doorgewerkt. 

Als eerste noemde hij de stelselmatige groei in het overheidsgezag van 
persoonlijke vorstelijke regering naar publiekrechtelijk staatsgezag. De vorst 
was als' lid van de Kerk direct aan haar wetten onderworpen; de moderne staat 
is geen 'lid van de Kerk en daarom is niet van hem te eisen, dat hij het Evan-
ge lie bevordert; bij een objectieve gezagsstructuur kan de Kerk slechts via 
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'haar leden, als burgers van de staat, haar invloed op de staat doen gelden. 
Ook de overgang van de monarchale naar de democratische gezagsstructuur 

vond Prof. Loeff te weinig in de, leer over Kerk en. Staat verwerkt. 
Wanneer men bij de vraag of de overheid het Humanistisch Verbond.. moet 

steunen - hetgeen ze volgens Prof. Loeff terecht gedaan hèeft - een tegen-
argument put uit de stelling, dat de overheid .de integr,ale waarheid te dienen 
heeft, gaat men uit van een niet meer hanteerbare opvatting over de verhouding 
burger-overheid. Men past dan de bevoogdingsfunctie, dió de overheid in het 
bestuurlijke vlak noodzakelijkerwijze toekomt, zonder'meer toe op het geestelijke 
vlak, waarin bevoogding slechts zou passen, als er sprake was van een meer 
wetende overheid en een minder wetende burger. In een democratische staat 
moet de.overheid echter het volk als geheel volwaardig beschouwen. Zij kan 
dan de waarheid slechts dienen door het handhaven van het recht open het 
scheppen van de mogelijkheid tot vrije meningsuiting. 

Tenslotte nam Prof.Loeff in de taak van de staat een ontwikkeling waar 
in morele richting; deze taak beperkt zich immers niet meer tot handhaving • 
van de orde, noch tot het verschaffen van economische welvaart aan de samen-
leving als geheel, maar strekt zich ook.uit tot individueel dienstbetoon en 
dat niet om nuttigheidsoverwegingen of om belangenpolitiek, maar op trend -
van een idealistisch streven naar een menswaardig bestaan voor een ieder. 
Deze situatie is gunstig om de stem van de Kerk te doen horen. De Kerk moet 
dan niet aan de staat eisen gaan stellen die slechts uit een:ver verleden 
verklaarbaar zijn, maar niet passen in de hedendaagse ontwikkeling. Prof. 
Loeff was van mening dat Kerk en Staat elkaar zullen vinden in de ware liefde 
tot de mens. 

Commentaar op subsidie-wee'. 

Het is weer mis met de subsidies in het Zuiden. De N.R.Ct. van 22 maart 
1956. wijdt een beschouwing aan het verwerpen van een motie door de Raad van 
Breda waarin werd gesteld dat het niet tot de bevoegdheden van de Raad be- 
hoort, zich. ten aanzien van de levensbeschouwingen van de ingezeteneh partij 
te stellen door het weigeren van subsidie. De P.v.d.A. diende de motie in, 
doch door het tegenstemmen van R.K. en Prot.Chr. werd zij verworpen. 

Een stukje uit het commentaar van de N:R.Ct. nemen wij hierbij voor V 
over. 

'Voor sommigen is het misschien verleidelijk te veronderstellen, dat 
de socialisten en liberalen in de Bredase raad humanisten zijn en dus alleen 
voor hun geestverwanten opkomen. Maar dat moet worden tegengesproken. Onder 
socialisten en liberalen zijn vele gelovige christenen. Hun christen-zijn belet 
hen niet, in te zien dat de overheid als zodanig geen geloof kan belijden. 
Het belet hen ook niet, te beseffen dat vrijheid en verdraagzaamheid in levens-
gevaar komen als men tewerk gaat op de wijze van de confessionele raadsleden 
van Breda. 

Hierover schrijvende komen wij niet in 'het bijzonder op voor Humanitas, 
maar voor elke organisatie op de een of andere levensbeschouwelijke grondslag. 
Humanitas of een andere organisatie, het is ons om het even. Het is ons te 
doen om de geestelijke vrijheid, om de verdraagzaamheid, om de gerechtigheid. 
De meerderheid van Breda's gemeenteraad heeft dezegrote goederen afschuwelijk 
mishandeld.' 

Binnen enkele dagen zal dezelfde kwestie te,Eindhoven in de gemeenteraad 
aan de orde komen. De plaatselijke afdeling van Humanitas heeft de raad subsi- 
die gevraagd. Dit verzoek ligt nu ter tafel met een afwijzend prae-advies van 
het college van B. en W. Eindhoven zal pas met recht lichtstad mogen heten, 
als de gemeenteraad het college een les geeft in geestelijke vrijheid en ver-
draagzaamheid. Eindhovens raad zou zich daar niet voor hoeven te generen. 
Het zou ons verheugen hem te zien in gezelschap van de vroede vaderen 
van de hoofdstad der provincie en van' Bergen op Zoom, die de geestelijke vrij-
heid in Brabant hoog hielden. Want daar heeft men anders beslist dan in Breda. 
Met voldoening mag worden vastgesteld, dat de afwijzende besluiten van Breda. 
en nok van Tilburg en van Oss, geen generaliserend oordeel over de hele pro-
vincie rechtvaardigen. De hoofdsteden van Meijerij en'Markiezaat gaven het goede 
voorbeeld.Moge de lichtstad volgen, tot verder voorbeeld." 

Inmiddels verwierp de Eindhovense Raad een subsidie-aanvraag van Huma- 
nitas. Het Vrije Volk van 24 maart zegt er het volgende over: 

Niet te verwachten ? 
Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, in grote 

meerderheid bestaande uit leden van de IC.V.P., heeft een subsidie-aanvraag 
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van Humanitas, de Vereniging voor Maatschappelijk Werk op Humanistische 
Grondslag afgewezen. 

• Tot de motieven die worden opgegeven behoort ook: 
"Van een plaatselijke overheid, wier beleid in het algemeen op positief 

christelijke grondslag is gegrondvest, kan bezwaarlijk worden verwacht,, dat 
zij doorsubsidiëring een maatschappelijk streven zou erkennen en bevorderen, 
dat deze (christelijke) grondslag principieel en stellig afwijst." 

.Er zijn verschillende gemeenten met een K.V.P.-meerderheid die op het 
standpunt staan, dat het tot de taak van de overheid behoort de verschillen-
de groeperingen in ons volk gelijk te behandelen. 

Waarom_dat,wat in de ene gemeente door een KVP-meerderheid tot de taak 
van de plaatselijke overheid wordt gerekend in de andere gemeente bezwaarlijk 
kan worden verwacht van de plaatselijke overheid, waarin de K.V.P. de meerder-
heid heeft, is ons een raadsel._ 

Wat de positief-christelijke grondslag tenslotte betreft:. welk een aan-
tasting van het begrip christelijk, als het wordt misbruikt om door de over- 
heid de ene levensbeschouwelijke groepering achter te laten stellen bij de 
andere, • 

• En de Limburgse Editie van het Vrije Volk gaat over het stuk een polemiek 
aan met het Katholiek Dagblad Oost-Brabant, dat zich over het Vrije Volk van 
24 maart verontwaardigd had betoond. 

Antwoord aan Oost-Brabant.  
Kortgeleden leverde Het Vrije Volk enkele kritische kanttekeningen bij 

het feit, dat B.en .W. van Eindhoven andermaal een subsidie aan Humanitas 
hadden geweigerd. Naar onze mening is dit in strijd met gezonde opvattingen 
over democratie. 

Het in Eindhoven verschijnende katholieke dagblad Oost-Brabant is het 
hiermee niet eens en geeft daaraan uiting in een merkwaardig artikel, dat 
ons tot een.kort wederwoord noopt. 

In ons vorige artikel hadden we onder andere geschreven, dat men van 
KVP-zijde in Brabant en Limburg soms de indruk wekt, alsof deze provincies 
het uitsluitende jachtterrein zijn van de KVP en dat anderen daar niets heb- 
ben te maken. 	. 

Het artikel in Oost-Brabant bevestigt dit voor 100 percent. Het blad 
schrijft: •"Een in Amsterdam verschijnend dagblad mengt zich in de autonome be-
voegdheden van het gemeentebestuur van Eindhoven. B. en W. van Eindhoven 
hebben te waken voor de homogeniteit hunner gemeente, maar deze homogeniteit 
wordt aangerand door een dagblad uit het Noorden." 
• - Toen we dit lazen hebben we onze ogen uitgewreven. We gaan nu maar voor 
bij aan het feit, dat we de zuidelijke editie van Het Vrije Volk als een zuide-
lijk blad gelieven te beschouwen. Maar zelfs afgezien daarvan, heeft een in 
het Noorden verschijnend blad niet meer het recht zich een oordeel te vormen 
over wat er in het Zuiden gebeurt en heeft het niet eveneens het recht dit 
oordeel uit te spreken? 

Oost-Brabant schijnt dit te betwijfelen. Anders had het blad niet hoeven 
te spreken over "aanranden uit het noorden". Of heeft Oost-Brabant met het 

.gebruik van dergelijke dikke woorden nog een andere bedoeling, namelijk het 
speculeren op wat verouderde provincialistische, anti-noordelijke sentimenten? 
De hoofdredacteur van Oost-Brabant verloochent wel heel sterk het vroegere 
"Brabantia Nostra" als hij zich op deze wijze tot tolk maakt van provinciale 
minderwaardigheidscomplexen. 

Oost-Brabant schrijft verder: "Degene die handelt in strijd met de demo-
cratie is hij, die een volksdeel het recht betwist een bepaalde sfeier in zijn 
of haar gemeenschap te handhaven en die als minderheid het recht durft op 
te eisen voor elementen die de gemeenschap ter plaatse schadelijk acht voor 
haar bestaan." 

Wat is dat voor een"atmosfeer" waarvan een gemeente het recht heeft 
die te handhaven. Naar onze mening kan dat nooit iets zijn, dat in strijd komt 
met onze grondwet, die geen discriminatie kent naar levensovertuigingen. 

Oost-Brabant maakt de indruk dat naar zijn mening niet-katholieken in 
een overwegend katholieke streek slechts recht hebben op een tweederangs po-
sitie. Dat is een opvatting van democratie die in het wezen der democratie 
niets overlaat. 

Het is trouwens in strijd met de feiten, als men zou denken, dat dit 
standpunt van Oost-Brabant "het" katholieke standpunt zou zijn. Benoorden de 

rivieren werkt  de K.V.P. in taltijke gemeenten wel mee aan subsidies voor 

buitenkerkelijke organisaties. 
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Wat zouden de katholieken in het nieuwe bisdom Groningen moeten aan-
vangen met het standpunt van Oost-Brabant? Oost-Brabant kan toch moeilijk 
hopen, dat in Groningen katholieke Sociale organisaties zouden komen te ver-
keren in de positie van Humanitas in Eindhoven. 

Ten onrechte wordt de katholieken wel eens dit standpunt- hangeWreven: 
als de katholieken een minderheid zijn ( , dan eisen zij de vrijheid in naam van 
de vrijheidsopvatting der meerderheid, maar als zij zelf meerderheid zijn, dan 
weigeren zij'aan de anderen de vrijheid, die zij voor zichzelf opeisen. 

Dit is een meten met twee maten dat een aantasting is van de democratie. 
Gelukkig is dit niet"het"katholieke standpunt. Maar Oost-Brabant is nog eens 
komen demonstreren dat helaas nog heel wat katholieken in het Zuiden op dit 
onzalige standpunt staan. En daarom is het,.dat een keuze voor de P.v.d.A. 
een keuze voor de democratie is, ook in Brabant en Limburg. 

`Maar wie plukt de zure vruchten van deze subsidie-kleinzieligheid? 
Wij geven het woord aan De Marsbode van 3 maart 1956, die in een artikel over 
het nieuwe bisdom Groningen o.a. het volgende zegt: 

"Wel leeft er zowel in het hart van de buitenkerkelijke als in dat van 
de protestantse noorderling een diep-gewprtelde angst voor Rome, dat spon-
taan geassocieerd wordt met machtsstreven, onverdraagzaamheid en dergelijke. 
In het verleden hebben de katholieken hiertoe zeker aanleiding gegeven en 
nog altijd wordt deze angst helaas gevoed door de wijze, waarop de katholieken 
in het Zuiden van ons land, in Spanje en andere katholieke landen zich tegen-
over andersdenkenden gedragen. Door de houding, welke met name het katholieke 
Zuiden meermalen aanneemt bij subsidie-aangelegenheden, wethoudersbenoemingen 
enz. een houding die in het Noorden als onverdraagzaam wordt uitgelegd, wordt 
het apostolaatswerk in het Noorden op niet te onderschatten wijze gehandicapt. 
Zo werkt b.v. de houding, welke katholiek. Venlo tegenover'een bijeenkomst van 
de Jehovagetuigen heeft aangenomen, in het Noorden nog altijd na als een 
storende factor.'De meeste last ondervindt het apostolaatswerk in het Noorden 
echter van de sterk afwerende, negatieve houding, waarop het humanisme, zo-
als belichaamd in het Humanistisch Verbond, in het Zuiden vaak stuit bij sub-
sidiekwesties en dergelijke. 
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