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Dagblad, w . i ese  
ze hoofdrede 'va  Pedde se  aal'vall 	ic)erile_r", het te Heerenveen verschijnende 

Hij si 	noemt. QP 1 A , -t7
11
1121fdreda 	' • , ho

t hij 
 udt t

i
,
- 

manistencom-n1 '''1' zich 	
bezigeMee rwla 

-±,-,exl, 
t  gnaleert 

daari 
 haalde artike 

personeel betre ft  "Het ,r1 het 
satie?" 	ftende  ",u/Saan" 

4s het :.: ons van het christelijk overheids- 
bulletin aange.... 

het ongerij d a"an" speelt het 
	. . een humanistische organi- . Dit lior  

ra e t e  

persdienst nosir aanhaling 
-4,e1.- - 	 klaar  di rv-val . . . ccill  inderdaad1. vIrs1.12Ft.S. 

	

geeft dan c].... , 	bewijzen d 

	

"Hier i. 	"' 5  en 	-' speld tussen:. 	

4c) 

maar een 1, 
alleen een 

wreek-geen  
eo 

ijzer.tussen. 	

e men vindt in 4e HumanistiscJie 

te krijgen; daarom moet er 
vervolgt 

ntra_ii; 	Tegenover zulke diagnoses kan men 

	

kentekenen z- 	
--Lagnose stellen. Deze, dat zulke uitlatingen Mn van  pend psychisch  Verseen steeds kw,:,.adaardi er om zich heen grij- schrijvers mis, 	hijnselt het Humanist eom 

angst voor demonst 	andacht op vestigen en exl,ltijd weer hun. 
t• - h V b /10 laataaId; dát— 

. Worden zulke L,chien door  
anis lee 	er 0 

plex. zij er altlid 	het• Hum • u weer de a 
nog geen voldoend reren? Als de Mussert-of MoskoU- geschiedenis 
methode, dan 	

toch
e waarschuwing is tegen de vereenvoudiginas- 

zn. 	Ma ;.?.,r tegen 
hadh 	ons aller vriend ne. Carthy het kunnen 

weet wat het• 	
het sen. Giter was 	

humanintencomplex schijnt geen kruid gewas 
mor 
	de p.v .d .A.,  

velerlei. Hebbe 

	

	
vandaag het N.V.V., en wie 

n
g

l
e
an zal z2.jn.ant de mogelijkheden zijn vele en 

Ge- nootschap de bijbele c Nederlandse Rode Kruis en het Fries Ge- 
en de Neder ' ' 

die van de Vereenigin' 	
vGargIrlkeeA2d:1 en 

s grondslag aanvaard? Geeft de bazuin 	je  
onzeker beluid? Dan zt* van Nede rlandse Gemeenten ten deze een 
zelfs typisch  

Z. dat allemaal humanistische orL,anisaties, . 
humanistisch, volgens de terminolo,jie van het "Orgaan". 

Maar in wat voor wereld komen wij op die manier terecht, 
wanneer ieder zich maar bevoegdheid aanmeet om, op grond van 
het vlotte axioma dat het "met een ornahisatie precies zo is als 
met een mens", de schapen van de bokken te scheiden? Voorde ge-
dooc9 verfden zelf is het niet zo erg, zij zijn wel ewend, alleen 
door hun bestaan de wrevel op te wekken van degenen die niet te-
vreden zijn zolang zij niet alles hebben inLedeeld. Maar het is 
erg voor de mensen zelf die zich met een christendom onder dit 
boedkope etiketje veilig achten voor, de verlokkingen der wereld. 
Onze organisatie aanvaardt Gods onfeilbaar /'oord als grondslag 
wat kan ons nob  gebeuren, en wat moeten we dankbaar zijn, dat wij 
niet zijn gelik die anderen, die een artikel minder in hun sta-
tuten hebben en dus altijd tAfelachtige figuren brjven. 

De eenvoudigen worde. met deze redenering in een valse
geestelijke gerustheid gebracht, de meer geraffineerden, 	

,)
dg 	.. 

zelf wel beter weten gebruiken haar om zich op -emakkelij 1 zij 
die 

zij als concurrente beschouwen. 
het onverantwoordelijke manier te ontdoen vaneen organisatie  
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imners onwaar en 

onwa4;rdig De waarheid is veel ingewikkell eindelij
k eens mee ophouden. Ile,_ 

is 	
Zij. moestendaJj nu 

henz:elf, er zijn al -l'. 

tijd  nog 

 zuivel-der geloofsformuleringen dan die ván het C.H.v.-L.... / vroeg. of laat keert dit wapen zich tegen 

en daarmee kan men precies 

hetzelfde doen. Het beste is, d
at ,g  

....rain 

ze heren zich eens laten analyseren door
o 	

een goed 
theoloog, ,m-e, 

zo'n humanistencomplex is veel te laig

.  

xxxxxxx  

E22-0-1-1E2-
2.9.1.1ggl  

comLentaar geleverd op de kwestie- 
 

Van de loorburgse .Courant,- 
22721......../r....t2,:l..i•-nlliftzi, 

In het blad 
"Lg£1211122.512g1221 • heef

t  

kort.geleden geen 

advertenties meer wilde opnemen van het Humaj
.  

nistisch Verbond. Prof. Niftrik schrijft daarin o.a. 
"Ik vind dit een 

droeve 
geschiedenis. A.(

j ,zullen n.j,.., 

zetgen, dat' deze: 
 aantasting der vrijheid door de r.k. Kerk werdh 

bedreven. Die prominente persoonlijkheid kan veel op z'n eige

n  

houtje gedaan en gezegd hebben, heeft de pastoor al verklard, 

dat hij e
r niet aan dènkt vanaf de kansel zich met de Voorburzs.,, 

Courant 
te bemoeien? Of zwijgt. de pastoer? Zie. dit zwijgen' d

e/,' 

Roomse Kerk kan mij zo benauwen. 
De kerk waakt over de zedelijk, 

held op 
bik gebied, zo hoorden wij'. Die prominente persoonlijk, 

head was bbk om de zedelijkheid bekommerd. Laar als nu de zed

e_ 

held 
op Uze wijze moet worden beschermd, 

1J,dt de zedelijk_ 

een nederlaag. 
Neen, wij zijn op het punt van de 

tolerantie  

der r, k, Kerk niet gerust."  xxxx xxx 

HUMANISTISCH THUISFRO:n En 
To 

JASBODE 

"De Eaasbode" heeft een rubriekje van .z.£.;. nAASBO(N)DIGN4Er. 
De£rin verscheen op 6 Augustus het volgendeg 

Nu door'de proef-mobilisatie het 
Nederlandse leger weer in de 

belangstellin staat, kan het zijn nut 
hebben, hier nog 

even
volle 

na te peinzen og ver d.- "humanistisch-gcestel2jke 
verzorgingn 

der strijdkrachten die dezer dagen haar beslag heeft gekregen 
door de benoeming van de heer H.J.j. Li ps tot 

iirecteur van het 

"humanistische vormings- en bezinnings-centrum . 
Hij heeft op een 

persconferentie zijn taak als volgt 

willen omschrijven. "het activeren van 
de bouwstoffen voor een 

levensopvatting maar vrije keuze, in eerbied voor de menselijke 
veelvormigheid, in verdraagzaamheid ten opzichte van anderer 
overtuisinj. 	nemen gaarne 

aan dat hij ons niet onverdraag-

zaEm vindt, indien wij van oordeel zijn in 
deze definitie een in-

ner13,:,ke tegenspraak te moeten signaleen in verbstnelt ad met het uit 

Ll 	

- 

ganspunt waarop zich het
r  

huanisme als zodanig 	. 

danneer dit in. fiers -van meet af de Gods-gedachte  uit 
de weg gaat, kan er onmogelijk sprake zijn van een vrije keuze, 
maar bindt, men zich onherrocpelijj1 aan een apriorisme, dat  zich 

alleen nog maar kan beroepen op de noodlottige "menselijke vel-
vormigheid" als het povere gegeven waarb,j wij ons "in verdraa .g.-

zacmheid ten opzichte van anderer overtuiging" nu -eenmaal heb-

ben neer *, leggin. Ook die verdraagzaamheid kan o.i. tenslot-
te tegenover de als "dogma" verklaarde vooropstelling niet an- 
ders dan in het gedrang geraken. 	• 

Zelfs door de uitzetting van het terrein der werk-
zaé..mheid tot buiten de kring der eigen geestverwanten (waartoe 
zeker niet alle buitenkerkelijken en nog minder do vrijzinni-,  
protestanten behoren), die de schijn van "vre keuze" overigens 
.in het gevlij kan komen, wordt het conflict ,der innerLjke te-
genspraak slechts geaccentueerd. 
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22.2.,I2 KRING. 

Liet Kinderhuis "Ellinchem", 

sinds Juni 1953 vol bezet. 

rk.,a. de plechtige opcni-le over '-t,linch 	
terecht sell' opbouw en de aendacht wes 
	

in September 1953 werd het meiars 
Thans 	 '2'elLrric:aereb=n. wijdde 

10: cn e-i- dat mej-itgnisl-f27 
onderbezetcing meer en - ::::lenz:tk::::nh:te. 

s na September 1952 vri3
.  

melden 

gericht. 

 latl ,__ 

zich aan 

e bs_ 

 

zetting van he-t 9 manden na d , _ . 

r 	
" snel is o,ge 

worden 

met het afwijzen van a  L' 	
`'s 	s- anvragen tot opname. 

moet reeds rekening gehouden 
is dus geen 

er nar uit, dat wij  
Momenteel herbert 

het 
kinderh • 41 kinderen zier de bezetting van 31 permanent bovenurc te ver7achten gemiddel— 

kinderen voor 1953 zullen blven. 

en het  

De instanties, die kinCeren in het kinderhuis plaatsten, waren de kinderrechters van ./..msterdam, Arnhem, 
warden, Rotterdam en Z):'olle. de vood»raden vail Alkmaar, dam, Arnhem, den .haeg, 
	

Groningen, 
AmsteJ—
Leou:  

enigingen. 	 :iddlburc, en Ij en een aantal var— e, 	Zutphen 

Enige kinderen warden reeds door tussenomst van de 
"st  oog— 

dijverenigin6', "riumanitas" in plee
,,nezinnen geplaatst. Er is dchter nog steeds een tekort aanboedc pleeggezinnen' 

In de afgelopen ontstaan tussen de 	periode is een voortreffeLjke samenwerkin2, ., psyc
ta  hiater 

die het tehuis geregeld bezoett, 
en de paedagogische s  

XXXXX 

De Gezinsverzorging bij "Humanitas" ___________________ 

Scholing 

Het aantalvor  afdelinge 
aan een sectie 

	

	 n van de vereniging "Humanitas", waar— 
gezinsverzorjsi% verbonden is, breidt zich uil. Het nieuwe in het v!erk 

voor  en Zelen en de toename der p 
gewe 

ro— blemen voor velen, maektc hot zeer 	nst een scholingsbijeen—komst te houden.  

Op Laterda2, 5, en Zondag 6 September a.s. zullen 60 á 70 kaCerleden cn be
langstellenden op het conferentie—oord 'Dc -tA---belsberL," bij i,

rnhem, bij elkaar komen  om met elkander van Ledach—ten te wisJelen. 

eej. j. van Keulen van bob Ministerie van Maatschappelijkeek 
 zal een inleiding houden over "Ik principes en de practijk val-

, Ce subsidiëring in dc Gezinsverzoring", en verder zullen 
te/ sprake komen de rechtspositie van gezinsverzorgsters, de 
opleieing, het landelijk contact door middel van een orgaan, de administratieve ven,crking, en het nut van een goede statis;-tische documentatie. 

Zondagmiddag zullen de deelnemers een excursie naar "211incheie" maken. 
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Rectificatie 

In de Humanistische Persdienst no.13 staat op blz. 1 een 
uiting van de heer Dubois, voorzitter van de Statenkieskring 
Heerlen. De aandachtige lezer zal hebben begrepen, dat daarin 
een fout is geslopen, er moet staan "Mocht het zo zijn, dat wij op 
formele gronden de financiële medewerking......(enz."). 


