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VAN ALLE KANTEN. 

Uit het Vaderland ven 28 Februari 1952n 

In zijn emorie van kntwoord zegt minister Staf ven Oorlog en 
TJarine t.a.v. de geastelijke verzorging van de Ned. militairen: "dat de buitenkerkelijken en de Humanistische groep niet mogen worden ver-
eenzelvigd. Door steun aan militaire tehuizen kan aan benealdeng§en 
't:----t' w212Sle •-n E21oat12" maar hij meent "dat naast de aalmoezeniers en veldpredikers niet kan 'morden overgegaan tot de aanstelling ven 
geestelijke verzorgers met Humanistische

g 
 levensopvattingen'' .De minis-

ter Leotiveert dit met te zeggen, dat "de vertegenwoordigers der kerken 
door  111§t2£atnIraditie een bijzondere plaats in de krijgsmacht heb-
ben, en dit nietáIleen in ons land, maar vrijwel in alle legers van 
andere 1E'nden". 

In het verslag over de kamervergadering ven 12 Maart j.1. ver-
meldt de Y.e.C. van 13 M:art met betrekking tot de geestelijke ver-
zorging (Oorlog en Marine): 

De Heer Algera (a.r.), gekant tegen toelating van Humanistische 
geestelijke verzorgers, verduidelijkt zijn standpunt "door te stellen, 
dat geestelijke verzorging ten slotte bedoelde bijstand te verlenen 
aan gewomien en stervenden op het slaveld. 	de boodschap van Jezus 
niet meebrengt" zo zegt hij " kan meng  niet toevertrouwen het laatste 
woord tot deze jongens te richten". 

Cemelentear N.R.C.: De Heer Algera vraagt zich blijkbaar niet af, 
of deze boodschap voor de niet-christelijke soldaten iets te zeggen 
heeft of niet. 

De Heer Dreu (P.v.d.A.) 'vroeg zich af, waarom in het leger nie-t 
hetzelfde kon geschieden, als vlet in de kampen van de D.U.ie reeds me 
succes wordt toegepast". 

De Heer "endelaar (V. en D.) meende zelf humanistisch te denken 
en daarom els Humanist... 	over deze aangelegenheid mee te kun-
nen praten. Hij was van oordeel, " dat de buitenkerkelijken nog meer 
verzorging nodig hebben dan de kerkelijken". "Ook onder hen bevinean 
zich velen die hunkeren naar geestelijk voedsel, ook al zoeken zij dit 
niet altijd op de traditionele plaats". 

Hij achtte het Humanisme meer een levenshouding dan een leváns- 
leer en daarom ongeschikt om -an militairen onderwezen te oorden, 
Tenslotte vroeg dit knmerlid zich af, gezien de een.-zdjdigf,  samenstel-• . 
ling ven haar bestuur, of het H.V. wel het humanisme vertegenwoodec,,__ 
Hij 'Vilde daarom voorzichtig zijn met het H.V,, "omdat deze organisa-
tie uitlatingen, welke uiting geven aan een dergelijke vijandigheid, 
scheen te tolereren". (bedoeld wordt vijandigheid tegen het geloof, 
Red. Hum. Persdienst). z.o.z, 



t. 2 

De stret:1 Ing van 	 in de Leidse  Courant (R.1( ,) van 1`5 
Maart, nar a ,,- eidng 	 -Stp:nen voor hreoUr• koal  Cp 

het volgende neer 
De uitlating "Stenen voor Brood" heeft wrok gewekt bij de Humaei, 

ten, "die. het toch erg goed bedoelen", ofschoon het volgens het blad 
voor"een Christenmens niet mekkelijk is te achterhalen, TAT zij bedoel, 
71ch verdiepend in de beginselverklaring van het H.V., komt de schrliv  
ven het artikel er toe te menen, dat het daarin gebodene "Inderdaad 
naar brood" smaakte. Het was volgens hein zelfs vrij smakeloos, en hij 

ni
e

t

komt daarbij tot de conclusie, dat "een Humanist er op den duur niet , 
noeg zielsversterking 4n vindt". De Humanist zou 

tenslotte hongerig  

morden (door het nuttigen van dat smakeloze brood) naar "hogere 
waarden". De honger zou dan gestild kunnen worden via de vijd geopel 2 

deuren van het Christendom. 
Het nut van het H.V. ligt volgens de schrijver in het feit, dat 1, 

H.V. de buitenkerkelijke mens zal behoeden' voor "afglijden naar v
ol_ 'et 

slagen nihilisme", en zelfs als 'deurtje voor nihilisten om zich vereer, 
eens te gaan bezinnen op de diepste levensvragen" .Maar eenmaal binnen  
de deurtjes van het H.V. blijft men daar niet staan" want het H.V  - 
weet er zelf geen antwoord op te geven". (Een soort Anti-chambre dus  

5 

Red. Hum. Persdienst). 
 

Voorts beweert de steller, dat aan de afwijzende houding van de mind.  
ters mede ten grondslag lag het feit, "dat het Verbond een Genootsch: 
is ven zeer beperkte omvang en door zijn vage doelstelling niet ge "1' 
ëigend is de massa te boeien". Us bewijs voor deze stelling geldt de -
onderstellinR 5  dat alhoewel een groot aantal Nederlanders bij de laat 
ste volkstelling hadden opgegeven, dat zij niet tot enig kerkgenoot },, 

l  
behoorden, dit "gelukkig niet inhoudt, dat zij alleen maar geloven .2e1-  
de "zedelijke waarde van de mens", zoals het Humanisme. Het zou "een  
ontzaglijke geestelijke verarming betekenen, indien de bedoelde 
kerkelijken hun steun op de wVoorzienigheid"zouden prijsgeven voor een  
steunen op de geestelijke en zedelijke waarden van de mens". 

Het artikel Yordt besloten met een aantal conclusies, te wete 
a. dat het onverantwoordelijk zou zijn het H.V. te erkennen els geente-. 

lijke richting voor alle buitenkerkelijken; 
b. dat het H.V. niets kan geven omdat het ?ELF armer aan inhoud i 
c. dat het H.V. voor hen, die volslagen nihil 	

e  
nihilist zijn - onderg s; 

het "historisch-materialisme" - met zijn (geheel in de lucht an 
in  

de) erkenning en verheffing van de geestelijke en zedelijke waarde 
van de mens, een deur kan openen. En niet meer dan dat, 
Aldus de Leidse Courant. 

Van een geheel andere geestesgesteldheid getuigt de reactie van 
van '71sum (arb,) op de gewraakte uitspraak van minister Mulderije 

l7/4/'52). "r.ir. van - 1.sum, die een geloofsgenoot van de ministee  is, vond de uitspraak van de bewindsman niet gelukkig. Buitendien sprak 
volgens hem hier "niet de minister van Justitie, maar de Heer lulderijec 
Daar de Heer van ':a,.1sum belijdend christen is, kan hij een levensbe-
echoulPing niet op een lijn stellen met het geloof, maar volgens hem 
"zijn -pij nu eenmaal niet langer een Christelijke natie, zoals vroeger 
heeft gegolden". 

Uitsluiting van de Huinanisten op dit gebied, heeft als gevaar 
"een bepaalde volksgroep in geestelijk opzicht geweld aan te doen". Vol-
gens spreker is hier de Deinocratie in het geding. ,HetHuijapiSmejs een te daarderen  stroming_in ons lapd_en het . levert_ep5 Fele Si:jráareeoi -de oubowe  van ons.  volksleven", Ook wees Je fleer van lalsum op de tegen-
strijdigheid, dat bij de D.U..j.-kampen Al geestelijke verzorgers wor-
den toegelaten. Door het instellen van een regeringscommissie op zo 
breed mogelijke basis wil hij voorkomen, dat beslissingen aangaande het 
al of niet toelaten van geestelijke verzorgers afhankelijk zouden zijn van het oordeel van individu:ne ministers. 
Tenslotte wees hij er op, dat men geheel vrij moest zijn 'het brood te 
kiezen, waaraan (men) behoefte heeft en dat dus het meeste profijt zal 
opleveren". 

Uit de N.R.C, van 28 Maart j.l. vernamen A.j, dat 7evrouw Ploeg 
(arb.) gesteund door .Tevrouw Fortanier (V.en,D), het gewenst achtte 
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C3 bij het opgeven  
pan toe te Ir 	 , van de kerkgenootschappen van scheidende pa-r-Lijen-claar voegen  ed  
Voornoemde kamerlederd wel levens— en wereldbesciacruswelij,k e orgenisatie Ii.V., aldusd 	 enken daarbij kennelijk aan organisaties alt 1421 e i\T,R c 	1,  
hand onder motiv 	. viinister Mulderije wees deze uitbreiding ven de leen sprake was erin, dat , 

Mevrouw Port 	rkgenootschappen". van ke 	'op de volkstellingsformulieren  (was) eek al- 

t 
 anjer daar destijds 

fout nu moest e
dern herhaald. 

repliceerde met er op te wijzen, dat het 1T,V 

Blijkens 
worden had geprotesteerd en zij vroeg zich af of deze 

door een van Mr. Burger ( 
Handelingen 

werd dit voorstel ingetrokken en verv engen 
kerkgenootschap  
genisatie van ideologisch 

\arb.). Dit, aangenomen, voorstel luidt: "het
- ._ waartoe 

de scheidende partijen behoren, desgewenst cl- 

Ijlt de Nederland 	. 

karakter waartoe partijen behoren. 

-----------------29 1.an  ven Maart 1952.  
OP de 	• vraa, 

of het H - • 
ast de  

11-g112212-11-Ed is na 	Luiknisme als levens- en wereldbeschouwing Ek: boer een negaT727-- 
ntwoord. 
:----____erkende  godsdiensten9  geeft de Heer 14 Nieuwe- 

de Heer Y. 

	

	eenli 
onderscheid tussen Humanisme en Christendom wijst 

op de' Centrale positie die de mens in de humanistische levens-
en weyeldbeschouwing inneemt en de betrekkelijkheid en veranderlijkheid 

levens- 
van 	normen in tegenstelling tot het Christendom, waarin alles zich 
om de figuur van Christus concentreert die een asolute en altijd ge-lijkblijvende 

betekenis heeft, Zodat erkenning van het Humanisme door het Christendom verloochening van de Christus zou betekenen en het prije 
geven Van de absolute waarde van het Christendam dat door het Humanisme 
immers hoogstens gezien kan 
de mensheid. 	 w 	 asein h 	'' orden als een p 	de ontwikkeling ven 

Tegen het instellen van een door de regering erkend instituut der 
geestelijke verzorging zijn dan ook onoverkomelijke bezwaren, De Heer IN? : 
wijst hierbij op de armoede van het Humanisme, dat geen boodschap brengt aan de mensen 5  geen perspectief opent en geen troost geeft. 

Bij het oprichten van militaire tehuizen ziet de Heer 'II. Nieuweboe.i: voor de Overheid -die wel de unieke waarde van de Chr. godsdienst erken. 
en in zekere zin zelf het Christendom "belijdt" -geen taak. 

Als er werkelijk behoefte aan is zullen ze er door particulier  ini- 
tiatief wel komen en wanneer deze tehuizen in de praktijk in de behoeft:. 
voorzien, kunnen zij ook door het Rijk worden gesubsidieerd.  

 

UIT EIGEN KRING. 

1Tumanistisch 
Thuis ront . 1 .t._ 

MILIT :RE ADRESSEN.  

Het Humanistisch Thuisfront rekent zich o,e. tot taak bet leggen 
en onderhouden van contact met militairen in Nederland, Nieuw-Guinea; 

Korea 2n met de Idlitairen in de hospitalen en sanatoria 
door het zendce- 	1 ,rsnonlijk brieven;  boeken, tijdschriften etc, 
Desgewenst geeft -het Humanistisch Thuisfront ook raad, hulp en bijstand 
in al die gevallen, waarin.militeiren of hun familie dit behoeven. Mil:1-
tairen of familie van militairen, die dit contact met het Humnistisch 
Thuisfront op prijs stellen, kunnen militair adres zenden aan het Cen-
traal Bureau, Hekelveld 16 te Amsterdam, telefoon 38xd83. 

IV HOLL, ND   HUIS.  

Op oensdag 26 Maart j.l. werd "De Eikenhoeve"; aand e EIpeterweg 
te Vierhouten, het nieuwe militaire Tehuis van het Humanistisch Thuis-
front, geopend. Evert A. Vermeer, voorzitter van het Humanistisch Thuis-
front s sprak in zijn begroetingstoespraak zijn grote blijdschap uit 
over zoveel belangstelling van militaire- en burgerautoriteiten en 



over hetgeen 	irenkele e'ken tot stetnd was gebracht Met 
tisch Thuisfront is van ;eerArig9  Lat telor een t,eak ligt voor overheid 
volk samen.  '''ij  huilansLen proo,:ren een negatieve onkerkelijkheid om  kt 

te buigen tot een positieve levensbescheJiing, teneinde 
degenen, die 

geestelijk leen houvast hebben te behceden voor het nihilisme. 
De staats-secretaris van Oorlog, Mr.F.J. Kranenburg, die het mi  11. 

taire tehuis opende, juichte het toe, dat juist in deze omgeving,  

voor de militeiren zo leeinig reereatie-mogelijkheld is, dit tehuis iá 

gesticht. Het werk, door het Humanistisch Thuisfront begonnen, heeft 
kenning en respectbij allen afgedwongen. Vooral de 

wijze, waarop reen r‘ 

zich voorstelt deze taak te vervullen, n.l. door gelegenheid te sehje, 

voor hoofd- en hendenarbcid, 

Humanitas 

De Vereniging voor MretschapeelijkI'rerk "Humanitas" was op 7aterf, 

en zondag, 26 en 27 April in congres in Arnhem bijeen,  Behalve een Cfp'.4e  

aantal belangstellenden heeft een 100-tal afgevaardigden 7aterdagmi3d2ot 

de verenigingszaken behandeld. Op de zaterdagavond stond de reclesser e 

in het centrum van de belangstelling, terwijl op 7ondag vraagstukken 'L''s" 
van kinderbescherming aan de orde kwamen. 

9 

Humanistisch 
Centrum 

"Mens en 'ereld5 

Dezer dagen ierd de acte gepasseerd van de Stichting Hudianistisch 
Centrum "Mens en ,e_reld", welke coordinatie en samenwerking tussen 
de verschillende humanistische organisaties als haar taak ziet. 

In het ne jaar zal deze Stichting voor de tweede maal een z.g. be, 
sturenconferentie beleggen. Thans verzorgt zij de Humanistische Perse  
dienst 

Het bestuur is als volgt samengesteld: Dr.J.P. van Praag, voorz4+ 
ter; Uej. M. Dijkstra, secretaresse; J. Bijleveld, penningmeester; j, 
de Bruyn, H.J. :Gips en 	Dr.J. In 't Veld leden, 

f Humanistisch j 
Verbond 

De commissie voor Praktisch Fumanisme uit het Verbond belegde up 
19 en 20 April te Utreeht een conferentie van geestelijke raadslieden 
in de D.U.J.-kampen. 

Het was voor de eerste meel: dat deze groep werkers, waarvan som-
migen reeds meer dan een jee.r bezig zijn, bijeenkwamen om de vraagstuk-
ken van de geestelijke verzorging van buitenkerkelijke arbeiders in de 
D.U.'j.-kampen, te bespreken Er zijn thans een 20-tal van deze-  raads-
lieden, die tezamen 25 kempen verzorgen. De raadsman C.E. ':chonk.be-
steedt hieraan zijn volledige werktijd; de anderen verrichten dit werk 
in hun vrije tijd. 

Dr.J.P. ven Praag hield een inleiding over "de ontmoeting van ,nen7, tot mens", waarbij algemene aspecten van het humanistisch geestelijk 
verzorgingswerk, alsook speciale problemen van dit werk onder D.U./.-
arbeiders, intensief werden besproken. 

's zondags werd na een inleiding van C.Schonk aan allerlei meer 
praktisch kanten van het werk aandacht geschonken. 

Het was een uitstekend begin van consolidatie van dit nieuwe werk 
De messte raadslieden kenden elkaar niet; ongetwijfeld hebben de be-
sprekingen bijgedragen tot een beter begrip van de problemen, welke er 
op dit gebied liggen. 


