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ONS COMMENTAAR. 

In de Tweede Kamer kwam bij de begroting van het Departement van Soci- 

%
le 
 Zaken en Volksgezondheid, onder welk Departement thans de D.U.W. res-
teert, ter sprake de subsidigring van het verzorgingswerk onder de °- yr -arbeiders. • 

P 
 Hieronder volgt de betreffende passage uit de Handelingen: 

"Beraadslagingen over artikel 284K. luidende: 
Uitgaven voor geestelijke en culturele verzorging f 404.000 
waarvan komt ten laste van de 
begroting van het Zuiderzeefonds 	f 110.000 en ten laste van hoofdstuk XII A 
der Rijksbegroting 

f 	7.000 
f 117.000 

zodat wordt uitgetrokken 	 f 287.000" 

De heer STOKMAN: Mijnheer de Voorzitter! In artikel 284 K wordt de post 
omschreven: 

"Uitgaven voor geestelijke en culturele verzorging." 

Uit de toelichting, gegeven in de Memorie van Antwoord, is gebleken, 
dat met die geestelijke verzorging wordt bedoeld het werk van de Prote 
stants-Christelijke kerkgenootschappen, de Rooms-Katholieke Kerk en het 
Humanistisch Verbond. Nu is er dit jaar bij de begroting van Oorlog een 
uitvoerige gedachtenwisseling geweest over die geestelijke verzorging, 
Daarbij is wel verschil van mening gebleken over de waarde en de omvang 

dil vn.n de verzorging door het Humanistisch Verbond, maar er was geen verschil 
( A. mening hierover, dat er tussen de godsdienstige verzorging van de kerk-
genootschappen en de geestelijke verzorging van het Humanistisch Verbond 
verschil is. Nu zijn mijn politieke vrienden en ik van mening, dat dit ver-
schil tot uitdrukking dient te komen, ook in de omschrijving van de post. 
Daardoor zullen immers twistvragen kunnen worden voorkomen, alsook misver-
standen t.a.v. de bedoeling van de Overheid bij die subsidiëring van het 
verzorgingswerk voor de D.U.W.-arbeiders. Op grond hiervan zou ik de ge-
achte bewindsman willen verzoeken om de post aldus te willen omschrijven: 
Uitgaven voor godsdienstige, geestelijke en culturele verzorging. 

De heer SUURHOFF, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid: 
,lijnheer de Voorzitter! Ik heb tegen de opvatting van de geachte afgevaar-
digde de heer Stokman, dat godsdienstige en geestelijke verzorging niet 
geacht kunnen worden in hetzelfde vlak te liggen, geen bezwaar. Waar de 
heer Stokman overigens op de post zelf geen enkele aanmerking heeft ge-
maakt, zou ik hem dus wel kunnen volgen in het geven van een andere om-
schrijving van deze post, in die zin, dat de benaming van artikel 284 K, 
"Uitgaven voor geestelijke en culturele verzorging", wordt gewijzigd in 
"Uitgaven voor godsdienstige, geestelijke en culturele verzorging". 

Ik moge U, lijnheer de Voorzitter, een desbetreffende wijziging ter 
hand stellen. 

\, 	

De Voorzitter: De Regering heeft het artikel in dier voege gewijzigtelijked, 

culturele

en  
dat de aanhef komt te luiden: Uitgaven voor godsdienstige, gees 
aturele verzorging. 
Naar ik verneem, heeft de Begrotingscommissie tegen deze door de Rege-

ring na het verslag aangebrachte wijzingen geen bezwaar. 



Commentaar:  

Vanwege het Humanistisch Verbond werd ons op verzoek het volgend com, 
mentaar op de hier weergegeven beslissing verstrekt: 

Het door Pater Stokman aangebrachte amendement moet van de grootste 12„ 

tekenis geacht worden voor de rechtsvorming op dit terrein. 
De  wetgever 

heeft hiermede immers ondubbelzinnig stelling genomen tegen de meermalen 
verkondigde mening, dat geestelijke verzorging altijd godsdienstige ver_ 
zorging zou moeten zijn. Na de nieuwe omschrijving van post 284 K der 

be, 
groting van Sociale Zaken staat het wel vast, dat godsdienstige verzorgi)„ 

soms wellicht mede onder geestelijke verzorging begrepen moge gijn, ma
ar  '€ 

dat geestelijke verzorging tenminste ook niet-godsdienstige zielszorg in,  

sluit. 

X X X 

UIT EIGEN KRING.  

Het jaar 1952 is voor de humanistische sector in het Nederlandse volks, 
leven in het algemeen zeer voorspoedig geweest. Grote belangstelling trok 
het van 21 tot 26 Augustus in Amsterdam gehouden Internationale  Congres 
voor humanisme en ethische cultuur, waar de voormalige president van de 
Unesco, Julian Huxley, een rede hield, die met andere uitspraken van dit 
congres tal van pennen in beweging bracht. Het congres besloot tot de Op-
richting van een internationale, humanistische en ethische unie, die thans 
'zowel in Europa als in Amerika aangesloten organisaties heeft. 

Het op 29 en 30 Maart te Gouda gehouden jaarlijkse congres van het 4s,  
Humanistisch Verbond, de geestelijke organisatie in Nederland, kreeg door 
het bezoek van een Belgische organisatie een internationaal tintje. Overi, 
gens onderstreepte dit congres nog eens uitdrukkelijk, dat het Humani-
stisch Verbond zich richt zowel tot intellectuelen als arbeiders, tot 
beralisten als socialisten. 

22 Juli kon dit Verbond te Nunspeet een eigen vacantie- en conferentie, 
oord openen, dat zich ontwikkelt tot een centrum van geestelijke en cul_ 
turele arbeid. 

De Humanistische Stichting "Socrates"werd beyoe.gd verklaard een bij-
zondere leerstoel te bekleden aan de Technisdhe Hogeschool te Delft en be, 
noemde Dr L.G. van der Wal tot bijzonder,hooglere-lar. Op 24 September aan-
vaardde deze zijn ambt. 

Ten behoeve van haar voogdijwerk opende de Vereniging voor Maatschappe-
lijk Werk "Humanitas" haar eerste kindertehuis-"Ellinchen" bij Dieren • 0p 
haar in April gehouden congres besloot deze vereniging tot voorlopige sa-
menwerking met het Genootschap voor Reclassering. 

Het Humanistisdh Thuisfrantlaagde erin zijn militaire tehuizen in 
aantal uit-t_ 	 en-riaakte»-opr.-17 November in Nunspeet een begin met 
zijn vormingsát-bOtIihrngSWetk.  voor militairen. 

Deze verlioógde activiteit was voor velen, die tot nog toe aan het hu-
manisme als een te verwaarlozen factor voorbijgingen, mede aanleiding zich 
ernstig te verdiepen in de vraag, welke plaats aan deze zij het niet ni 
we, dan toch jong-georganiseerde stroming in Nederland moet worden toegr-
kend. In het Parlement, het Nederlands Gesprek Centrum, in de pers werd 
soms diepgaand, soms meer heftig dat gedegen over deze vraag 	
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ten gewisseld. Het lijk niet voorbarig aan het eind van ditjaar 
stellen, dat het inzicht aan kracht heeft gewonnen, dat uit een oogpunt 
van verdraagzaamheid ook aan het humanisme een eerlijke kans moet worden 
gegeven, zijn geestelijke hulp en bijstand te verlenen, daar waar er om 
gevraagd wordt. 


