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belangrijk genoeg De Provinciale Drentse en Asser Courant heeft de kwestie 
2E21-21t 	Praa.c gevon en cm de voorzitter van het Verbond, vragen, dat zij 	

Y 

naar aanleiding daarvan om een interview te zlj op 23 ju_, 

"Ik heb de indruk publiceert. Wij laten het hier volgen : 
van het Dordtse Lyceu 	- aldus Dr. van Praag, die conrector 
uiting gezien moet 	Il -s - dat in de Voorburgse actie meer een 
lieke wereld, dan wordenvan 	van  bepaalde doordrijvers uit de katho- het 
heid heeft vanzelfsprekend bezwaren tegen het Humanistisch Ver- 
met geestelijke middelen,  
we te aanvaarden, dat anderen 

us, maar dat kan een geestelijke strijd zijn 
strijd schuwen we niet. Wel weieren 

wel en wat we niet zullen 
n
eren ons zullen voorschrijven, wat Wij 

niet om het recht der
n4 	

daarom 
 	. 

mogen lezen. Want gaat het en 
willen. 	 Katholieken om de krant te lezen die ze 

Wanneer men dat in R.K. 
dat een volstrekte verdeeldh • -kring niet Lou gaan inzien, zou 

verdeeldheid van het Nederlandse volk op-
leveren, want er is geen sprake van dat de Humanisten (en ande- 
ren) zich bij een dergelijke censuur Zouden neerleggen. Daarvoor 
voelen zij zich te zeer verantwoordelijk voor het geestelijk leven van het Nederlandse volk. 

De actie, die vooral het laatste jaar tegen ons gevoerd 
wordt, geeft ons vaak het gevoel, dat men hetzelfde nu met ons . 
doet, wat sommige athëisten vroeger wel met de protestanten en 
Katholieken deden. Men licht een citaat uit een of ander ge-
schrift en geeft daaraan een uitleg, die niet met de werkelijk-
heid in overeenstemming is. Men kan een geestelijke stroming niet 
uit een boekje leren, zomin als men het Christendom kan leren 
kennen uit theologische geschriften. 

Men schrijft veel over het Humanisme, maar men kent het 
niet. Z'n ideeën niet, noch z'n practijk. Wij hebben er geen be-
hoefte aan de mensen hun laatste restje geloof te ontnemen, 
zoals men wel beweert. We willen begrip wekken voor geestelijke 
waarden in 't algemeen en voor de menselijke verantwoordelijkheid 
in het bijzonder; Met onze twintig geestelijke verzorgers in de 
D.U..-kampen, die optreden naast de Rooms-Katholieke en Protes-
tantse verzorgers laten we in de practijk zien hoe we dit onder 

is gedurende drie jaar praktijk nooit n klacht geweest. 
dit geschiedt anderen denken te bereiken. Over de wijze waarop 

Door de gehele 
aandacht. Zowel in dePe" trok de "Voorburgse kwestie" grote 
werden verslagen van grote als in de provinciale dagbladpers 
schap van Het Verbond e vergadering van de Voorburgse Gemeen-ling bestond (zie vo 
schillende kranten rig nr.Hum. Persdienst) o waarvoor een overweldigende belangstel- 

. in ver- gaf men commentaar. 	
pgenomen, 
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Vanuit dat beginsel Het is meer een leven ende levensvisie.en 

zo veel organen meer. " ji.liseaux voorPlaa  se ij e 	
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d_ 

 
de 

 mens daar veelal tegenover staat. De mens een geestelijke grond-
Misschien 

slag  te geven voor z' 
manbestaan is dus het hoofdmotief. Misschien zal 	

zeggen dat ruim negenduizend leden nog 
maar  een kleine groep is. 
ne groep de verlangens van 
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 groep der buitenkerkelijke humanisten, die dwars door all litieke geledingen van ons volk loopt." 

leiding tot die 

Er is daar  b 

XXXXX 
professor Dr. W. 	' Ban1 12, 

sprak een volle zaal voor d
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rilheid". 

deigngellennhtale) Voorburg Humanisme en Geestel- 
Spreker begon Meet Haags Dagblad van 16 J • ij  w citeren hier het verslag van het 

schetsen met de 	unl) de Kerk in haar verschijningsvormen te motieven,
teken Vervolgens die daaraan ten grondslag liggen. 

de hij het humanisme, zoals het zich in de loop van de geschiedenis heeft 
	- Bij de vergelijking tussen

gepresenteerd.  
de spreker tegenstellingen e Kerk en Humanisme constateerde 

Zo zal de geestelijke strijd. 	 1-1 spanningen en als gevolg daarvan 
Kerk haar boodschap blijven brengen 

zen- dingsdrang niet kan worden 	
het Humanisme een zekere 

ontzegd.
zen- 

Anderzijds liggen er punten 
van overeenstemming, zoals de bekommerin over het afglijden van 

de verdediging van de de buitenkerkelijken naar het nihilisme, g  
waarachtige humaniteit en de verwerping van de geestelijke dwang. 
Spreker is er van overtuigd, dat ook onder de Katholieken ele-
menten zijn te vinden, die dit standpunt innemen, hetgeen niet 
alleen voor Voorburg, maar ook daarbuiten een zegen is. Het is, 
volgens prof. Banning, noodzakelijk,,dat de Kerk zich daarin uit-
spreekt en  positie kiest en tenslotte gezamenlijk met de buiten-
kerkelijken de strijd aanbindt tegen de gemeenschappelijke gevaren, 
welke de  geestelijke vrijheid bedreigen. 

"Een volk verspeelt zijn toekomst indien het de gewetens-, 
krenkin zonder strijd aanvaardt", zo besloot Prof. Banning zijn 
leerzame en interessante redevoering.  

Tenslotte meende spreker, dat bij het weren van bepaalde 
publicaties uit de pers verschil moet worden gemaakt tussen een 
neutrale courant en politiek of confessioneel gerichte bladen. 
Hot geval, dat zich in Voorburg aangaande het neutrale weekblad 
heeft afgespeeld, achtte de hooggeleerde wel degelijk een aan-
tasting van de persvrijheid. 

In het maandblad voor evangelie en cultuur "Wending" had 
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geschiedenis maar ook met ons hart. Maar dit en 
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De Zandvoortse Courant van Vrda lang re• ac oneel.arti el 

van "Momus"  •  dietldgled2Lijk 12e-deelt de christelijke b • 
te huldigen _ zijn 

zien
:gr

zi:en op Rooms-Katholieke grondslag 
weer. Hij schrijft: "Wat enkele weken 

een aantal Katholiek 	ge leden in Voorbur n 	 g is gebeurd, waar 
Courant, waardoor de eilictlwang heeft uitgeoefend op de Voorburgse 
dwongen is geweest te 	ever van dit blad uit lijfsbehoud ge- 
betreffende het Humanisbá

tis orn geen publicaties en advertenties 
Spiritisme en geboorteba 

	Verbond, de Vrijmetselarij, het 
meer beschamend. Niet in 

tt  g meer op te nemen, is zonder 
dwang. minst voor de bedrijvers van deze 

De Voorburgse Courant is 	Rooms- n. 	 Kathol 	krant. Was zij dit w, dan zouden bedoelde advertentiestens  en publica- ties er niet in voorkomen. Maar 
zolang deze krant haar abon-

né's heeft uit diverse kampen, zullen de lezers uit het Katho-
lieke kamp er aan moeten wennen dat zij wel eens een advertentie 
zullen tegenkomen, die hun niet bevalt. Maar zij hebben nimmer 
het recht, door middel van broodroof Un mening door te drijven. 
Hun houding devalueert het ideaal, waarvoor zij strijden, want 
er schuilt een element van zwakte in. 't Schijnt, alsof zij bang zijn hun overtuiging te verliezen. 

Wil iemand trachten een ander over te halen tot zijn over-
tuiging, te "bekeren" dus, dan zal hij dit moeten doen door de kracht 

van de overtuiging en zelfs door een voorbeeldige le-
venswandel. Maar dwang overtuigt nooit. 

Het is spijtig dat zulke dingen gebeuren. Zij vertroebe-
len de verhoudingen en zij doen afbreuk aan de 
mensen voor elkaar moesten hebben. 	

genegenheid, die 

Het kan geen kwaad een andere mening te respecteren. 
onrechte wordt wel eens gedacht dat dit zou betekenen: verraad  
aan het eigen principe. In ons land met zijn talloze stromingen 
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Bureaux voor Levens- 
; en Gezinsmoeilijkheden 

1 

nieuwe 	 ....-
MLY.J3M. Op Vrijdag 3 Juli a.s. zal h?t Bureau voor Levens- 

Levens-.en 	op Humanistische Grondslag te Haarlem officieel worden geopend. Het stichtingsbe-stuur van dit Bureau belegt 
daartoe een bijeenkomst in Café-Rest. 

Brinkman op 
de Grote Markt, waar de voorzitter, Dr. W.J. Jong, een uiteenzetting zal geven van 

doel en werkwijze van het BlAreau. _ 
Het spreekuur wordt 

gehouden op  Woensdagavond van 8 	9 tot Kruisweg 74, Haarlem,  uur, 

raad van Utrecht op 11 oun17-1- 1.11.ECHT. In de vergadering van de gemeente- B. en W. voor toekennin 	 van 
Prot. Christ. Bureau v 	

. • kwam aan de orde een voordracht  g van een gemeentesubsidie aan de Stichting 
stichting Bureaux voor 	

Huwelijks- en Gezinsmoeilijkheden, aan de 
tische Grondslag en aan rens- en Gezinsmoeilijkheden op Humanis-

Volksgezondheid. e Utrechtse Katholieke Stichting voor Gees- 

telijkeMr. Derks (KVP) voelde er niets voor subsidie te geven aan een instelling (de humanistische) 
tijde zal verzetten. 	 waartegen spr. zich te allen 

Hij zeide tegen te stemmen. Mr. Caro (V.V.D.) 
waarschuwde de Heer Derks voor de consequenties° de KVP zal zich door te volharden in deze houding op den duur in eigen vlees snijden.  mej. 

Dr. de Vink (KVP) merkte op accoord te gaan met het subsidrl- 
ren op grond van de drie zuilen-theorie. De vraag is alleen: hoe 
moet men de humanistische groep precies beoordelen en bekijken. Vast 
staat dat deze groep niet de gehele sector van buitenkerkelijken be- 
strijkt en hier ligt een moeilijkheid. Een gereserveerde houding ie geboden. 

Wethouder Ploeg (arb.) zette uiteen, dat het beter waá bij deze voordracht niet te gaan discussiëren over de principiële geschilpun 
ten. Er is destijds uit de raad aandrang uitgeoefend steun te verle-nen aan de geestelijke volksgezondheid. Welnu, deze humanisten ver-
richten (met de anderen) evenzeer arbeid van de geestelijke volksge- zondheid. 

De voordracht we21.2-1.2111111LIE_gebracht en  te en 6 stemmen t en : Mr. Derks 	Dr.' de Vink, Pilt. 
aangenomen met 26  

e 
Eijkelenbor I r. Bruynene t  
allen KVP  


