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Ubach over Worms i
s  Daar heeft zich . 	

een kleine plaats in Zuid-Limburg.
ange- e 
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	ren werd de vrouw gedoopte Vader" 	d 	g een 
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,a  vraagt de verenigirig 
subsidie aan, die voor de 
	 k:'3  Iziranitas" bij de gemeente de normale 2 5% 

van het betaalde salaris. In dit eval een bedra van gezinshulp pleegt te worden gegevene
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 VIER GULDEN ACHTENTWINTIG CENT 
De raad van 

vr
agen van de Katholieke en 

Prot.-Christelijke gezinszorg 
libach over Worms ontvangt geregeld zulke aan-

over deze aanvraag wordt in eerste instantie gunstig beslist: _ 
de 

 raad keurt met 6 te en 5 stemmen de subsidie van .4.28 oed. 

en ook 

Na deze gebeurtenis komt er in Katholieke kring beroeri
ng. Allerlei Katholieke organisaties waaronder belang-

rijke, komen tegen deze beslissing in het ge;reer, de Gazet van 

een grote 

Limburg gaat vooraan in het scherp becommentariëren van het ge-beurde en 5 
raadsleden doen een verzoek voor een spoedvergade-

rin

g van de Waubachse raad, teneinde het besluit ongedaan te 
maken. Van de organisaties noemen we in de eerste plaats de K. 
A.B., die onder leiding van de Heer Jan Maenen een uitvoerig 
adres aan de raad stuurt waarin de principiële onjuistheid van 
het subsidiren van een vereniging als "Humani±as" wordt uit-
Abdis 
eengenet. A1;1-erfei plaatselijke 

K.A.B.-afdelingen (b.v. die in senbro:e7,1t-) sluiten zich daar weer bij aan. Ook de R.K.Mijn-
richten zich tot de raadwerkersbond en de kring Limburg van de R.K. Jongerenorganisatie 
Statenkieskrin 

	

	 van Waubach. Tenslotte schrijft de van de K.V.P. in Limburg : 
"Mocht 

medewerking in onze Limburgse gemeenteraden niet kun-nen
11ancigle 

 weigeren, dan moeten wij dit doen op principiële overwe gi gen". 

Aldus de Heer Dubois, voorzitter van de Statenkieskring Heerlen. 

Burgemeester Hermans heeft weliswaar eerst de termijn van 
veertien dagen laten vestrijken,  maar roept dan toch op 23 Juli de 
de subsidie van f. 4.28'• raad bijeen, uitsluitend ter bespreking van deze kwestie van 

(Het gemeenteraadslid Oosthoek, Gemeentebelangen, stelde 
voor de f.100.--, welke deze raadsvergadering aan presentiegeld 
kostte, voor deze gelegenheid terug te storten in de gemeentekas! 
De raad was voltallig, ter tafel lag het voorstel tot intrekking 
van het reeds genomen besluit. 

Dat voorstel werd met stakende stemmen - 6 te en 6 	ver- worpen!!  

Het 



En zo bleef dus gehandhaafd in Ubach over 
Wo rms de f.4.28 

subsidie aan de vereniging "Humanitas", voor verleende gezins- 
hulp, 

Burgemeester Hermans was over de gang van zaken weinig te 
spreken en uitte zich tijdens de raadszitting met name tegen de 
"Gazet van Limburg" nogal scherp. Aldus : 

"De onjuistheid van haar eerste publicatie over de subsi- 
diekwestie is haar aangetoond. Inplaats van de zaak te rectificeren, 
heeft- de-Gazet opzettelijk op haar foute voorlichting voortgebor-
duurd. Aïs zedepreker is de Gazet van Limburg dan ook niet aan-
vaardbaar.:'"' 

XXXXXX 

DE VOORBURGSE KWESTIE. 

De Voorburgse Courant heeft aan haar vroegere abonné t.s, die 

voor het blad bedankten wegens haar toegeven aan de R.K.zijde uit-
geoefende druk, een folder toegezonden waarin zij meedeelt in het 
vervolg weer nieuws van het Humanistisch Verbond te zullen op-
nemen. Een nadere verklaring van de beweegredenen, die tot dit be-
sluit hebben gevoerd, werd niet gegeven. 

Het Haags Dagblad is in Voorburg eens nader over deze kwestie 
gaan praten en publiceerde in de krant van 7 Juli het volgende ar-
tikel : 

Van de zijde van het Humanistisch Verbond in Voorburg verklaar-
de men met belangstelling af te wachten of dit weer opnemen van 
beriChien en verslagen zich ook zal uitstrekken tot andere groepe-
ringen - spirististen, N.V.S.H. en dergelijke -. Men toonde zich 
overigens verheugd over dit nieuwe standpunt van de redactie en 
meende het te mogen zien als een overwinning op de onverdraagzaam-
heid, mede veroorzaakt door de grote ongerustheid welke het op-
treden van de Katholieken in Voorburg in het-gehele land heeft 
veroorzaakt, en door het feit dat zelfs vele Katholieken het met 
dit optreden niet eens waren. 

De katholieke autoriteit, die indertijd de onderhandelingen met 
de Voorburgse Courant voerde, - (naar wij destijds publiceerden een 
wethouder van Voorburg, Humanistische Persdienst) - zeide ons niets 
te weten van het jongste besluit van de redactie. Hij veronderstelde, 
dat dit slechts betrekking kon hebben op aankondigingen van verga-
deringen en niet op verslagen daarvan. Overigens zou men zich nooit 
hebben verzet tegen het opnemen van huishoudelijke mededelingen van 
het Humanistisch Verbond, men wenste slechts de geloofsgenoten te 
beschermen tegen verkapte propaganda en theoriën die men niet lust. 
In het bijzonder voelde men er niet voor "dit vuil met eigen geld te 
betalen", waarmee gedoeld werd op het feit, dat 60 tot 70 pct van 
de advertenties in het blad afkomstig zijn van de R.K. middenstand. 

Om deze bescherming doeltreffend te verlenen had men aange-
boden het blad te kopen. Men wilde echter ook accoord gaan met ver-
wijdering van de aanstootgevende copy uit het blad. Zou men niet tot 
overeenstemming kunnen komen, dan kon er vanuit R.K. standpunt niet 
anders worden gedaan dan lezing van het blad aan Katholieken te 
ontraden. De lacune welke dan zou ontstaan in de voorlichting der 
Katholieken zou men moeten opvangen, en dit meende men te kunnen 
bereiken door het gratis aan huis verspreiden van een eigen blad. 
Dat dit blad alle advertenties zou aantrekken van de katholieke 
middenstanders, en dat daarmee de bestaansbasis aan de Voorburgse 
courant zou ontvallen achtte onze zegsman een onvermijdelijk gevolg, 
evenals het grote verlies aan abonné's dat de Voorburgse Courant 
dan zou moeten verzwakken. Dat men in dit verband kon spreken van 
het uitoefenen van druk ontkende hij echter ten stelligste. 

In Voorburg is men algemeen van gevoelen, dat hier de Katho-
lieken bakzijl gehaald hebben. Sommigen zijn geneigd een van de oor-
zaken hiervan te zien in het feit, dat de katholieke middenstanders 
vele klanten verloren hebben, die zich vroeger niet bekommerden om 
de vraag welke religieuze of maatschappelijke richting hun winkelier 
was toegedaan. 
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' juli geeft van katholieke zijde een visie 
mededeling 

In sast 
ir 
v0orbur 

-1.g. 
Zij schrijven: 
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namelijk alleen bezwa-- _?en veranderde houding van de Katholieken. 
die 	

die in strijd 
cl z-1-ns sprake. De Katholieken hebben indertijd 

li

deze 

die toestand een 	wa-/L':egeillaak
t tegen verkapte propaganda en theo-lieken aangeboden einde 	

met de katholieke leerstellingen. Om aan de ”v e 
 Maken hebben enkele vooraanstaande Katho-de het overleg zif ;211.,,iet 

het blad is daarop eci.4„°°rbtlrgse 
C
ourant" te kopen. De leiding var" bon

d, de Nederland stadium
se 

te weren. 
ook de advertenties van het Humanistisch V?r 

haar blad ereniging voor Sexuele Hervorming en van spi- courant" hadden 	die
gevoel de bezwaren inbrengen, w

ei 	onderhandelingen met de' 	ftVoorburgse zover te hebben wi 
	konden tegen dit voorstel uiteraard geen nooit gevraagd?

terweg e te laten. 	aan 

glarb.en zij uit
drukkelijk gesteld, zelf nooit 

Zij hebben van een neutrale krant 
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	geëist, bepaalde publicaties geheel a 
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gep:2:lbwo2rng: gehouden dat 

Het is echter te betreuren zo meent de voorzitter van de K.V. en.
dat de inhoud 

p.-fraotie in de Voorburgse 

gemeenteraad, de Heer J.C. van der' Meer, de redactie van de 
,1  

da
t een beslissing, die geheel voor de 

v'erantwoordelijkheid was van lieken en dat het i Voorburgse Courant", is gewroken op de Katho- 

s voorgesteld alsof zij de persvrijheid in gevaar naar de ware 
hebben gebracht, overigens zonder dat er bij de Katholieken ooit gang van zaken is g

e
informeerd. In dit licht gezien 

kan men zich gang v 

afvragen wat het protest van het Humanistisch verbond en de heimelijke boycot door andersdenkenden van de katho- 
lieke middenstand te betekenen heeft, aldus de Heer van der Meer. 
wing met g En de "TFd" van 9 Juli 

c
oncludeert een soortgelijke beschou- 

"Er is dus bepaald geen sprake van druk van katholieke zijde 
(geweest), maar van een voorstel van de "Voorburgse Courant" zelf. De mede

deling dat de betreffende berichten toch weer zullen worden opgenomen, is in dit licht 

bepaald niet als een overwinning op de katholieken worden beschouwd. 

xxxxx 

Het is wel aardig nog even te citeren wat de "Nieuwe Eeuw
.' 

(Katholiek we2kblad) van 2.2_,Ini, bij het bekend worden van de Voorburgse kwestie in eersté-T7g-tantie schreef 

Wij weten niet,. welke motieven hierbij een rol hebben gespeeld, 
noch of de daaromtrent gepubliceerde berichten juist zijn. Maar vragen ons alleen af of de wijl 	waarop soms in katholieke bladen en blaadjes over "te'ensrándei 	eschreven wordt, aan ITT-7677- 77177fkwik_e  i,.e -wes ies een sc u PersdienstT: L----7______g__ graa?. Onderstreping Hum. 
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D ISCRIMI
NATIE?  

van de Algemene Rooms 
In Juli werd gehouden een congres heeft Mr. G.H.M. Boot 

Katholieke Ambtenarenbond. Op dat congres 
	elke 

zich scherp uitgelaten over 	
discrlmlngew 

	in overheids_ 
gepast tegenover 

dienst (volgens hem) nog schijnt 	krachten aan te stel- 
katholieken, als het er op aankoMet nieuwe 

len in hogere en leidinggevende functies. 
 

Het Binnenhof van 7 Juli 1953 	
aan deze golgrerwcolle,dt, 

vice-voorzitter van deze bond een jt2.. waari 
dat katholiek Nederland zijn achterstandsbijj_n 

	be ton  nderwijs 
toenemende mate in_ 

en verschillende specialistenopleiding  
haalt. Het volgens Mr. Boot gemakkelijk gebrugt

siecul= celralter: 

onder de katholieke sollicitanten te weinl 
pabele mensen te vinden zouden zijn, verliest dus langzaamaan 
Ongetwijfeld aan kracht.. 

Het Binnenhof geeft dit als volgt verder: 
We geloven dat Mr. Boot goed er aan zal doen om - gelijk 

hij in zijn rede als eventuele mogelijkheid aankondigde - met al- 
exact bewijsmateriaal voor de dag te komen. Evenzo 
leen maar nuttig zijn dat bij gevallen van discrim]:n 
het uiteraard na een grondig onderzoek om ketterjacht 

van  het 
genre McCarty in de Verenigde Staten te vermijden - de feiten 
aan de openbaarheid worden prijs. gegeven en mensén,die zich 
daaraan.schuldig maken, zonder aanzien des persoons worden  ge. 
noemde 

Van de zijde van andersdenkenden wordt wel eens opgeMerkt, 
dat bijvoorbeeld in het katholieke Zuiden een protestant en een 
humanist ook geen eerlijke kans krijgen bij vacatures in  overheids-
dienst: We geloven dat zeker na 1945 hierin nogal een wijziging  
is gekomen, al geven we toe dat het optreden van plaatselijke 
autoriteiten niet steeds even tactvol is. Maar afgezien hier- -. 
van)  het zal .altijd goed zijn in streken waar bepaalde confessio-
nele opvattingen in sterke meerderheid zijn, een bijzondere maat-
staf aan te leggen. Onzerzijds zouden we het bepaald 04juist 
vinder, als b.v. de katholieken zich er over zouden gaan be-
klagen dat ze in Drente en Groningen geen dertig procent van 
het aantal burgemeesterszetels bezetten. 

Het komt ons echter voor, dat de grief van Mr. Boot wel 
Opgaat voor de zogenaamde gemengde streken; de steden en pro-
vinc4Un in het Westen, het administratieve centrum Den Haag 
met zijn departementen in het bijzonder. Bepaalde ondervindingen 
en feiten - neem bijvoorbeeld het aantal katholieke secretaris-
sen.generaal en administrateurs op de departementen - schijnen rhter al een voor de hand liggend bewijs van Mr. Boots klacht 

j.?veren. Feiten verzamelen en op het juiste ogenblik met 
statistieken het euvel bewijzen. Dat lijkt ons de juiste tactiek 
te zijn in geval men van bepaalde zijde blijft doorgaan deze 
"doorbraak" te blokkeren. 

IS HET N.V.V. EEN HUMANISTISCHE ORGANISATIE ?  

Het Christelijk Nationaal Vakverbond heeft een discussie 
gevoerd met een van de bestuurders van het N.V.V., de Heer 
Roemers. In deze discussie kwam onder meer de vraag naar voren 
of het N.V.V. een humanistische organisatie is. 

Het "Orgaan" (van het Christelijk Overheidspersoneel) - 
neemt nu-dit laatste punt in het Augustusnummer onder de loupe. 

De redacteur begint met een aantal definities over huma-
nisme te citeren, o.a. van Dr. J.P. van Praag, Just Havelaar 
en Prof. Dr. H. Kraemer. Hij komt dan tot Ce conclusie, dat 



Op bovengenoemd 
door Dr. .C. 	congres werd een belangrijke rede gehouden F 	

Pauwels waarvan het "Nieuw Utrechts Da blad" van 25 Juli het volgende -Verslag brengt 
	

g  

In de grote zaal van het N.V.-Huis hadden zich velen verzameld 
0. het onerwerp om te luisteren naar de toespraak van pater Dr. 2.C. Pauwels over 

"Het Katholieke Gezin  en het Humanisme".  

f van de 
Spreker meende, dat men 

spectie , als  men het gezin ziet in het per- goddelijke voleinding, 	nders 	ij kan staan tegenover het humanisme. Hetniet  
Nederalandsedan volkafw 

iszend 
door 

zijn traditie zeer op huiselijk leven ingesteld. Deze huiselijkheid 
echter achtte pater Pauwels niet van primair belang, zolang men 
de gezinssfeer niet in het licht van een christelijke opvoeding ziet. Eensp gevaar

ei ►" 	 ► 
 achtte hij h zich al et groeiend aantal onkerkelijken, die 

gHumanist" noemen. Een kleine elite-groep wordt ge-vormd door de leden van het '..-umanistisch Verbond, die zich bewust 
afsluiten voor het goddelijk woord. De invloed die er van het Huma-
nistisch Verbond uitgaat noemde pater Pauwels juist zo gevaarlijk, 
omdat het fi.V. handelt van een idealistische overtuiging uit, die 
velen aanspreekt. Humanitas, de humanistische instelling voor 
maatschappelijk werk, wil overal waar het kan hulp bieden, maar zij 
doet dit uit een overtuiging die gebaseerd is op de mens. "De 
Nederlandse Katholieken dienen om de funeste invloed van het  huma- 
nisme tegen te gaan in hun naaste omgeving apostolisch zeer actief  
te zijn", aldus Dr. Pauwels. 
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Wij zeggen niet Ja. '  
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of het N.V. 
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ging van mensen moet an w 
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Het N.V.V. 1-7477.--17-- 	- 
Het N.V.V. heeft op die vraag geantwoord. t oorden op de zoekt in 

religie en levensovertuigin enerzijds en maatschappelijk inzicht
.  

anderzijds. Gij, leden 
-5`' 	wij e

rkennen dat er verband besta  at tussen 
w

ij vinden het zelfs uitstékend indien Christenen verband zien 

maar 

tussen hun geloofsov
ertuigin 	hun vakvereni 

9  111°0 

tgdat ook in dit verband doen blijken. 
... a . 

wij tezamen als N.V.V. 

wij als vereniging 
-i-; Gij moogt in de vergadering een beroep op de Bijbel doen, maar 

gijn aan dat geloof niet gebonden. 
gingsarbeid,  

organisatie is. Ziehier nu, waarom het m.V.V. een typisch-humanistische 

z,,)11 
aan die Bijbel niet gebonden. 

Ook het N.V.V., gelijk ieder vakverbond, staat voor de vraag 
w. _ 

aanvaarden die vraag beantwoordt het N.V.V. met alle huma 

o

f het de openbaring van God als richtsnoer voor zijn arbeid

nis
1-1  ten ontkennend • 	

vraag 

xxxxx 

CONGRES VAN DE KATHOLnKE GEZINSBOND 
TJ-: UTRECHT. 


