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HUMANISTISCH NIEUWS.  

HUMANISTISCH VERBOND.  

Congres Rotterdam.  

De eerste congreszitting op zaterdagmiddag 11 april zal worden 
besloten met een openbare bijeenkomst, waar door de Heer D.Th.F. 
d'Angremond het woord zal worden gevoerd. Muzikale omlijsting door 
een kwartet zal extra fleur aan deze vergadering geven, terwijl na de 
pauze een cabaretprogramma wordt opgevoerd. 

Persconferentie.  

Voorafgaande aan het congres vindt op zaterdagmorgen een pers-
conferentie plaats. Hier zal in het bijzonder de aandacht van de pers 
worden gevraagd voor het feit, dat in het nieuwe ontwerp-omroepwet 
voor het Humanistisch Verbond geen zendtijd wordt gegeven. 

Omroepwet.  

Aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
is op 7 februari j.l. een telegram gezonden, waarin protest wordt 
aangetekend tegen het feit, dat in het ontwerp-omroepwet niet in eigen 
zendtijd voor het Verbond is voorzien. 

Ledenactie.  

De gemeenschappen van het Verbond zullen gedurende vier weken 
vódr het congres een extra-inspanning leveren, om het ledental omhoog 
te brefigen. Door een persoonlijke brief van de algemeen voorzitter aan 
alle leden is aan deze verzocht hun besturen hierin bij te staan. 

Landdag in Emmen 7 mei.  

In tal van gewesten worden voorbereidingen getroffen om gezamenlijk 
op Hemelvaartsdag een bezoek aan de landdag in Emmen te brengen. Door 
de organisatoren is een aantrekkelijk programma opgesteld, waarbij ook ex-
cursies plaats vinden naar het gebied van de aardoliewinning, het veen-
gebied en een nieuw project voor tuinbouw en door oud en nieuw Emmen. 
De kinderen brengen een bezoek aan het Noorder Dierenpark. In de middag 
is er een bijeenkomst in de aula van het fraaie lyceum, waar het woord 
zal worden gevoerd door Dr. van Praag, 

"De Ark". 

De beheerders van het conferentie- en vacantie-oord "De Ark" in 
Nunspeet, het echtpaar Dimmendaal, zijn op 1 maart, na bijna zeven als zo-
danig werkzaam te zijn geweest, vertrokken. In hun plaats is het echtpaar 
Bakker uit Leiden benoemd. 

Gerepatrieerden.  

eindeloos onderhandelen is het eindelijk gelukt adressen te krij-
gen van buitenkerkelijke repatrianten in de zgn. contract-pensions, die 
prijs stellen op een bezoek van een humanistisch raadsman. De eerste con- 
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tacten zijn reeds gelegd. Als bijlage is bij dit nummer gevoegd het over-
zicht van de onderhandelingen met de Minister en een afschrift van een 
brief van het Verbond aan de Minister, zoals een en ander is gepubli-
ceerd in Mens en Wereld van 28 februari 1959. 

Herdruk brochure.  

De grote belangstelling -voor de brochure "De idee van de openbare 
school" van de hand van Dr.J.C. Brandt Corstius, mede een gevolg van 
de gewestelijke studiedagen over dit onderwerp, maakte het nodig een 
nieuwe druk hiervan uit te geven, 

Studiedagen.  

Op het ogenblik dat dit nummer wordt voorbereid zijn de verschillen-
de gewesten van het Verbond druk bezig met de voorbereiding van hun 
studiedag, of ze hebben deze dag juist achter de rug. Een overzicht 
hopen wij in het volgende nummer te geven. Het onderwerp is: "De idee der 
openbare school". 

Openbaar gesprek.  

Op woensdag 11 maart had te Den Haag een openbaar gesprek plaats 
tussen Pater S. Jelsma, Prof. W. Banning en Dr. J.P.,van Praag over de 
fundering van de zedelijke norm. Het initiatief tot dit gesprek ging uit 
van de Gemeenschap Den Haag van het Humanistisch Verbond. Voor een ver-
slag verwijzen wij naar de rubriek Van alle Kanten. 

Commentaar A.R.-Rapport Geestelijke Verzorging. (Zie blz. 45). 

-o- 

HUMANISTISCHE STICHTING SOCRATES.  

Conferentie met studenten.  

In samenwerking met de Studenten Vereniging op Humanistische Grond-
slag organiseert Socrates een conferentie op zondag 22 maart te Doorn. 

Onderwerp: 	 Bevolkingsproblemen in Nederland. 

Sprekers: 	 Prof. Dr. J.J. Fahrenfort. 
Drs. C.E. Vervoort. 

Discussieleiders:. 	Dr. B.W. Schaper. 
H.C. Derksen. 

Programma:  

11.15 uur: 	Opening. 
11.30 uur: 	Inleiding Prof. Fahrenfort. 
12.30 uur: 	Discussie. 
13.15 uur: 	Lunchpauze. 
14.30 uur: 	Inleiding Drs. Vervoort. 
15.30 uur: 	Discussie. 
16.30 uur: 	Sluiting. 

Plaats: 
	

Poortgebouw "Maarten Maartenshuis" te Doorn. 

-o- 
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HU.MANITAS  

Ver.v.Maatsch- .Werk.op Hum.Grondslag.  

Opleiding gezinsverzorgsters.  

• Aan het algemeen' opleidingsinstituut voor gelinsverzorgsters te 
Arnhem hebben vrijdag, 13 februari, acht leerlingen bestemd voor de af-
delingen van Humanitas, het getuigschrift voor gezinsverzorgster ge-
kregen. Dit is voor Humanitas een recordaantal en wij hopen bij de volgen-
de opleiding dit record te breken, want er is nog een zeer groot gebrek 
aan gediplomeerde gezinsverzorgsters zowel als aan ongediplomeerde huis-
houdelijke krachten voor gezinshulp. 

Reclassering.  

Onder de uitstekende leiding van Mejuffrouw dra. E. Goubitz, mede-
werkster van het Bureau Groepspsychologie te Amsterdam, werd op 31 janu-
ari een zaterdagconferentie gehouden met onze plaatselijke groepsleiders 
in het reclasseringswerk. Het werd een levendige "training" in het ob-

'serveren van een groepsgesprek en het voorbereiden van een groepsbespre-
king. Een goede stimulans voor het verder werken met de groepen in de 
komende maanden. Het is de bedoeling dat in het najaar een follow-up zal 
plaates hebben. 

Tweejaarlijks huishoudelijk Congres van Humanitas.  

Het tweejaarlijkse landelijk huishoudelijk congres van de vereniging 
wordt dit jaar gehouden te Rotterdam..Als voorlopige datum is vastgesteld 
31 oktober - 1 november. 

Kinderbescherming - gezinsvoogdij.  

De samenstelling van de arrondissements-sectie voor de gezinsvoogdij 
in het arrondissement Amsterdam is als volgt: 

Mej. Mr. H. v. Amerongen 
Mej. H. Achttienribben 
W.F. Heinemeyer 
Mej. M. Bardet 

Mej. L.E. Lopes Dias 

Mej. G.v.d. Hull 

Prijsvraag.  

De trekking van de twee-rondenprijsvraag van Humanitas heeft plaats 
gevonden. Aan degenen, die 20 cent extra aan postzegels op de kaarten 
hebben geplakt - of per giro gestort - zal een lijst worden toegezonden, 
zodra deze van de pers is gekomen. Op het centraal bureau zal dan eveneens 
een beperkt aantal lijsten á 20 cent verkrijgbaar zijn. 

Collecte afdeling Den Haag.  

De collecte die de afdeling Den Haag van Humanitas in januari heeft 
gehouden, heeft ongeveer een bedrag van f.3.300.-- opgebracht. Een, in 
november 1958 gehouden bazar, had deze afdeling reeds een bruto-opbrengst 
van -I- f. 1.100.-- bezorgd. 
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Plancommissie voor het ontwikkelingsgebied Oostelijk West-Friesland.  

Op 6 januari vond de eerste vergadering van de plancommissie voor 
het gebied oostelijk West-Friesland plaats, waarin de peiling van de be-
hoefte aan investeringen in het gebied besproken werd na de officiële 
installatie van de Commissie. Namens Humanitas hebben zitting in de com-
missie de Heren J. Singer, directeur van .de Cobp.Boerenleenbank in Wijde-
nes en N.F.A. de Graan, adj. directeur van het centraal bureau van Huma-
nitas. 

Algemene leden bij Humanitas.  

Nu de gewestelijke opbouw van Humanitas geleidelijk vordert, is be-
sloten voorlopig als proef in een tweetal provincies de algemene leden 
provinciaal te concentreren rond de gewestelijke centrumbesturen. De pro-
vincies Drente en Zuid-Holland zullen dus binnenkort leden hebben in de 
plaatselijke afdelingen zowel als een groep verspreide leden, georgani-
seerd in gewestelijk verband. 

Nieuw correspondentschap.  

In Poortugáal is een correspondentschap van Humanitas gevestigd. 

Stichting Huisvesting van Bejaarden te Rotterdam.  

Te Rotterdam is opgericht de Stichting tot Huisvesting en Verzorging. 
van Bejaarden "Humanitas" met als dagelijkse bestuursleden de Heren J. 
Meertens, voorzitter; L.J. Dijkers, secretaris; R.J. Krouwel, penning-
meester; S. Braadbaart - arts, lid dagelijks bestuur en G. Goosen, lid 
dagelijks bestuur. Het bureau is gevestigd aan de Heemraadssingel 170 te 
Rotterdam. 

Plannen voor landelijke conferenties en scholingsbijeenkomsten.  

In het weekend van 2 op 3 mei zal in het Oolgaardthuis te Arnhem 
een studiebijeenkomst gehouden worden voor medewerkers aan. de gezins-
voogdij met als onderwerp: "De samenwerking tussen vrijwilliger en beroeps-
kracht". 

In juni en november zullen regionale vergaderingen gehouden worden 
voor de arrondissementsbesturen van de sectie gezinsVoogdij. 

In februari en oktober zullen landelijke bijeenkomsten worden gehouden 
voor de beroepsmedewerkers aan het gezinsvoogdijwerk. 

In het voor- en najaar komen alle leidsters van de gezinsverzorging 
landelijk bijeen. 

In mei zal een landelijke bijeenkomst worden gehouden voor plaatselijke 
bestuursleden en de plaatselijke secties bejaardenzorg met als onderwerp: 
"Huisbezoek en cultureel werk voor bejaarden". 

In november zal een speciale bijeenkomst worden belegd voor alle 
beroepsmedewerkers in het maatschappelijk werk van Humanitas. 

-o- 

HUMANISTISCHE JONGEREN GEMEENSCHAP.  

Gezelligheids-weekend.  

Het gezelligheids-weekend, dat op 14 en 15 februari j.l. te Lage 
Vuursche werd gehouden had 65 deelnemers en is uitstekend geslaagd. Dat 
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men, ondanks de "gezelligheid", toch wel bereid was zich in een moeilijk 
vraagstuk te verdiepen blijkt uit het feit, dat een inleiding over jeugd-
criminaliteit op het prograMta stond. Deze inleiding werd gehouden door 
de Heer Kuiper, Inspecteur van Politie, en viel bijzonder in de smaak. 

Algemene Vergadering'.  

De A.V. wordt gehouden op 4 en 5 april in "Ons Honk", Natuurvrien--
'denhuis te Lage Vuursche. De zondag zal worden besteed aan een gedachten-
wisseling over de toekomst van de H.J.G. Het onderwerp werd in het blad 
van de H.J.G., "De Libertijn", in het februari-nummer al enigszins ingeleid 
door een artikel van D. van Rangelrooy. Dit artikel wijst op de neiging 
van vele hedendaagse jongeren, wel contact te zoeken met leeftijdsgenoten 
doch zonder zich te binden aan bepaalde .beginselen. Dit wordt door voor-
beelden geïllustreerd. De vraag wordt gesteld of in de H.J.G. aan deze 
neiging tegemoet gekomen zal moeten worden. 

Pinksterkamp.  

Er zal een Pinksterkamp worden gehouden, doch de plaats is nog niet 
bekend. In het volgende nummer hopen wij nadere mededelingen te kunnen doen. 

Zomerkamp.  

Zomerkamp wordt van 25 juli tot 2 augustus gehouden in Luxemburg 
te Esch sur Sfire. 

-o- 

HUMANISTISCHE JEUGDBEWEGING.  

Zomerkampen,  

De twee eerste zomerkampen (11 - 18 juli, 18 - 28 juli) worden ge-
houden in Twente; over de plaats zijn nog onderhandelingen gaande. Ter-
schelling-enthousiasten kunnen in het derde kamp (15 - 22 augustus) terecht. 

Pinksterkamp.  

Naast het landelijk Pinksterkamp 'wordt er waarschijnlijk met Pinksteren 
nog een kamp samen met de F.J.D. (Freireligitiser Jugendbund Deutschlands) 
gebrganiseerd, 

Paaskampen. 

Het Paaskamp voor Noord-Oost Nederland wordt gehouden in Hattem en 
dat voor Zuid-Nederland in Reeuwijk. 

Nieuwe afdeling.  

In den Haag is in februari een 2e afdeling opgericht; de leden hebben 
al een paar geslaagde bijeenkomsten achter de rug. 

-o- 

STUDENTEN VERENIGING OP HUMANISTISCHE GRONDSLAG.  

Conferenties.  

Alom in den lande werden er weekends gehouden: 21. en 22 februari 
door de afdelingen Delft en Leiden over problemen verband houdende met 
Oosterse levensbeschouwing, levensinstelling en religie. (goed bezocht, 
goed geslaagd), 
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Op 7 en 8 maart door de afdelingen Amsterdam en Utrecht. Des zater-
dags sprak Prof. P. Geyl over: "De vitaliteit van de westerse beschaving", 
des zondags Kees Brusse over "Wat over toneel". 

Op 21 en 22 maart de landelijke voorjaarsconferentie te Doorn. Des 
zaterdags wat onder-ons; des zondags werd gesproken over "Bevolkingspro-
blemen en geboorteregeling" door Prof. Dr. J.J. Fahrenfort en Drs. C.E. 
Vervoort in samenwerking met de Stichting "Socrates" van het Humanistisch 
Verbond. 

Congres.  

Aan de voorjaarsconferentie gaat zoals gewoonlijk het voorjaarscongres 
der vereniging vooraf; deze keer in het Erasmushuis te Utrecht. 

Voorbereiding voor zomerkamp en schoolkampen worden weer getroffen. 

-0- 

HUMANISTISCH THUISFRONT.  

Militair tehuis.  

Het vierde militair tehuis van het Thuisfront, dat op het ogenblik 
gebouwd wordt in 't Harde bij Oldebroek, nadert zijn voltooiing en zal 
waarschijnlijk eind april of begin mei geopend worden. Nadere bijzonderheden 
volgen nog. 

-o- 

HUMANISTISCHE WERKGEMEENSCHAP IN DE PARTIJ VAN DE ARBEID.  

Gemengd nieuws. 

Het officiële orgaan van de H.W.G., "Vernieuwing", stond ditmaal 
geheel in het teken van de actie voor de Kamerverkiezingen en bevat 
tal van artikelen waarin de humanistische visie op de verschillende 
politieke partijen gegeven wordt. 

De afdeling Amsterdam kwam in de afgelopen periode in jaarverga-
dering bijeen, vernieuwde ten dele het bestuur en luisterde vervolgens 
naar de landelijke voorzitter van de H.W.G., Dr. G. Stellinga, die een 
inleiding hield over "Het Humanistisch standpunt ten aanzien van de .  
subsidie voor kerkbouw". 

De afdeling Ermelo van de H.W.G. belegde in samenwerking met de 
P.C.W.G. in Harderwijk een bijeenkomst met het oog op de Tweede Kamer-
verkiezingen. Namens de P.C.W.G. sprak Mr. J.P. Hogerzeil en namens 
de H.W.G. de landelijke secretaris H. van Woudenberg. 

Na deze inleidingen werd er een forum gevormd en kregen de talrijke 
bezoekers gelegenheid, vragen te stellen. 

De afdeling Haarlem hield een bijeenkomst, waarin het H.B.-lid de 
Heer W. Mensink sprak over het standpunt van de H.W.G. tegenover het 
huidige confessionele kabinet en wat na dit kabinet gaat komen. 

-o- 
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A.H. GERHARD-STICHTING.  

Opening A.H. Gerhardhuis.  

Op 16 februari j.l. zijn de eerste bewoners het A.H. Gerhardhuis 
binnengetrokken. Ze vonden een tehuis dat weliswaar nog niet geheel 
klaar was, maar toch in staat zijn bewoners een behoorlijke huisvesting 
te verlenen. De stemming was goed, eveneens de wil om zich hier spoedig 
thuis te gevoelen. _ 

Gedurende - enkele maanden komen nu dagelijks nieuwe bewoners, waar-
van de meesten hun kamer reeds van te voren hebben ingericht. Dit laatste 
is zo belangrijk omdat ze dan niet dadelijk in de "rommel" zitten. Een 
moeilijk punt trouwens, want ze moeten afstand doen van veel wat hun dier 
baar is omdat 64n kamer nu eenmaal niet alles kan bevatten. 

Op woensdag 8 april vindt de officiële opening plaats, waarbij o.m. 
burgemeester van Hall aanwezig zal zijn. Dan zal het eerste tehuis voor 
buitenkerkelijke ouden van dagen in Amsterdam, ja zelfs in heel Nederland 
een feit zijn. 

De gegadigden voor plaatsing in het huis hebben echter nog niet al-
len een plaatsje gevonden, ze moeten nog even geduld hebben omdat de in-
deling nog niet geheel voltooid is. 

Het bestuur van de A.H. Gerhard-Stichting ontplooit allerwege nieuwe 
activiteiten, zodat ook in andere plaatsen nieuwe tehuizen zullen worden 
gebouwd voor buitenkerkelijk Nederland. 

-0- 

RADIOLEZINGEN.  

Lezingen in de maanden maart en april voor de V.A.R.A.  

22 maart : Dr. H. Bonger 	 : "Het is allemaal niets waard". 

29 maart : Geen uitzending 

5 april : Dr. J.P. van Praag 	: "Eten om te leven". 

12 april : Prof. Dr. G. Stuiveling : "Weer een jaar Humanistisch. Verbond". 

-0— 
Brussel-Vlaams.  

Iedere woensdag van tien over zes tot halfzeven verzorgen onze 
Belgische geestverwanten een uitzending voor Brussel-Vlaams onder de 
titel: Het Vrije Woord". 

-o- 

INTERNATIONALE LITERATUURLIJST.  

THE HUMANIST (ENGLAND) 
	

S. and V. Leff., 
Jan. 1959 	 Racial Pride and Prejudice. 

NEWS AND NOTES 	 F.H. Amphlett Micklewight  
March - 1959 	 Religion in Schools Today. 
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THE MONTHLY RECORD  

March 1959 

" 	1959 

Dr. W.E. Swinton.  

The Limitations of Man. 

- F.H. Pear 

    

• 	 Conflicting LoyaIties' in Modern 
Bociety: 

THE .,RADIC 	jairári.IST, (INDIA)  Ellen Roy 

  

	

Nos. 2 and 3 - 1959 	 Towards a Unitary World View. 

THÉ ÉTHICAL 'OUTLOOK 	 Peter H. Samson  
• 

	

- Febr.,- 19.59 	 Ethipal .Culture . 

	

ft 	- 1959 	 Walter ickstein  

Towards a 'new Sense =of .Humanity. 

	

liach.p 	- 1959 	 Algerson P. Black.  

Humanism and Man's Spiritual Needs.  

- 1959 	 AllAn Flanders  

rWrk -' 'á néglecled'Preblem. 

1959 -'  

Psychology and Wholeness. 

DIE FREIGEISTIGE ALTION 

Febr. - 1959 

" 	- 1959 

Dr. Wernst Haenssler  

Jean - Paul Sartre 

Prof. Rudolf Genschel  

Vom Durchbruch des wissenschaft- 
lichen'Weltbildes. 	' 

DIOGENES 	 J. Kruithof  

Nr. 4 - 1958 	 De Geesteszorg ih de Handen van 
Kwakzalvers.' 

Nr. 4 - 1958 	 B.J. Moerman  

Mens en Vrijheid. 

-0- 
INTERNATIONAAL NIEUWS.  

Belgi g.  

Radio. 

Onder het - hpofdje.Radio vermeldden wij reeds.dat,13russe.141aams iedere 
woensdag ,17 - 1S-;1.0 tiit18:.30 een uitzending heeft onder de „titel "Het vrije 
Woord",• Welke verzorgd wordt door onze Belgische geestverwantenjHet is 
daarom goed, U er attent op te maken dat een overzicht van deze uitzendingen - 
en nog het'een'én ander - Méér. te vinden is in het orgaan "Het vrije Woord" van 
het.,Belgisch,Plumanistisph Verbond, redactie-adres: Alfred Coolstraat 30, , 

Antwerpen, 
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Bijeenkomsten.  

De kern Brugge van het Belgisch Humanistisch Verbond organiseerde de 
afgelopen maanden verschillende lezingen. Wij noemen U daarvan : 

5 februari 1959: Colloquium over Euthanasie. Ook een door het Hum.Verbond 
verzorgde televisie-uitzending gaf een colloquium over 
dit onderwerp. Uitvoerige tekst te vinden in "Het vrije 
Woord" van 1 maart j.l. 

12 februari 1959: Dr. H. Brugmans, rector van het Europa-college over 
Europa en de mensheid van morgen. 

26 februari 

5 maart 

1959; 

1959: 

Dr. H.J. de Vos, De ethische grondslagen van het socia-
lisme. (Ter vermijding van misverstand : 
Dr. de Vos is een Belg), 

J. Moerman, 	De ethische grondslagen van het libera- 
lisme. 

Jongerenbeweging.  

Het blad "Pro en Contra" van de Belgische Humanistische Jongeren 
Beweging wijdde een extra nummer van 24 bladzijden aan de toestand in Frank-
rijk en Algerië. 

= = = 

International Humanist and Ethical Union.  

Toelating Unesco.  

De I:H.E.U. is toegelaten als lid met raadgevende stem tot de Unesco. 

Prijsvraag.  

De International Humanist and Ethical Union (I.H.E.U.), de overkoepe-
lende organisatie van alle humanistische organisaties. in de wereld, heeft 
een prijsvraag uitgeschreven met een le prijs van 300 dollars en een tweede 
prijs van 200 dollars voor hem of haar, die het beste opstel maakt over het 
hedendaagse humanisme. Tevens zijn er prijzen voor Afrika, Azië, Europa, 
Noord-Amerika, Zuid-Amerika en voor andere gebieden; eeneerste prijs van 
100 dollars en een tweede prijs van 50 dollars voor elk gebiecL De leeftijds-
grens voor de deelnemers is 35 jaar. 

Herdruk brochure.  

"I.H.E.U. and its member-organizations", een voorlichtende brochure, 
is bijgewerkt en herdrukt. 

-o- 

Commentaar A.R.-Rapport Geestelijke Verzorging.  

In het orgaan van het Humanistisch Verbond "Mens en Wereld" van 14 
maart 1959 geeft de voorzitter, Dr. J.P. van Praag, commentaar op het on-
langs verschenen rapport van de A.R.-partij inzake de Humanistische gees-
telijke verzorging. (Zie ook"Van alle lanten" (blz. 50 t/m 53). 

-o- 
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VAN ALLE KANTEN.  

Verslagen, reportages enz.  

Protest Omroepwet.  

In het vorige nummer deelden wij U mede, dat 32 dagbladen melding 
hebben gemaakt van het protest van het Humanistisch Verbond tegen het 
ontwerp-omroepwet. Dit aantal is thans tot 35 gestegen. Bevrijdend Denken 
van 21 februari bespreekt in een artikel onder de kop "Vroom Nederland" 
onder meer het ontwerp en acht het protest van het Verbond "zeer terecht". 

Forumgesprekken.  

In de rubriek Humanistisch Nieuws vermeldden wij reeds het openbaar 
gesprek dat le Den Haag is gehouden, op initiatief van de Gemeenschap Den 
Haag van het Humanistisch:Verbond, tussen Pater S. Jelsma, Prof. W. Banning 
en Dr. J.P. van Praag over de fundering van de zedelijke norm. De Haagse  
Courant van 12 maart gaf van dit gesprek het volgende verslag: 

" 	Allereerst formuleerde Dr. Van Praag zijn gedachten in 
"humanistische geest. Hij zei o.a., dat de mens als eerste 
"ervaring heeft, dat hij geplaatst is in een raadselachtige 
"wereld. Een van de daarbij gedane ontdekkingen is, dat hij 
"zich zelf ziet, waardoon hij dingen kan zeggen, waardoor 
"een bepaald richtingsbesef verraden wordt. Dat is, volgens 
"de humanisten, een tendentie, die de mens in staat stelt 
"te oordelen, te toetsen. Spr. zag dit als het fundament van 
"de humanistische zedenbeoordeling, Hij kon niet zeggen, waar 
"het richtingsbesef vandaan kwam: voor de humanist is dit 
een volkomen raadsel, dat hij evenwel ernstig neemt. 

Spr. kwam tenslotte tot de mening, dat men samen moet 
"trachten te vinden ,•,rat een zedelijk verantwoorde menselijkheid 
" is. 
" 	Prof. _Banning had tegen deze opvatting een fundamenteel 
"verschil. Een mens, zo zei hij, komt al vrij snel tot de ont-
!'dekking van een geschonden leven om zich heen en in zich 
"zelf. Daaruit ontstaat de hunkering naar het goede, de waar 
"achtigheid. Voor de Prot.Christelijke levensopvatting betekent 
"dit het ontdekken van het gave, het ongeschondene. Als voor-
"bneld van het gave zag spr. Christus. Als iemand Christus op 
"zijn weg tegenkomt, komt de ongeschondenheid in ons geschénden 
"leven, aldus spr., die erop wees, dat de Bergrede de norm is 
"voor een christelijk leven. Het zedelijk leven gaat gepaard met 
"vallen en opstaan, maar. er  is vergeving, die de mens de moed 
"geeft opnieuw 'te beginnen. 
11 	Pater Jelsma belichtte als laatste het onderwerp. Deze spr. 
"voelde zich bij de fundering van de zedelijke norm bij tijd en wij-
"len een onzeker mens. Het menszijn, zo meende hij, is een soort 
"noodzakelijkheid om uit de eigen onzekerheid te geraken, om 
zodoende in groter verband te kunnen leven. Tenslotte zei spr. 

"dat de wet, die de mens leidt, er in algemene zin is, om der 
"wille van "de andere". Aan deze wet wordt echter niet regel-
"matig gehoorzaamd, ondanks de mede-menselijkheid. Naar gelang 
"men het geweten gehoorzaamt, zal de waarheid, waarnaar men 
"zoekt, meer en meer levend worden. 
11 	Hierna werd tussen de deelnemers nog een onderling gesprek 

9 
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"gehouden, om tot wat meer concreter lijnen te komen, hetgeen 
"door de aanwezigen met aanlacht werd gevolgd." 

Verkade's'Fabrieken te.Zaandam.  

Het ig:welzeer oud nieuws, maar toch willen wij teen verslagje uit 
Het Rotterdams. Nieuwsblad van 20' februari j,l. niet onthouden van een 
gespreksijn.Adventstijd, dat georganiseerd werd door de directie van Verkade's 
Fabrieken:te Zaandaffl over de vraag: -"Wat zegt en dorst het Kerstfeest ons?". 
DergelijiFeforumgeeprékken of lezingenreeksen, waarbij de verschillende 
richtingen;  aan hét- weord komen', zijn de laatste tijd al een enkele maal meer 
in bedrijfsyerbanciYggorganiseerd. Daarom meenden wij er goed aan te doen, 
dit"Verkade-geprék"- lieg even onder Uw aandacht te btengen. 

Hier volgt het verslagje, dat door het Rotterdams Nieuwsblad werd 
overgenomen uit het Personeelsorgaan van Verkade: 

'in Zaandam is in de adventsweken uit de Kon.Verkade 
- "Fabrieken door en van de directeuren aan driepredikanten, 

een kapelaan en een humanist de vraag voorgelegd Mat zegt 
-:"én watdoethet Kerstfeest ons?". Een uitvoerig verslag van 
"hetggsprek dat deze vijf mensen hierover gevoerd hebbeni. was 
"te vinden in het Kerstnummer van "De Kern", het personeels-
"orgman-van deze,fabrieken. Aan de ene zijde van de tafel zaten 

''-":de.'A.J. Engels, hervormd predikant (gespreksléider),. kapelaan 
'"C':'Dakker, de Heer W. Geerts, Humanistisch Verbond, de.' H. Lui-
"kinga, doopsgezind én ds. C. van Rij, gereformeerd. Aan de andere 
"kant zaten twaalf Verkade-mensen. Ieder van de deelnemers aan 
-"het gesprek zette uiteen wat voor hem of voor zijn kerk of ge-
'meenschap het Kerstfeest betekende.. Na de algemene beschouwingen 
"kwamen de vragen van de zijde der Verkade-mensen, waarna de Heer -
""Verkade zijn voldoening uitsprak ever de buitengewoon interessan-
"te discussie..De proefneming biedt misschien zelfs voor de toe-
"komst perspectieven voor'een :andere of grotere kring, zei de 
"Heer Verkade." 

Forumgesprek in Utrecht's Universiteit.  

'De Commissie Kerk en Universiteit van de Nederlands Hervormde Ge-
meente heeft in de aula van de Universiteit te Utrecht een forumgesprek 
tussen representanten van verschillende richtingen georganiseerd, waar-
van het Nieuw Utrechts Dagblad van 19 februari het volgende verslag gaf: 

" "Hoe beoordelen wij de godsdienst?" was de vraag, waarover 
"zich gisteravond in de 'aula. -~ de Universiteit een dger-:.• 
"velen bijgewoond forumgesprek ontwikkelde.' Aan dat gesprek - 
°georganiseerd door de Commissie voor Kerk en Universiteit. 
"van de Herv. GeMeente .1  namen.deel•Prof. Dr.. A.A. .-van Ruler 
" Herv.), .Mr..H.B.J. Waslander-(lium.) en Prof. J. Wetermán 
" R.K.). . 	' 	 •  
" 	Prof. Van Ruler leidde 'het onderwerp in met er op te wij-
"zen,. dat er aan één kant heel. wat mensen zijn, die zeggen 
"geen godsdienst 'te hebben. Maar anderzijds is er van oudsher 
"het verschijnsel dat de godsdienst algemeen is 'in de wereld 
"en van alle tijden. Is godsdienst een natuurlijk verschijnsel 
"dat bij de mens behoort?, zo vroeg Prof, Van Ruler. 
" 	Prof. Weterman. noeMde het. inderdaad een feit, dat de mens 
"bij.  alles wat hij denkt, doet of. val.  Go.d reeds heeft ontmoet. 
"Wanneer men zegt buiten godsdienst te leven ie het de vraag 
"of men in een fundament van ethisch handelen niet een werke- 
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"lijkheid ontmoet die men. niet als God benoemt, maar toch 
"beleeft. 

Mr. Waslander aalt-te het natuurlijk, dat de mens iich 
"verwondert over vele fáéttten.yan het leven, dat hij., veel 
;"bewondert en dat hij voorveel 'raadselen staat. Daarém,vindt 
"hij het natuurlijk, dat' de mértsdat in woorden en gedachten 
"probeerite benaderen.' Maar dat'is voor mr. Waslander, een. 
"andere.  natuurlijkheid dan waarvan prof. Weterman spreekt'. 
"Bovendien kan er sprake zijn van "zo graag willen" dat men' 
"daardoor gelooft. 
li 	Ook werd hetreligiée..hunimnisme in 't debat betrokken .  
""Hoé moet ik dat zien?", vroeg prof. Van Ruler:"Is het zo, 

-"datde mens zichzelf beleeft als een golfje in de oceaan en 
"dat dit totaliteitsgevoel, doet spreken van religieus huma- 
"niame 	 • 
" 	'Mr. Waslander vond de.vraag zo wel ongeveer, beantwoord. 
"Hij'zou alleen willen weten of als prof. Weterman spreekt 
"dit dan betrokken ia op een-persoonlijk,God of dat hij dat.  dan 
"ook ruimer mag nemen. Ook was mr. Waslander wel bereid-zij- 

: "het met enig bezwaar, die totaliteit met God aan te duiden, 
• "mede-terwille van een vereenvoudiging in de gedachtenwisse-

"ling. 
Een laatste vraag die aan de orde kwam was die naar het 

"kwaad 'door-de Godsdienst gedaan. Mr. Waslander zag dat voor- 
'"al daarin gelegen, dat de godsdienst op alle mogelijke levens-
"terreinen het conservatisme heeft bevorderd._ Al was hij niet 
"blind voor de andere elementen die in de godsdienst een tegen-
"overgestelde werking hebben.Prof. Van Huler.stelde daartegen-
l'overAtvraag of het juist is uit te'gaan van de verpnderstel-
"ling-dat conservatisme verkeerd is. En prof.' . Weterman had het 
"gevoel dat de Heer Waslánder destraditieendersChat, "Als de 
"godsdienst verdwijnt missen we een werkelijk perspectief, dat 
"horizon geelt-aan 'hét leven". 

deze "samenspraak" was het onderiverp'ingeleid waar- 
"over de aanwezigen na de pauze nog een aantal' vragen stelden." 

-o- 
, 	- 

Lezingen van, andersdenkenden over het Humanisme.  

Kalf• sprak ditmaal té Ermelo. ttonw-ván 23 februari:-gaf het vol- 

	

'gende Verslagje. 	 - 

": De afdeling Ertelo van de - N.C.V.B:'hieldvrijciagaVond een 
"',;ergadering...,in "Chr. Velksbélane:' 	• 	* 

De aecretaresse,•_Mevr, Van der Gra4f-Been.deelde mee, 
"dat het ledental tot 293 steeg. 	. 
" ' De penningmeesteressehad een batig saldo. - 
fl- 	VerVolgena sprak ds. $.8 .J. Kalf,--herv. predikant te Benne-
"breek,•over: "De vijand op pantoffels". Hij bedoelde hiermede 
"het humanisme, -dat wel. de christelijke óultnur, maar 'niet de 
"chriatélijke godsdienst aanvaardt. Bij de humanist. draait alles 
"om de'mens-.. 
" "Uitvoerig ging.'ds .  Kalf iwop de werkzaamheden van het 
"Humanistisch Verbond': Het ontwikkelt een grote activiteit. 



Het. humanisme viert ook zijn triomfen in de pers, die het 
"christendom doodzWijgt Op politiek gebied menen, helaas vele.. 
"christenen, dat ze best met humanisten in één Partij.kunnen. 
"zitten. 
"' Met nadruk constateerde spreker: Het humanisme komt daar.  
"waar de mens de wetenschap beoefent, zonder daarbij rekening 
"te houden i met wat God in Zijn Woord openbaarde. 
" 	Deprotestantse kerken volgen Luther en Calvijn niet wan-
"neer ze aanpappen met het humanisme." 

-0- 

Subsidie-wel en wee.  

Het Dagblad Oost-Brabant van 22,januari 1959 deelde tet'velgende 
mede betreffende het subsidie-voorstel van B. en W. van Eindhoven aan de 
Raad, om. aan Hnmanitas subsidie te verlenen. 

"Rumanitas -zal zich beperken tot Humanistische groepering.  

- Motivering van B. en W. van subsidievoorstel. 
. 	Tn.d. e toelichting op het. voorstel aan de gemeenteraad tot 
"het verlenen van subsidie aan de stichting gezinsverzorging 
"Humanitaa herinneren B. en W. allereerst er aan in het ver-
"leden afwijzend te hebben gestaan tegenover subsidieverlening 
"aan instellingen op humanistische grondslag; in het verleden 
"waren de omstandigheden in de gemeente zodanig; dat zij zich 
"niet verantwoord achtten de raad een-voorstel tot positieve 
"financiële steunverlening aan de humanistische gezinszorg 
"voor.te.leggen. 
" 	Wij zijn van mening, zo vervolgen dan B. en. W., dat intussen 
"het. inzicht in de situatie zodanig is verhelderd en het weder-
zijds .begrip zodanig is gegroeid, dat wij bereid zijn - ons ba-

"s.erende op. bepaalde feitelijke omstandigheden - tot subsidie-
"verlening aan de onderhavige stichting te adviseren;' immers 
"uit de tot nu toe bekende gegevens heeft ons college de stel-
"lige indruk verkregen, dat op de onderhavige stichting -- Voor 
"zover wij kunnen nagaan —inderdaad slechts een beroep wordt 
"gedaan..door hen, die geacht kunnen worden tot de humanistische 
"groepering te behoren. 
" 	Deze laatste begrenzing. zien wij ook nu nog als een nood-
"zakelijke voorwaarde voor blijvende gemeentelijke subsidiëring. 
"Ofschoon de humanistische instellingen zich deze beperking 
"inliet algemeen niet willen opleggen, zien wij - nu voor dit 
"concreet geval in feite aan deze voorwaarde wordt voldaan 
"en ons college het vertrouwen heeft, dat dit ook in de toe-
"komst het geval zal zijn •-• geen onoverkomelijke bezwaren meer 
"tegen subsidiëring.van het werk van de gezinszorg. 
" 	Wij Stellen U echter voor, het subsidie nog niet tot weder-
"opzegging te verlenen, doch voorshands te beperken tot een 
"periode van twee jaar. Wij zijn dan in de gelegenheid, door mid-
"del van de gebruikelijke financiële en sociale .contr8le, de 
"werkzaamheden van de stichting nauwgezet te volgen en U te 
"zijner tijd onze bevindingen daaromtrent te doen kennen." 

Ter toelichting deelt Humanitas'ons nog mede, dat tot dusver de finan-
ciële controle uitsluitend plaats vindt,  om  te kunnen nagaan of er geen 
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mala-fide. hulp-aanvragers zijn, die trachten van meer dan een instantie 
hulp te verkrijgen en om toezicht er op te houden, dat de gelden van de 
overheid technisch voor het juiste doel zijn.besteed. Daarom hebben de 
betrokken organisaties, hoewel met veel innerlijke weerstand, er in toe-
gestemd, ook de namen van hen die hulp ontvangen, te verstrekken. Uit het 
artikel in Oost-Brabant kan men echter afleiden, dat men je controle wil 
gaan gebruiken om na te gaan wie.er zoal hulp vraagt bij Humanitas. Indien 
deze gevolgtrekking juiát is, staat hier iets zeer bedenkelijks te gebeu-
ren. De Rijks- en Gemeente-controle is niet opgezet om een informele be-
voogdingscontrOle mogelijk te maken op hulpvragenden, met betrekking tot 
de instantie, bij wie wordt aangeklopt. 

-o- 

Het A.R. Rapport over de Geestelijke Verzorging.  

Het College van Advies van de Anti-Revolutionaire partij heeft een 
rapport het licht doen zien over humanistische geestelijke verzorging. 

Voorzover wij hebben kunnen nagaan, volstaan de meeste bladen tot dus-
ver met een weergave van de zakelijke inhoud van het rapport. De Nieuwe  
Rotterdamse Courant gaf echter behalve een weergave van de inhoud, welke 
op 27 februari werd gepubliceerd, ook een uitvoerig commentaar in zijn ru-
briek "Kritisch commentaar" van 7 maart j.l. 

Wij geven hier eerst de weergave van de inhoud in de N.R.Ct. van 27 
februari: 

" 	A.R.-rapport over de geestelijke verzorging.  

" 	Het college van advies van de Anti-Revolutionaire partij 
"trekt in een rapport over humanistische geeStelijke.verzorging 
"de conclusie, dat Je overheid in de eerste plaats een géeste-
"lijke verzorging heeft te bieden op godsdienstige grondslag. 
"Deze gevolgtrekking die voornamelijk betreft de geestelijke ver-
"zorging van militairen, gedetineerden en in kampen.  gebrachte 
"arbeiders, houdt volgens het rapport in, dat ook degenen, die 
"onkerkelijk of ongodsdienstig zijn, primair onder deze godsdiens-
"tige geestelijke verzorging vallen. 
" 	Pas na gebleken afkeer en afwijzing van de godsdienstige gees- 
"telijke verzorging mag de mogelijkheid worden geopend een andere 
"geestelijke leiding te ontvangen, aldus het rapport. 
" 	Deze voorziening moet volgens de opstellers van het rapport 
"geen afbreuk doen aan de normale godsdienstige verzorging. Ook 
"moet vaststaan dat alleen van het indragen van zekere positief 
"gerichte geestelijke waarden sprake is. Het zal steeds duidelijk 
"moeten zijn, dat deze mogelijkheid slechts in subsidiaire zin de 
"geestelijke verzorging zal vertegenwoordigen die van de overheid 
"uitgaat, aldus het rapport. 
" 	In de overwegingen tot deze conclusie stelt het rapport dat 
"de overheid de geestelijke vrijheid van haar onderdanen moet waar-
"borgen, ook indien deze zich in een speciaal overheidsverband, 
"buiten hun normale' maatschappelijke omgeving bevinden. Dit be-
"tekent, volgens het rapport, niet dat godsdienstige en ongods-
"dienstige verzorging op voet van volkomen gelijkheid moeten wor- 
den gesteld. Deze neutraliteit zou, meent het rapport, een ge-

"lijkschakeling inhouden van een ver strekkende levensbeschouwe- 
lijke betekenis en niet in overeenstemming zijn met de geestelijke 

"signatuur van het Nederlandse. volk. Erkend wordt dat een toenemend 



"aantal Nederlandse burgers van een godsdienstige geestelijke 
"verzorging niet gediend is, en dat er in ons volk krachten 
"en overtuigingen schuilen die door andere dan godsdienstige 
"stromingen worden gedragen, doch die in de strijd tegen de 
"geestelijke ontworteling en het geestelijke nihilisme van zeke-
"re positieve betekenis kunnen zijn. 
" 	Een gelijkschakeling echter van christendom en humanisme 
"biedt voor de overheid niet voldoende waarborgen voor een po-
"sitieve geestelijke opbouw en zal derhalve niet zonder meer als 
"deelnemer in de geestelijke verzorging die van de overheid uit-
"gaat, kunnen worden aanvaard, aldus het rapport." 

En vervolgens het Kritisch Commentaar uit de N.R.Ct. van 7 maart: 

11 
	

De Anti-revolutionairen en de geestelijke verzorging.  

Het College van advies van de Anti-revolutionaire partij 
"heeft zich gewaagd aan het samenstellen van een rapport over 
"de humanistische geestelijke verzorging, waarin het verlangen 
"naar discriminatie van aanhangers ener humanistische levens-
"overtuiging wel zeer duidelijk wordt onderstreept. In dit rap- 
port wordt het namelijk de taak van de Nederlandse overheid ge-

"noemd om de geestelijke verzorging te bieden op godsdienstige 
" grondslag. Dit geldt ook primair voor hen die van huis uit of 
"krachtens hun eigen geestelijke gesteldheid onkerkelijk of on-
"godsdienstig zijn. Daarnaast kan, onder bepaalde omstandigheden 
"en met veel waarborgen en beperkingen omgeven, zekere humanis- 
tische geestelijke verzorging worden geduld. Zij die de voorkeur 

"geven aan een dergelijke geestelijke verzorging worden derhalve 
"beschouwd als te zijn Nederlandse staatsburgers van de tweede 
"rang. 
" 	De samenstellers van het rapport komen in een uitermate in-
"gewikkeld en, moeizaam betoog tot hun conclusies, na te zijn uit-
"gegaan van de stelling van de christelijke signatuur van de' Neder-
"landse overheid: de overheid zal in de geestelijke leiding van 
"het volk de erkenning van God als hoogste wetgever en bron van 
"het-leven niet facultatief mogen stellen. Er kan niet zijn een 
"gelijkwaardigheid van godsdienstige geestelijke verzorging en gees-
"telijke. verzorging namens het Humanistisch Verbond. Deze zou 
"slechts, aldus het rapport, kunnen bestaan indien het beginsel 
"van de neutraliteit van de staat werd aanvaard. 
" 	Het a.r.-rapport heeft het vraagstuk van de discriminatie van 
"de aanhangers van een humanistische levensovertuiging wederom in 
"het middelpunt van 1e belangstelling geplaatst. En wij grijPón 
"daarom gaarne de gelegenheid aan om ook van onze kant iets meer 
"over enkele der in het rapport vervatte conclusies te zeggen. 
"Om te beginnen is daar het probleem van de neutraliteit van de 
"overheid, die voor de anti-revolutionairen onaanvaardbaar is. 
"Inderdaad houdt het voeren van een beleid in: het voortdurend 
"maken van een keuze, het zich voortdurend partij stellen. Slechts 
"de neutrale overheid stelt zich geen partij, maar een dergelijke 
"overheid is op dit ondermaanse niet denkbaar. 
" 	De discussie zou derhalve snel geëindigd kunnen worden, rare 
"het niet dat men van a.r.zijde zeer vreemde conclusies uit het 
"verwerpen van het neutraliteitsbeginsel blijkt te trekken. Laat 
"ons een ogenblik aannemen, dat de Nederlandse overheid werkelijk 
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"een christelijke overheid is, als van a.l.., kant.gesteld. Mag 
"zij zelfs in dat geval haar wil aan anderen opleggen die. niet 
"buiten de paden treden van alles wat nog - en,wij.gebruikewnu 
"de a.r.formulering 	als "eerbaar, oorbaar,  en achtbaar":in'de 
"samenleving geldt? Anders gezegd:` zal zij voor volwassen mensen 
"moeten gaan uitmaken aan welke vorm van geestelijke verzorging 
"zij de voorkeur schenken? - Het antwoord op die vraag is niet'al-
"leen, wat ons betreft, volstrekt ontkennend,. doch wij menen 
"zelfs dat de anti-revolutionairen op die manier,met hun eigen 
!'beginselprogramma in de knoop raken, waar dit zegt dat de.over-
"heid alle kerken of godsdienstige:verenigingen, maar voorts ook 
"alle burgers, "onverschillig welke hun belijdenis aangaande de 
"eeuwige'dingen zij", dient te behandelen op voet van gelijkheid. 

" 	Maar Am Nederlandse overheid heeft geen christelijke.signa- 
"tuur. en om die. reden. is'reeds het:ar.uitgangspunt verkeerd. 
"Wij ontzeggen natuurlijk geen enkele anti-revolutionair het recht 
"om het langs democratische weg in die richting te leiden, maar 
"wij houden wel vol dat hij zich schuldig maakt aan het geven,van 
°onjuiste Voorlicktingindien, hij zich op de-basis van dit uit-
"gangSpunt als weergeving van een feitelijke toestand .  plaatst. 
"' Wij'begonnen reeds met voorop te stellen, dát ook naar ons 
'"geVóelen geen overheid als neutraal kan worden gekenschetst. 
"Dit blijkt reeds daaruit, dat zij bepaalde zaken zal kunnen ver-
"bieden die niet in overeenstemming-  zijn met openbare orde of 
"goede Zeden. De overheid maakt hier niet slechts een, keus, 
"doch legt een waardeschatting aan. Zij zal zich voortdurend ge-
"dwongen zien met Waardeschattingen te werken. Zó zal de over-
"héig geen faciliteiten of subsidies verschaffen aan iets waar-
"van' de algemene. waardeschatting zo laag wordt aangeslagen, dat 
"dit "iets" geen subsidie verdient, Zij zal Zich daarbij in een 
"democratische samenleving ten nauwste aansluiten bij wat hier- 
"omtrent verankerd ligt in het algemene rechtsbewustzijn van de 
"beVolking." Maar zij behoeft ook niet per se eenminde,r e, 
"waardeschatting aan iets toe te kennen en zij. Zal in elk geval 
"bij het toekennen van faciliteiten of subsidies erop hebben te 
"letten, dat van haar kant geen subjectieve, maar'objectieve 
"nerMen.*orden gehanteerd, Dit laatste is nu precies hetgeen 
"volgensde a.r.gedachtengang niet mag gebeuren. De samenstel-
"lèrs van tet a.r.rapport kennen enzerzijdá aan het humanisme .en 
"aan het Humanis.tisc.h Verbond een zekei.e positieve betekenis 
"toe. pm4ie .reden wensen zij humanistische geeStelijle verzorging 
"niet geheel uit te schakelen. (Dát dit ook moeilijk zou 131kkeA., 
"gezien dé politiekejcrachtsverhoudingen, wordt in het rapport 
"wijselijk buiten beschouwing gelaten.) Maar zij wensen wel een 
"tweederangepo.sitie voor dit humanisme, en wel niet op grond van 
"enige getalsverhouding,,doch uit hoofde van de subjectieve over-
ffiweging dAt de. overheid de godsdienstige en de a-godsdienstige 
"verzorging niet als gelijkwaardig naast elkaar zou mogen stel-
"len. En zij wensen die tweederangspositie door middel van het • 
"stellen van allerlei beperkingen danig te onderstrepen. In feite 
"gebenrt hier dus niet andei;s dan dat met behulp van de staats, 
"macht voor het .christendom en de kerken de handhaving van een 
"bevoórrechte plaats wordt.gegist en ..i gezien de feitelijke 
"stand van zaken in de praktijk, ook nog steeds wordt gegeven!  
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" 	Dit nu is voor ons volstrekt onaanvaardbaar. Het is er 
"immers niet om te doen, of men de kerkelijke en de humanis-
tische geestelijke 'verzorging met elkaar zou moeten kunnen 

"vergelijken. Het is inconsequent om van de humanistische 
"geestelijke verzorging enerzijds te zeggen dat ze aan de ei-
sen voldoet, en 'ei' vérVolgens toch een m i n d e r e waar-

"de aan toe' te kennen. Het gaat niet aan, de buitenkerkelijke 
"onderdanen' een andere, c.q, mindere, behandeling van_over-
"heidswege té geven dan de belijders van enige religie, In 
"deze a.r.gedachtengang overschrijdt de overheid verrétaar 
"bevoegdheden,' in de zin dat zij zich schuldig gaat maken. aan 
"discriminatie van staatsburgers naar levensbeschouwelijke 
"overtuiging. En om die reden zijn de conclusies van het a,r. 
"rapport voor ons dan ook volstrekt verwerpelijk. 

-0- 
Bijlage  

GEREPATRIEERDE INDISCHE NEDERLANDERS.  

Ik geloof dat ik niet beter doen kan, dan een zakelijk relaas 
te geven van onze wederwaardigheden op dit punt. Dat begint al kort 
'na 1950. Men wilde ons toen eenvoudig niet. De Centrale ComMissiS 
Voor Kerkelijk en Particulier Initiatief (C.C.K.P.) wenste het Verbond. 
niet als geestelijk genootschap te erkennen. Maar Humanitas mocht mee-
doen aan de commissie voor het maatschappelijk werk. Wij hadden .'op dat 
moment onze handen vol en lieten de zaak rusten. Het heeft geen zin 
hier de lotgevallen van Humanitas'in deze jaren te beschrijven. Het komt 
er op neer dat een tweetal maatschappelijke werkers van Humanïtas ge-
dUrende enige, tijd :werd ingeschakeld bij het werk in de z.g. contract-
pensions. (In de "vrije" samenleving kon men niemand uiteraard iets 
verbieden of voorschrijven, en daar hebben Humanitas en het Verbond uiter-
aard hun best gedaan). In de contract-pensions zouden de maatschappelijke 
werkers de mensen desgewenst verwijzen naar de toegelaten geestelijke ver-
zorgers. De functionarissen van Humanitas hebben dat ook nauwgezet ge-
daan; ze stuitten overigens'op heel wat gevallen, die van godsdienstige 
verzorging niet gediend waren. Maar gelukkig werd in het brave Nederland 
deze mensen de ramp van humanistische contacten gespaard; althans zolang 
ze in de pensions bleven... Toen kwam 1958! 

Holland op zijn smalst. 

Eind '57, begin '58 kwamen de Indische Nederlanders in grote getale 
naar ons land. Humanitas voorzag dat velerlei hulp goed van pas zou ko-
men; het Verbond meende thans ook een taak te kunnen vervullen. Op 10 
februari vond ten departemente een bespreking plaats. Men achtte het 
daar "vanzelfsprekend" dat wij toegang kregen tot de contract-pensions; 
over een subsidie voor dit werk moest - begrijpelijkerwijs - de ministerraad 
beslissen. Op 10 maart zonden we een schriftelijke bevestiging van ons 
verzoek. Op 3 april volgde een nieuwe bespreking ten departemente, dit-
maal op bescheidener niveau, waarbij alle argumenten die onvermijdelijk 
tegen ons worden aangevoerd, aan de orde kwamen en weerlegd werden. De 
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bespreking had wáderom een prettig verloop; de beslissing zou direct na 
Pasen valleri 

Daat kwam echter niets van. Mogelijk vanwege het krakeel dat in de 
commissie , voot maatschappelijk werk was losgebarsten over het aantrekken 
van vrijMilligerS (voor eenvoudige menselijke contacten) en de stichting 
van plaatselijke' contactorganen; dit alles om de toevloed van gerepatri-
eerden te kunnen opvangen. Toen Humanitas zijn vrijwilligersapparaat reeds 
had opgeboUwd, werd de hele aanvankelijke regeling getorpedeerd. Het "gevaar" 
dat een'gerepatrieerde in contact zou komen met een "andersdenkende" vrij-
williger (let wel: in de vrije samenleving) moest tot iedere prijá,vermeden 
worden. -Tat iedere prijs! Want de hele commissie voor Maatschappelijk werk 
dreigde intens te vallen. Maar op 11 juni (na drie en een halve maand 
marchanderen) vond men een compromis, mede op aandrang van hogerhand. De 
regeling heeft overigens in de praktijk vrijwel niet gewerkt! Zo reageert 
Nederland op een historisch moment. 

Misschien dat „deze affaire de. beslissing op ons:verzoek had opgehou-
den. In elk geval vond op 5 juli een nieuwe bespreking ten departemente 
plaats. Men wilde door ons aangetoond zien, dat een redelijk aantal gezinnen 
in de contract-pensions verbleven die geestelijke verzorging door het Huma-
nistisch Verbondop prijs .zouden stellen. Inmiddels werd echter ook duide-
lijk gemaakt, da:...grij geen toegang konden krijgen tot de contract-pensions; 
het was dus ook onmogelijk aan te tonen, dat er gezinnen waren die *contact 
met ons wensten. Daarnm schreef ik dd. 25 juli als volgt aan de minister: 

"Ik 'moge in dit verband met name wijzen op het feit dat volgens 
de bootlijsten - van de sinds 1955 aangekomen repatrianten uit Indo- 

' nesiU teer dan 1300 gezinnen hadden opgegeven niet tot enige gods-
dienatige gezindte te behoten, dat is dus gemiddeld 400 per jaar. 

Ook .indien deze voor een groot deel godsdienstige geestelijke- 
verzorging zouden wensen, blijft er toch een aanzienlijk deel over, 

-dat - van-humanistische geestelijke verzorging gediend zou kunnen, 
'..zijn: Dit stemt ook overeen met de ervaring in de "vrije" maatschap-

pij opgedaan.. 
Daar wij..geen toegang hebben tot de contract-pensions, kan ik op 

geen. andere mijze het goede recht van onze aanvrage aannemelijk maken. 
Ik vertrouw evenwel, dat dit mede in het licht van de, ontwikkeling 
b.v. in de gevangenissen, niet nodig is." 

- 
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_ttka.n. hare Excellentie de Minister van 
Maatschappelijk Berk, 

Binnenhof 7, 

DEN HAA G.  

Utrecht, 7 oktober 1958. 

ExCellentie, 

Me -tteleurételling namen wij kennis van Uw 28 
augustus j.l. gedateerde afwijzing van ons verzoek van 10 
maart 	inzake geestelijke verzorging van gerepatrieer-.• 
de Indische Nederlanders door het Humanistisch Verbond. 
Wij veroorloven ons erop te wijzen, dat de door U aangeVoerde 
cijfers van het Centraal Comité voor Kerkelijk en Particulier 
Initiatief geen deugdelijke basis kunnen vormen voor de beoor-
deling van de, onderhavige kwestie...De ervaring o.a. in'de 
inrichtingen van justitie heeft_geleerd,dat een onderzoek van. 
départeméntswege ingesteld tot geheel andere uitkomsten leid-
de,danuit de .gegevens van kerkelijke zijde viel af .te leiden. 
Wijmenen'dat in deze alles afhangt van de maatstaven, die men 
aanlegt.: 

Overigens kunnen wij ons ook niet aan de indruk 
onttrekken, dat in de meer dan vijf maanden, die sinds onze 
aanvrage verlopen, zijn, de situatie andets"geweest is dan 
thans vanwege het Centraal Comité wordt medegedeeld. Onzè 
aanvrage immers en het daaraan voorafgaande gesprek, dat onze 
vóorzitter op 10 februari 1958 met U.  mocht hebben, viel in de 
periode van katastrofale repatriëring van grote en zeer geva-
rieerde groepen Indische Nederlanders, terwijl Uw beslissing 
ons werd medegedeeld op een tijdstip, dat de laatste groepen 
van het meest met Indonesië vergroeide Indische Nederlanders 
ens land bereikten. 

Daar ons evenwel de toegang tot de z.g. contract-
pensióne ontzegd•is, kunnen wij geen gedocumenteerde gegevens 
daaromtrent verstrekken. Wij merken daarbij_, op, dat het ons niet 
duidelijk is, waarom ons die toegang geweigerd wordt. Wij begrij-
pen, dat niet iedereen tot de pensions kan worden toegelaten, 
maar het ontgaat ons ten enemale waarom niet een raadsman van 
het Humanistisch Verbond in de gelegenheid gesteld zou kunnen 
worden met de bewoners, die immers vrije landgenoten zijn, in 
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contact te treden. Dit geldt o.i. a fortiori ten aanzien van 
de 49 gezinnen,' die opgaven niet tot een christelijke kerk te be-
horen. Wij menen, dat de ervaringen met het Humanistisch Verbond 
opgedaan, een waarborg kunnen zijn voor een beleidvolle uitoefe-
ning van deze bevoegdheid. Onder deze omstandigheden kunnen wij 
in het verbod tot bezoek niet anders zien dan een belemmering van 
de humanistische geestelijke verzorging, die voor ons niet aan-
vaardbaar is. 

Intussen aanvaarden wij gaarne de mogelijkheid om in 
schriftelijk contact te treden met de gerepatrieerden in de z.g. 
contract-pensions. Wij nemen aan, dat Uw brief in deze beschouwd 
kan worden als een machtiging om de adressen der in de pensions 
verblijvende gezinnen met de vermelding van kerkgenootschap e.d. 
op te vragen. Aldus kan de vicieuze cirkel doorbroken worden, die 
veroorzaakt dat wij slechts toegelaten zouden worden tot gezinnen, 
die daarop prijs stellen, terwijl wij dat slechts kunnen vaststellen 
na toelating. Wij zullen derhalve onze bezoeken voorshands beperken 
tot degenen, die op onze schriftelijke introductie positief reageren, 
alsmede tot degenen, die opgeven het inzicht van ons Verbond te 
delen. Ten aanzien van dit laatste zullen wij ons ingevolge Uw sug-
gestie in verbinding stellen met het Hoofd van de Afdeling Bijzon-
dere Maatschappelijke Zorg van Uw departement. 

U zult het ons. tenslotte niet euvel duiden, dat wij 
ons terzake van de toelating en de subsidigring in het algemeen 
de vrijheid voorbehouden t.z.t. opnieuw ons standpunt te bepleiten. 

Met verschuldigde hoogachting, 

Het Humanistisch Verbond, 

(Dr. J.P. van Praag) 

Alg. Voorzitter 


