
S D 1 E N T 

14j A N 	
_T 	

sc_n_E -----------BleYenburgstraat 1 
Utrecht 

W e s en 

Uitgave van het 

II anistisch Centrum "M e , 
- 

e 

rel d" 0 

Verschijnt 2 maal per maand - Abonnementsprijs f° 3,-- per jaar 
Bij publicatieT;an ------ ----------------- uit andere bla-den heeft over genoZrvens, welke de Persdienst 

te 

vermeld. 	
dient de oorspronkslijke bron 

postgiro 304960 t.n.v. Humanistisch 
	worden 

ie Jaargang, 
rir. 6 	 Verbond te Utrecht - Telefeont 10163 

aorreanrimiti 
 3 	

11111-11-rnil
.,22TTIT,TnirrIrrrit£U172.1211/1:9-rn 

	 15 Augustus 1952 

I 11  TM11131:.:'27"2 
122.21  -- 

1111,1,  rrre-ter1==r1+2._ 

opEN VIZIER 

In het Dagblad 71 
1.1. het volgende inr, 11.,-,e Stemn 

0.,ezonden. st, 
y 

 verschijnende te Breda, stond op Zaterdag 19 Juli He
t is niet gebruikelijk datstuk onder bovenstaande titel, 

bare leven. Als jongeren h2 	
jongeren zich rechtstreeks mengen in het open- te maken voor de  

wachten. Het is 
taak,

clancx*
en

r]
.. als 

ebben V° ageren 

de eerste plicht onszelf te vormeb en klaar 
dere weg van onze bezo a lang  rgdheid het moet de strijd, welke ons in de toekomst zal 

aarzelen en na een oprechte poging langs eenan- gehouden kon worden ( 
\welk _ 	blijk te geven, zodanig, dat hiermede rekening er te mogen zwijgen. 	

pogen helaas gefaald heeft), dat wij menen niet lang- 
7ij constateren, dat in N d 

werk op humanistische groncielerland bestaat de Vereniging voor maatschappelijk 
maakt kan worden tussen   s g 

"Humanitas"! dat er formeel een onderscheidge- gij constateren. dat 
de  VARA,Humanitas en het Humanistisch Verbond. 

werken aan een kinderuitzending gedurende de vacantie, welke wordt georgani- 
ook in de publiciteitenerkend wordt

t:' 
--menwerkinr,  met het Humanistisch Verbond; dat dus 

nistisch Verbond, hetgeen voor • •     een samengaan van Humanitas en het Huma- 
kon zijn. 	 r insiders reeds van de aanvang af geen geheim 

Wij constateren, dat Humanitas 

zijn van het Neo-Malthusianisme en dit in hun maatschappelijk werk ook in 
en hot Humanistisch Verbond voorstanders 

praotijk willen gaan brengen dat het Humanistisch Verbond anti-christelijk 
is en van de bestrijding van het christendom een doelstelling maakt; dat 
ditzelfde Humanistisch Verbond een prijsvraw

,  uitgeschreven heeft over "de wen-
selijkheid en de in de Nederlandse wetgeving te realiseren mogelijkheid, em,on-der nader aan te geven omstandigheden het bekorten van het leven van een zieke 
straffeloos te doen zijnn. (Keesings Historische Archief adl. 31 Hei 1952 ) 

Wij constateren, dat ter gemoetkoming in de kosten, verbonden aan de aan-
stelling van een maatschappelijk werkster in de provincie Noord-Brabant, door 
de gemeente Breda een subsidie is toegekend dat dit werk;  blijkens de openbare 
raadsvergadering van katholieke zijde wordttoegejuichd, 

Wij spreken 11::',er onze grote teleurstelling uit over deze gang van zaken en 
doen een beroep op de verantwoordelijke personen hun verantwoordelijkheid te willen beseffen_ 

l'A.j protesteren tegen het openbaar toejuichen van dit werk door katholieken, 
Wij protesteren tegen de medewerking, verleend aan deze aanslag op het morele 
en direkt-tijdelijk welzijn van ons volk. 

Wij doen een dringend beroep op alle katholieken ons te steunen in onze 
strijd voor de gezondheid van ons eigen volk en de bedreiging van het humanisme 
niet langer te onderschatten uit verkeerd begrepen verdraagzaamheid, welke moet 
leiden tot de verloochening van eigen waarden en beginselen. 

Wij jongeren wensen in deze strijd te strijden met open vizier 
Namens de afdelingen Breda van de 	. IC. V . P -jongeren, de Katholieke 
Jonge Middenstandsvereniging en de R.K. Jonge Boerenstand. 

Th.E. Westerterp, 
voorza KVP-jongeren, Breda 
J.C.G. Braun, 
voorz. K.M.J.V. Breda 
J. Machielsen, 

VAN ALLE KANTEN 
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UIT D GIDS (Orgaan van het Chr. Nat. Vakverbond) VAN 21 JUNI 1952 

Onder de titel Geestelijke Verzorging schrijft de Heer G. Mol in de Gids 
van 21 Juni een artikel, waarvan de hoofdzaken hier volgen. 

Zoals bekend, heeft onze krijgsmacht een dienst, welke voor de "geestelijke 
verzorging" is ingesteld. Volgens de schrijver kan men voor deze arbeid niet 
genoeg belangstelling en waardering hebben, mede om het feit, dat iedere Ne-
derlander zijdelings of rechtstreeks met de militaire dienst te maken heeft. 
De waarde van deze geestelijke verzorging wordt volgens hem lang niet hoog 
genoeg aangeslagen door ons volk. Immers de geestelijke bijstand is van be-
lang en in oorlogs- en in vredestijd. 

Het van huis zijn, het opgenomen worden in de massa is voor vele jonge men-
sen op zichzelf goed, maar het sluit gevaren in. 

Thuis loopt men in het gareel en heeft men als regel ook een vriend of een 
verloofde van hetzelfde geloof. Men gaat naar kerk en catechisatie". 

Volgens de schrijver blijft dit niet het geval, wanneer men in militaire 
dienst is,, en daarom is het goed, dat er veldpredikers en vlootpredikanten 
zijn. Wanneer de laatsten voor hun taak berekend zijn, dan kunnen banden en 
contacten worden gelegd, die het gemis aan de vertrouwde omgeving redelijk 
kunnen opheffen. Een Christelijk militair tehuis kan daar dan buitendien een 
stuk van het gemis ondervangen. En zo men zich inderdaad als gast weet te ge-
dragen is iedereen, dus ook de buitenkerkelijke, daar van harte welkom. 

Ook het Humanistisch Thuisfront blijkt er naar te streven de geestelijke 
verzorging van niet kerkelijk militairen te mogen behartigen. Daarbij wordt 
dan nog de opmerking gemaakt, dat kleine protestantse groepen, welke niet een 
eigen veldprediker hebben de geestelijke verzorging laten geschieden door ver-
zorgers van andere protestantse groepen. 

"Tijdens het debat in' de le Kamer is bij de behandeling van de begroting 
van Justitie gebleken, dat het Humanistisch Verbond ook geestelijke verzorging 
wil gaan geven voor de gevangenen. 

Dit wordt wel een ietwat bijzondersoortig geestelijke verzorging. 
Door Minister Muldertje is hierover klare taal gesproken en gewezen op het 

grote onderscheid tussen het door het Humanistisch Verbond bedoelde verzor-
ging en die, welke uitgaat van de ambtsdragers ener Kerk." 

Schrijver haalt dan aan, dat hij bij een ziekenhuisbezoek in zijdelings 
contact kwam met "een nog jonge, ongelovige vrouw, die de volgende dag een 
zware operatie moest ondergaan." Blijkbaar had haar familie bij het afscheid 
haar toegewenstE "Nou, hou je maar taai" En blijkens een aanhaling uit "De 
Waarheid" had Gerben Wagenaar een gevangene in de strafgevangenis te Leeuwar-
den ter bemoediging gegeven "hou je taai. Wees ervan overtuigd, dat je je 
7 jaar niet zult uitzitten" 

Hiermede werd wel zonneklaar de armoede van het ongeloof aangetoond, dat 
nooit de ware troost kan bieden. 

Hij betreurt het, "dat de ongelovige mist, wat de Christen bezit n<1."de 
enige troost in leven en in sterven" en dat hij daarom anderen nooit ware 
troost kan bieden. Waar voor een mens in nood de heenwijzing naar Jezus Chris-
tus ontbreekt, daar blijft het ooi, toch maar een half werk, als men in de 
kring van het "Humanistisch thuisfront" spreekt over "geestelijke" verzorging 
van militairen. Wanneer men dan ook nog vraagt, om toelating tot de g-stelij-
ke verzorging voor buitenkerkelijke gevangenen, die daaraan behoefte hebben, 
dan zal dit nooit een geestelijke verzorging kunnen zijn, die waarlijk houvast 
biedt." 

"De familie van het Humanistisch Thuisfront, het "Humanistisch Verbond", 
wil de "gelijkberechtighoid" der humanistische levens- en wereldbeschouwing 
naast erkende godsdiensten. Weigerende van het bestaan van een persoonlijke 
godheid uit te gaan, ontwerpen de leden van het Humanistisch Verbond een re-
delijk aanvaardbaar wereldbeeld, baseren zij zich op de eerbied voor de mens 
trachten zij geestelijk en cultureel-paedagogisch en sociaal leiding te geven, 
inzonderheid aan buitenkerkelijk Nederland." Aldus een aanhaling van Prof.Mr, 
I.A. Diepenhorst in zijn "Humanisme en Humanistische" Geestelijke Verzorging". 

Het recht om voor buitenkerkelijken militaire tehuizen te openen kan men de 
belanghebbenden niet ontzeggen. "Maar het komt op een totaal ander vlak, in- 
dien men zich aanmatigt, dat de zorg voor de buitenkerkelijke militairen 
van land-, lucht- en zeemacht een speciale taak voor het "Humanistisch Thuier- 
front" zou zijn en dat daarvoor door de Overheid een persoon of personen die- 
nen te worden benoemd. 

De Kerken hebben een opdracht van het Hoofd der Kerk, om aan alle mensen 
het Evangelie te verkondigen. Dus niet alleen en uitsluitend aan de doop- of 
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Eerste Internationaal 
Humanistisch Congres 

UIT EIGEN KRING 

Van 21 

21 het ee 
tot 26 Augustus a. 

s. zal Amsterdam binnen de muren van zijn oude Uni- versit oen be 
	rsnternationaal Humanistisch Congres huisvesten, naar wij menen 	
langrijke gebeurtenis omdat het voor de eerste maal in de geschie-denis is dat een dergelijke bijeenkomst plaats vindt. 

Tot nog toe hebben zich een 200-tal deelnemers aangemeld, speciaal uit Enge-
land en de Verenigde Staten, maar ook Franse en Vlaamse humanisten, Duitsers en Oostonriikere, S

candinaviërs en Australiërs, zelfs een Japanner en een delega- 
tie van India nemen deel wan deze conferentie en vanzelfsprekend een groot aan-tal Nederlanders. 

Het eigenlijke doel van dit congres zal, althans voorlopig, bereikt zijn als na afloop een internationale organisati
e  tot stand is gekomen, die de verschil-

lende onkerkelijke groepen van de Westerse en Oosterse wereld in een nieuw ver-
band verenigt, met als ideaal het gezamenlijk uitdragen van de humanistische gedachte, die de bu

itenkerkelijken moet helpen zichzelf te leren zien als een 
constructief element in de menselijke samenleving. 

Dat niemand minder dan de vroegere president van de UNESCO, Julian Huxley, 
zelf een overtuigd humanist, als voorzitter van het congres de openingsrede in 
de aula van de Universiteit zal uitspreken, is iets wat de organisatoren tot 
grote voldoening strekt. Nomen est omen. 

In de plenaire zittingen zullen vooraanstaande personen van de UNESCO, o.a. 
Gerald Wendt en Professor Horace L. Friess van Columbia University het woord 
voeren. Bovendien is aan 18 vooraanstaande humanisten verzocht van te voren 
korte artikelen in te zenden over de 3 hoofdonderwerpen, die het congres zullen 
bezighouden. Daar deze artikelen alle congresdeelnemers van te voren ter hand 
worden gesteld hoopt men op een vruchtbare discussie. 

De openbare zitting van Zondagochtend 25 Augustus, aanvang 10.30, die in de 
aula van de Universiteit plaats vindt, wordt opgeluisterd door het Nieuw Neder-
lands Strijkkwartet en is voor ieder vrij toegankelijk. 
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gedeelte verzorgen. O.a. wordt grote aandacht besteed aan het Humanis 
Op de 21ste Maart heeft de redacteur van The Humanist voor vier klassen duren- 
manisme"0 
de 

 vier opeenvolgende perioden college gegeven over"de voorwaarden van hetge  Hu- 

Eerste Internationaal 
Humanistisch Congres 

UIT EIGEN KRING 

Van 21 

21 het ee 
tot 26 Augustus a. 

s. zal Amsterdam binnen de muren van zijn oude Uni- versit oen be 
	rsnternationaal Humanistisch Congres huisvesten, naar wij menen 	
langrijke gebeurtenis omdat het voor de eerste maal in de geschie-denis is dat een dergelijke bijeenkomst plaats vindt. 

Tot nog toe hebben zich een 200-tal deelnemers aangemeld, speciaal uit Enge-
land en de Verenigde Staten, maar ook Franse en Vlaamse humanisten, Duitsers en Oostonriikere, S

candinaviërs en Australiërs, zelfs een Japanner en een delega- 
tie van India nemen deel wan deze conferentie en vanzelfsprekend een groot aan-tal Nederlanders. 

Het eigenlijke doel van dit congres zal, althans voorlopig, bereikt zijn als na afloop een internationale organisati
e  tot stand is gekomen, die de verschil-

lende onkerkelijke groepen van de Westerse en Oosterse wereld in een nieuw ver-
band verenigt, met als ideaal het gezamenlijk uitdragen van de humanistische gedachte, die de bu

itenkerkelijken moet helpen zichzelf te leren zien als een 
constructief element in de menselijke samenleving. 

Dat niemand minder dan de vroegere president van de UNESCO, Julian Huxley, 
zelf een overtuigd humanist, als voorzitter van het congres de openingsrede in 
de aula van de Universiteit zal uitspreken, is iets wat de organisatoren tot 
grote voldoening strekt. Nomen est omen. 

In de plenaire zittingen zullen vooraanstaande personen van de UNESCO, o.a. 
Gerald Wendt en Professor Horace L. Friess van Columbia University het woord 
voeren. Bovendien is aan 18 vooraanstaande humanisten verzocht van te voren 
korte artikelen in te zenden over de 3 hoofdonderwerpen, die het congres zullen 
bezighouden. Daar deze artikelen alle congresdeelnemers van te voren ter hand 
worden gesteld hoopt men op een vruchtbare discussie. 

De openbare zitting van Zondagochtend 25 Augustus, aanvang 10.30, die in de 
aula van de Universiteit plaats vindt, wordt opgeluisterd door het Nieuw Neder-
lands Strijkkwartet en is voor ieder vrij toegankelijk. 


