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f V 884. 27 Februari 1952. 

DIENST GEHEIM. 

Blijkens een advertentie in een plaatselijk blad zou op 20 
Februari 1952 ten huize van de familie LEliBECK, wonende Graaf Ael-

f,� 
1
, brechtlaan no.45, alhier, door Dr. J. HUIZINGA, Hoofd van de Afde

ling voor Anth�opologie aan de Rijksiniversiteit te Utrecht, een 
lezing worden gehouden voor de afdeling Nieuwer-Amstel van het
Humanistisch Verbond over "Het Rasprobleem in deze tijd" voor leden 
en sympathiserenden. 

Deze vergadering werd door ongeveer 20 personen bezocht. 
Op dezelfde datum wera. door de afdeling Niemvor-Amstel van 

de Partij van de Arbeid een huishoudelijke vergadering gehouden en 
toen een inleidster van deze vergadering tijdens de pauze de opmer
king maakte: "Jammer dat jullie (hiermede de ter vergadering aanwe
zige leden van het Humanist;i.sch Verbonë!. bedoelà:a.de) vanavond ook 
een vergadering houden u , werd daarop geä.Iltwoord: nwat moet jij daar 
doen, de voorzitster (Mevrouw L/-i.MBECK) is een communiste en de spre
ker (Dr.J. HUIZINGA) ook. 

Er schijnt bij verschillende leden van de plaatselijke afde-

1 
ling van de Partij van de Arbeid een zekere angst te bestaan over 

� ,,, de communistisch getinte invloed van vorengenoemd verbond, waarom
plannen 2t).jn gemaakt tot het oprichten van een zogenaamde Huma:n,{i-
taire We:rfgemeenschap als onderafdeling van de plaatselijke afdéling 
van de Partij van de Arbeid. 

De familie LAMBECK bestaat uit: 
• 1 Johannes Lfi.MBECK, geboren te Amsterdam, 31 :Mei 1903, zonder beroep,

wonende Graaf Aelbrechtlaan no. 45, aJ.hier; 
1y' jl Neeltje VERVER, geboren _te Leiden, .28 September 1907 en drie kinde-

ren, respectievelijk 14, 13 en 4 jaar oud. 
Deze familie vestigde zich op 1 Augustus 1938 in deze 

te, komende van Amsterdam. 
Hun namen komen te Amsterdam en in deze gemeente niet voor. 
Behalve hun optreden ten behoeve van het Humanistisch Verboné 

is overigens van enige politieke activiteit niets kunnen blijken. 
Er zouden in de woning van de familie LAMBECK meerdere verg 

deringen van·het Humanistisch Verbond zijn gehouden. 
p·, .. 1 De hiervoren bedoelde spreker .Dr. J. HUIZINGA is genaamd: 

'
l, 

>(I Johan HUIZINGA, geboren te Amsterdam, 29 Juni 1920, wonende Nassau-
.a kade no. 100-II te .Amsterdam. 
111' HUIZINGA was abonné van de Vrije Katheder en zeer bevriend 

x/ met Dt. Arie de FROE. 
\ Een der actieve leden van het Humanistisch Verbond is Dani�J 
)< Thomas d 'Angremond t, geboren te Amsterdam, 4 Mei 1902, chaf inlrnper 

van de Firma HOLLEN.KJill.'IT' te Amsterdam, wonende Graaf Aelbrechtlaa..'11. 
no.149, alhier. 

Vf�REl\mNDT is lid van de Partij van de Arbeid, bedankte in 
1947 voor het lidnaatscLap van c.1e gemeenteraad van de Partij van de 
Arbeid alhier, werd in Juli 1949 wederom candidaat voor de gemeente 
raad van de Partij van de Arbeid gesteld, doch zou de laatste tijd 
niets meer voor de Partij van de Arbeid doen, doch zich alleen aan 
het werk van het Humanistisch Verbond wijden. 
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Voor : OD 245 
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UITTREKSEL 

Naam:nE DAGERAAD;openbare vergaderingen.

Naam :HUJ.\ll.ANISTISCH VERBOlID. 

Afz. : ID R ' dam Datum: 11-6-5i

Aard van het stuk: Verslag yan de besloten Algemene Vergadering van de VrijdenJters

Vereniging ''De Dageraad'' op 26 en 27 Mei 1951 te Amsterdam. 

Uitgetr. door : LS

Datum :22-4.-52

- Paul is sen IV1. , die de verg. leidt, zegt, dat samen111erking met het

Humanistisch Verbond mogelijk en zelfs gewenst is,doch dat deze

organisatie geen·duidelijk standpunt inneemt tegenover de kerk •

Op aanwijzing van : B IV

... 
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Onderwerp: Bijeenkomst van de Geireenschap Wassenaar van 

Humanistisch Verbond. 

- - - - - - - - - - � - - - - - - -

Ik heb de eer U te berichten, dat op 15 Februari 

j.1. in het perceel van tuylen van Nyeveltstraat No.245 al

hier, toebehorende aan. de Stichting " Het Dorpshuis ,_ door de

Gemeenschap Wassenaar van het Humanistisch Verbond een bijeen

komst wer� gehouden, al waar A. TREURNIET uit 's-Gravenhage

als spreker Qptrad.'/1
-ir" De rede van Treurniet over " Humanisme en maatschap 

pelijk werk " '"werd gevolgidoor een geanimeerde gedachtenwisse

ling. 

Deze vergadering werd slechts door een achttal per

sonen, bezocht. 

, Hie rt
(
oe 

·,J!-1 \ CORNELIS ZWERVER,

behoorden: 

geboren 24 Juni,1892 te Hardegarijp, van be

roep bakker, wonende van Zuylen van Nyevelt

straat No.Bo alhier. ( is bij Uw dienst ree 

bekend ) 

I K. 

c,,(� VJ IJ,

LÀLEID MANSHOLT, geboren 6 December 1909 te Ulrum, echtgenote 

\� ��,z.+ van Dr. E. Steller, wonende Hoflaan. 35 al

hier ( is bij Uw dienst reeds bekend) 

. AALTJE JiillETTE SACH'11LEVEN, geboren 31 Juli 1894 te Doetinchem, 

echtgenote ven N.G. KAM, wonende Storm van. 

�s-Gravesandeweg No.43 alhier. Alhier is 

van betrokkene alleen bekend, dat zij geabe 

neerd is op de " Groene Amsterdammer ". 

X I MARY WILLEMLNE DE VOGEL, geboren 15 Januari 1909 te Semarang,

I 
1 

... (. echtgenote van H.H. Heeroma, wonende storm 

van
1

's-Gravesandeweg No.39 alhier ( is bij 

Uw dienst reeds bekend) 

CORNELIS H�NRI BURGEMffiISTER, geboren 21 November 1910 te den 
�-===..;;:;.....;:;;==;.._;-=---==-=-=-----

J den Haag, wonende Holenplein 15 alhier. 

( deze persoon is reeds bij Uw dienst be

kend. Hij vervulde de fW'.lctie van voorzit

ter op deze avond) 
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! 1 'WILLEM SNATER, geboren l �1ei 1904 te Bellingwolde, ven be-
roep kassier bij de Boerenleenbank, wonende 
Lange Kerkdam No. 20 alhier. 

Tijdens het debat verklaarde G. Zwerver, dat hij een 
vurig anti-militairist was. Hij memoreerde, dat .rren in het 
huidige Nederland op eerlijke wijze zijn l;>rood niet kon ver
dienen. Om de regering in de w ielen te :rijden ten aanzien van 
het b�wapeningsprogramma en mede om uitdrukking te geven aan 
zijn an.ti-militairistische gezindheid uitte hij het voornemen 
om over te gaan tot staking van de belastingbetaling. Betrok
kene vroeg aan Treurniet of hij in deze kon rekenen op de 
steun van het Humanistisch Verbond. ·.rreurnie t verklaarde even
eens anti - militairtst te zijn. Hij zeide, dat het Humanis
tisch Verbond niet over een st1·ijdkas beschikte en dat 'l"1er 
dientengevolge niet op financiële steun kon rekenen, indien 
hij moeilijkheden mocht ondervinden. 

Ook N.evrouw Heeroma - de Vogel toonde zich op deze bij
eenkomst een vurige anti - militairiste. 

Opm.erkelijk is te noemen, dát c.R. Burgel.!Eister aan één 
der aanwezigen E_ê:. de vergad�ring het verzoek deed over het de
bat van �werver, en het standpun t van enkele aanwezigen geen 
gewag naar buiten uit te maken. Burge.ilflister verklaarde zelf 
tegenover deze persoon geen anti-militairist te zijn. "Einde". 
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Onderwerp: Zondagochtend-bijeenkomst van de Gemeenschap Emmen van het

Humanistisch Verbond op 14 Januari 1951, in éen der boven
zalen van het café Groothuis te EMMEN. 

Spreker: 

Zaalcap. : 

Aänwezig: 

B.P.Liese, wnd. burgemeester der gemeente Wildervank. 

30 personen. 

10 personen. 
1 

--- - ..... ;
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.Ary-l /tl IJ/f f
Betrouwbaarheid berichtgever: )�·g Waardering bericht: ) .:.:.,1 en 
Medewerkende instanties: ) G Ondernomen actie: ) een. 

waarneming. 

Op Zondag, 14 Januari 1951 werd in één der bovenzalen van 
het café Groothuis te Emmen een Zondagochtend-bijeenkomst gehou
den door de Gemeenschap Emmen van het Humanistisch Verbond, welke 
bijeenkomst door 10 personen werd bezocht. 

Deze vergadering was aangekondigd middels een advertentie 
in de "Emmer Courant" van Woensdag, 10 Januari 1951. 

Wegens ziekte van de voorzitter werd deze bijeenkomst te 
omstreeks 10.15 uur geopend door HARMEN van HOUTEN, geboren te 
Emmen, 11 September 1900, van beroep glazenwasser, wonende te 
Emmen, Westenesserstraat no.11. 

Na zijn teleurstelling er over te hebben geuit, dat niet 
meer personen aanwezig waren, heette de secretaris Van Houten 
de spreker en de aanwezigen hartelijk welkom. 

Hierna gaf hij het woord aan de spreker van die morgen, de 
heer B.P.Liese, wnd.burgemeester der gemeente Wildervank, die 
sprak over:"De mens, gezien vanuit humanistisch gezichtspunt", 
waaraan het volgende wordt ontleend. 

De mens neemt, aldus spreker, in het kosmische geheel een 
bijzondere plaats in - dit in tegenstelling tot de dieren - om
dat de mens nadenkt over zijn zijn. Hoever men ook teruggaat 
in de geschiedenis, steeds vindt men uitspraken en schrifturen 
van bekende filosofen e.d., waaruit blijkt, dat, de mensen zich 
altijd hebben bezig gehouden met problemen verband houdende met 
het levensprobleem en de �osmos. De oude bewoners langs de Nijl 
brachten het periodieke buiten de oevers treden door deze rivier 
en het in de bedding teurgkeren in verband met het probleem van 
leven en sterven. In het oude Griekenland stelde men de astrono
mie, de beweging der hemellichamen, centraal. Via de Indische en 
Chinese oudheid kwam spreker tot de Joodse geschiedenis en daar
mede tot het scheppingsverhaal, dat volgens spreker histortch 
niet houdbaar gebleken ZGU zijn, maar waaruit blijkt, dat de op
steller van het Genesis-verhaal zich met velerlei problemen -het 
P.robleem van de mens en de kosmos rakende - heeft beziggehouden. 
Het moraalbesef en de zondeval vormen daarbij een integrerend 
bestanddeel. In het la�ere Christendom werden de oude Moza!sche 
wetten verscherpt en nam vooral het besef van de zondigheid der 
mensen veel sterkere vormen aan en beheerste de Christelijke ide
ologie. 

Na uiteengezet te hebben, hoe de opvattingen omtrent het i
scheppingsverhaal zich hebben ontwikkeld, kwam spreker via het 
deîsme €Il het existentialisme tot de humanistische levensbeschou
wing. De humanist in deze tijd gaat uit van de mens als bijzonde 
deel van het kosmische geheel, als drager van een niet aan per
soonlijke willekeur onderworpen·normgeval en als schepper van en 
deelhebber aan geestelijke waarden. Hij probeert zich een beeld 
te vormen van de werkelijkheid; een beeld dat de toets der rede 
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kan doorstaan. Hij gaat daarbij uit van de gegeven feiten, da� 
wij er zijn en dat ook de l<rosmos er is met alles wat zich er.in
bevindt en beweegt. Vele vragen kunnen kunnen wetenschappel1Jk 
verklaard worden; er zijn er ook, waarvoor we (nog) geen an�
woord hebben. Misschien dat de studie van de para-psychologie 
ons nog nadere gegevens kan verstrekken over de wisselwerking
tussen geest en lichaam. Maar 't kan ook zijn, dat dit vraag
stuk nooit opgelost zal worden. De mens heeft een normgevoel 
-een besef van goed en kwaad - dat niet aan persoonlijke wil
lekeur onderworpen is, d.w.z. men kan niet naar eigen wil iets 
goed of verkeerd vinden. Toch is dit normgevoel niet iets onver
anderlijks. De geschiedenis leert ons, dat het normbesef door 
de tijden v,erandert en ook dat het zich dilpvijls in versE-hillen
de delen der wereld anders uit. 

Na dit betoog werden door twee van de aanwezigen aan de in
leider enkele vragen gesteld, die door hem beantwoord werden. 

Hierna werd deze bijeenkomst door Van Houten te omstreeks
11.45 uur gesloten. 

�' EIND E. 

/ 
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VERTROUWELIJK. 

VERSLAG van de OPENBARE VERGADERING NJ; HETf�NISTISCH 

VERBOND, Gemeenschap NIJMEGEN, gehouaen op Dinsdag, 19 
December 1950. 

Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar. 
Waardering bericht : betrouwbaar. 

Op Dinsdag, 19 December 1950, belegde de 
Gemeenschap Nijmegen van het Humanistisch Verbond een 
openbare vergadering in het gebouw van het Nut van 't 
Algemeen, aan de Hertogstraat 141 te Nijmegen, aanvangen
de om 8.00 uur n.m., welke vergadering tevoren in enige 
dagbladen was aangekondigd. 
Als spreker trad op Ir W. M. Polak, Voorzitter van de 
Gemeenschap Wageningen van het Humanf"stisch Verbond, die 
fiet onderwerp "Vredesvraagstukken" behandelde. 
In zijn inleiding betoogde hij geen aanhanger te z1Jn 
van een uitgesproken politieke richting, zodat men hem 
en zijn lezing niet met vooringenomenheid moest tegemoet
treden door b.v. te denken, dat hij communist was. 
Ook sprak hij niet als vertegenwoordiger van het Humanis
tisch Verbond, doch als indi vidueelhumanist. 
Na te hebben aangetoond, dat de wereldvrede constant in 
gevaar verkeert, o.a. als gevolg van een gebrek aan ver
draagzaamheid, betoogde spreker, dat er z.i. maar één 
oplossing mogelijk is, ten einde te komen tot een waar
borg tegen de verstoring van die wereldvrede, nl. een 
wereldregering. 
Dat dit geen idee was, dat als· nieuw moest worden be
schouwd, gaf spreker toe, daar reeds Plato zich ermee 
heeft bezig gehouden, evenals anderen, groter denkers 
hij, spreker. 
Dat niettegenstaande dit en het feit, dat zeer velen er
van overtuigd zijn, dat een wereldregering dè oplossing 
voor het vraagstuk van de vrede is, die wereldregering 
er nog steeds niet is, weet spreker aan het gebrek aan 
vertrouwen, dat er vooral is tussen de hogere machtheb
bers. Zijns inziens was de tijd voor een zodanige regerirg 
reeds lang rijp, zoal niet rot. 
Het bestaan ervan achtte hij mogelijk, zowel thans als 
reeds enige honderden jaren geleden, doch het ontstaan 
ervan, het tot werkelijkheid komen, achtte hij de grote 
remmende factor, vnl. veroorzaakt door het reeds genoem
de gebrek aan vertrouwen, dat zich b.v. richt tegen een 
eventuele interpretatie van de wereldgrondwet. 
Een zodanige grondwet zeide spreker te hebben ontworpen, 
waarbij bleek, dat hij, ten einde tot de samenstelling 
van een wereldparl6/!D.ent te komen, had gedacht aan 
keuzecommissies, overkoepeld door een internationale 
keuzecommissie. 
De benaming hiervan bleek niet geheel met de functie 
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overeen te stemmen, daar spreker verder ontvouwde, dat 
er bij de samenstelling van zo'n parlement geen sprake 
was van een verkiezing, doch van sollicitatie door hen, 
die zich geroepen achtten er zitting in te moeten nemen, 
waarna ziS door de keuzecommissies dienden te worden 
beoordeeld op hun bestuurskwaliteiten, doch vooral op 
hun karaktereigenschappen. 
Deze laatste wilde hij bij de beoordeling van meer be
lang geacht zien dan de eerste. 

Naar sprekers' mening zouden zowel Rusland als Amerika 
met het denkbeeld willen instemmen - daar beide zich 
voortdurend bedreigd voelen - en het afstand doen van 
hun souvereine macht willen inwisselen tegen het wegne
men van die bedreiging. 
Het bezwaar van de reeds eerder genoemde interpretatie, 
waardoor Rusland vreest in kapitalistische en Amerika 
in communistische richting te zullen worden gedreven, 
was echter z.i. de voornaamste factor van het niet ont
staan van de door hem voorgestane wereldregering. 

Na nog wat te hebben uitgeweid over de practische ver
werkelijking van het denkbeeld en na er op te hebben 
gewezen, dat hij een en ander heeft neergelegd in een 
brochure, getiteld: "Het Hoofdbestuur van een Wereld
regering", besloot spreker zijn lezing en werd er gele
genheid gegeven over het besprokene vragen te stellen. 
Hiervan werd door een viertal personen gebruik gemaakt, 
waarbij bleek, dat door hen het idee op zich als dè op

lossing van het vraagstuk werd gezien, terwijl hun.vra
gen �oornamelijk betrekking hadden op de practische ver
wezenlijking van het denkbeeld. 

Spreker behandelde zijn onderwerp van humanistisch 
standpunt uit en bracht geen partijpolitieke ideëen naar 
voren. 

De zaal bood ruimte aan plm. 100 personen. Er waren in 
totaal 15 personen aanwezig. 
De stemming was geinteresseerd. 
Voor zover bekend, waren de meesten der aanwezigen lid 
van het Humanistisch Verbond of de idee ervan toegedaan • 
Militairen waren niet aanwezig. Einde. 



-- DIENSTGEHEIM -- 16 November 1950 -No. 94/ 552 �

Onderwerp: Openbare vergadermng van het Humanistisch Verbond 
s.---�--· op Zaterdag 21 October 1950 in het café H�a� te

Emmer-Compascuum. / 

Spreker, 

Medewerkers: 

r21 NOV. 950 1 , !f 1-,. -·· ., W.G.Warffemius, wonende te Delft. ��
.A
'-,.// 

ACf. tl r'-' > &·-� • 
c:.) 

/ / ll. van Hou ten, glazenwasser, wonende te En:men.

Zaalcapac i tei t: :1: 80 personen.

Aanwezig: 19 personen,w.o. 3 vrouwen. Geen militairen in 
uniform. 

-----------------------------------------------------------------------------

• 

Op Zaterdag, 21 October 1950 werd in café Haak te Emmer-Com
pascuum een openbare vergadering (propaganda-avond) ge

houden door het Humanistisch Verbond. Vermoedelijk bestond 
de bedoeling tot oprichting van een afdeling van dit verbond 

IV te Emmer-Compascuum te komen. Te omstreeks 20.15 uur werd de
f/'T I vergadering geopend door M. van Houten, van beroep glazen

wasser, wonende te Emmen. Spreker heette de aanwezigen wel-
kom en had verwacht dat er meer belangstellenden zouden zijn. 
Hij was echter blij dat men niet geheel tevergeefs naar Bm
mer-Compascuum was gekomen. 

Hierna leidäe Van Houten de spreker met een paar woorden 
in. De man, ��XKixtx:tmuG�:u.n:tltwms:��� 
hield vervolgens een zeer stuntelige rede, waarin hij de aan 
wezigen de beginselen van het humanisme probeerde bij te 
brengen. 

Uit de toespraak van deze spreker kwam alleen tot uiting 
dat de bedoeling van het humanisme was om de mensen een 
geestelijke steun te geven. In godsdienstige kringen wordt 
een geestelijk bij een stervende in een ziekenhuis toegela
ten, terwijl dit voor een humanist niet toegestaan wordt. 

Een stervende dient toch op de dood voorbereid te worden, 
ongeacht of deze godsdienstig is of niet. Gelukkig kwam men 
in vele kringen meer en meer tot het inzicht dat niet alleen 
godsdienst tot steun en troost van de mens kan dienen, maar 
ook het humanisme. 

Verder verklaarde dtx:t de spreker dat de humanist in de 
mens gelooft, in tegenstelling tot de godsdienstige die in 
God gelooft. God is in de mens en derhalve is. de mens God. 

Verschillende aanwezigen zaten tijdens het langdradige 
f betoog van deze spreker te slapen. 

Een politiek onderwerp werd nïet aangeroerd. 
Aan het eind van de toespraak volgde geen applaus. ::::!r wer 

gelegenheid gegeven tot het stellen van vragen, waarvan zeer 
weinig gebruik werd gemaakt. Te omstreeks 21.30 uur werd de 
vergadering door M. van Houten gesloten. 

Aan de uitgang was gelegenheid een gave in een bus te de
poneren. In deze bus werd door verschillende aanwezigen iets 
gedeponeerd. 

De aanwezigen waren voor het merendeel de anarchistische 
of de vrije socialistische levensbeschouwing toegedaan. De 

'vergadering had een rustig verloop. 

� 

Einde. 
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Nr. 507

D I�FST G"""'h.ult.[ 

Onderwerp: Bijeenkomst Gemeenschap 
Beverwijk Humanistisch 
Verbond op 5 November 195c. 

10 November 

FOTO Q 
No.J// 

.1 t'"I"\/ / (J f.\'. i): 9!2f::

Naar werd vernomen hee� 0s Gemeersc ap Beverwijk van 
het humanistisch Verbond o:p Zonriag 5 :-ovember 1950 haar 
maandelijkse bijeenkcms� geho- den in de zaal van de heer 
Ar�nd ::)ors, Konings-'T'" at 25a te Bever-ijk . 

.àls s:Jr�ker traii op: w.. G. ,7arffemius uit Del- ·t, met 
als onè_er;erp: 1 '� Langs 's Le-.;ens grenzen 11• 

Cver �eze bijeer�o-st scr..reve� wij u reeQS eerder in 
onze l'.'.!eldingen :-r. 43C, 
26-1C-5C. ; 

d. ei. 3-lC-50 en :r. 475, d.d. 
te, 't ,.,/ 

I 

Over ie ino.o•:d van voor-:;:ioe..nde causerie zijn ons geen 
gegevens bekend geworden. 

De volgende b:ijeenkomst �ordt gehouden op Zondag 10 
December 1950. :Uoor nr. O. hoordenbos zal dan worden ge
sproken over "humanisme" wat het is en niet is." 

I�au.r vernomen werd is de bijeenkor�,st van 5 Lovember j.l. 
door een vrij klein aantal bezoelrers bezoc>"t. 

Dezerzijds wordt veronderstPld dat verschillenre leden 
hebten deelgenomen aan de bijeenkomst van de Gerneensc:iap 
Velsen op dezelfde dag, waur de Poolse psycholoog" sociolo--- g 
en auteur" Stephan Lubienski" voor een kleine kring heeft 
gesproken in de RHBS en een inleiding hield over "De huidige 
Cultun.rcrisis". 

Over zijn inleiding verscheen een uitvoerig verslag in 
het plaatselijk dagblad "Kennemer Courant" van 6-lû-50. 
Volgens dit verslag sprak de spreker ge�roken Nederlands 
en konden tijdens de pauze de inleider vre.;;en worden 

I • .JJ. 
f. 

? 



Dr A. Romein-Verschoor 

sprak voor Hum. Verbond 
Gisteravond heeft mevr. dr. A. Romein-Verschoor in dansschool Dors 'n inleiding gehouden over "Humanisme en ·geschiedenis" voor qe leden van hetHumanistisch Verbond. Geen vak op de lagere school, aldus begon mevr. JRomein haar betoog, wordt zo aangetast als geschiedellis, want, aldus wordt geredeneerd, dit vak kan men niet van toepassing brengen in de practijk. Echter bleek mevr. Romein van mening,·dat de geschiedenis ons toch wel iets leert, dat het geschiedenisonderwijs ons iets meegeeft. Bewijs hiervoor is degrote vraag naar boeken met historische grondslag. Bij de opbloei van de bijzondere scholen werd van Protestants-Christelijke en Rooms-Katholieke zijde c�itiek geuit over het geschiedenisboekje van ·toen. Het gevolg hiervan was, dat eenheid in geschiedenisonderwijs verloren ging. Felle critiek kwam rond de jaren 1900, toen de "rode schoolmeester" zichging verzetten tegen het militaire heldendom en zijn leerlingen meer vertelde over de culturele geschiedenis. Na de eerste wereldoorlog kwam de periode van herlevend nationaal bewustzijn, vooral, toen de oorlogsdreiging weer opkwam. Echter kan dit leiden tot een chauvinisme, dat de laatste jaren. dreigt aan te wakkeren. Mevr. Romein besprak vervolgens, indetails tredend, tekortkomingen bij het hedendaagse geschiedenisonderwijs engaf daarbij talrijke voorbeelden. Zijkwam ten slotte tot de conclusie, datmen het kind niet de gehele geschiedenis op saaie wijze moet laten leren,maar belangstelling voor de historie bijdat kind moet opwekken. Men moet het begrip bijbrengen van de structuur van de maatschappij in een bepaald tijdperk. Goed geschiedenisonderwijs moet begrip geven, aldus dr. Romein-Ver-, schoor. Na de pauze werd nog een half uurtje gediscussieerd ever verschillende De volgende bijeenkomst van hetpunten, welke de spreekster in haarbetoog had aangestipt. Humanistisch Verbond wordt Zondagmorgen 5 November op dezelfde plaats gehouden. De heer Warffemius uit Delft zal spreken over "Langs Levensgren
zen". 



JJIENSTGEHEIM, 
31 october 1950. 

Onderwerp: Vergadering van de §eme,ens,chap Emmen van het Humanistisch 
Verbond op Zondag, 22 October 1950 in één der bovenzalen 

Spreker: 

van het café Groot huis te EMMEN. 6 . 1 {.<: . /
W.G.Warffemius, wonende te Del�. t}-(J, // 

Zaalcap. : 30 personen. 

18 personen. 

r
!
:.. 7 NOV. l950

Aanwezig: ACD/j6.J/t 
--------------------------------------------------------------------------

Betrouwbaarheid berichtgever: 
Waardering bericht: 

Zeer betrouwbaar. 
idem. 

Medewerkende instanties : ) 
Ondernomen actie: ) 

Gene. 

• 

Lgehele 

t 

Op Zondag, 22 October 1950 werd in één der bovenzalen van 
het café Groothuis, Marktplein 5 te EMMEN een Zondagochtend-bij
eenkomst belegd door de Gemeenschap Emmen van het Humanistische 
Verbond. 

Deze vergadering was aangekondigd middels een advertentie 
in de "Emmer-Courant" van Woensdag, 18 October 1950. 

Te omstreeks 10.15 uur werd deze bijeenkomst met een woord 
t van welkom aan spreker en aanwezigen geopend door de voorzitter 
\ 1 van de Gemeenschap Emmen, JOHANNES HILVERS, geboren te Sleen, 

2-12-1887, van beroep boekhouder, wonende te EMMEN, Noordbarger
straat no.2, die daarna onmiddellijk het woord gaf aan de spre

)( 1 ker W.G. warffemius te Delft, die een rede hield, met als onder-
werp: "De zin van de dood". 

Spreker begon zijn uiteenzetting met een uitspraak van Plato, 
die de hele filosofie een voortdurende bezinning van de dood 
noemde, de overdenking van de dood. Lijnrecht tegenover deze op
vatting heeft Spinoza gezegd: Een vrij mens denkt over niets min
der dan de dood; zijn wijsheid bestaat niet in de overdenking van 
de dood, maar van het leven. 

Beiden hadden, volgens spreker, gelijk. De worm, die aan on
ze gium::bû:iikaLcultuur, aan ons hele geestelijke leven knaagt, is 
de ontkenning van de dood - hetgeen neerkomt op de ontkenning, 
de verloochening van het leven. Wij hebben volgens spreker veel 
te danken aan de dood; immers vanaf het moment, dat onze levens
duur oneindig zou zijn, zonder grenzen, zou de tijd, onze tijd 
en bij gevolg ons hele leven zijn waarde volstrekt verliezen. 

Bij de hierop volgende discussie lichtte spreker een en an
der nader toe, waarna de heer HILVERS de vergadering besloot.

Bij de uitgang werd een collecte gehouden ter bestrijding 
der gemaakte onkosten. 

�'

/ 

EIND E. 
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Onderwerp: Bij eenkorn.st Gemeenschap 
Bever- ijk Humanistisch 
Verbon.d op 20 October' 50 

Beverwijk, 26 October 1950 

-� 4 NOV. gri. ,.

ACD/ 9t�-

Op Vrijdag 20 October 1950 te 20 UDI hee� de Gemeenschap 

Beverwijk van het Humanistisch Verbond een bijePnkomst voor 

haar leden ge:1ouden in de zaal Dors aan de Konirigstrai:,t te 

Beverwijk. 

Op deze bijeenkomst werd een inleiding gero11c1en door 

lvievr. Dr. A. Romein-Verschoor over 11Humanisrne en gesrbiedenis�' 

Over haar inleiding verscheen een kort verslap in het 

dagblad 11 Kenrernerland
11 

van 21-lv-50, welk verslag wij U 

hierbij doen toekomen. 

De volgende bijeenkomst van het H.V. Bever,..-•i,jk is gesteld 

op Zondag 5 November 1950. De heer War!lrfemiu.s uit Delft zal 

dan spreken over "Langs Levensgrenzen 11 • 

I. 1J.
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Onder�erp: Winterprogramma Humanistisch 
Verbond - Gemeenschap Beverwijk. 

� 
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De Gemmenschap Beverwijk van het Humanistisch Verbond 
heeft op 26 September 1950 haar Winterprogramma voor het 
seizoen 1950-1951 bekend gemaakt. 

Dit luidt als volgt: 1950: 
.,,......- 1 Zon dag 1 Oct ober: M. J. F. Ehrbecker: "Levenswaarden". f 20 October: Mevr. Dr.A. Romein-Verschoor: 

"Humanisme en Geschiedenis". 
5 November: M.G. Warffemi1.1.s: "Lanes 's lev�ns grenzen". 

� 10 December: Dr. O. Noordenbos: 
{ riK · l "Humanisme, wat het is en niet is". 
'-..,,..· 1951: 

7 Januari Dr. P. Schut: "Rechten van de mens". 
4 Februari: Dr. Ch. J.J. Stämmler: Lezing over nader 

aan te kondigen onderwerp. 
/�/1 Maart De heer Kwee Swan Hiat: 

, 
"De ontmoeting tussen Oost en ·.1vest". 

Over de resultaten van het eerste jaar hee� het be
stu.irr zich zeer tevreden uitgelaten. Zij merkte echter op 
dat een geestelijke beweging altijd met geboortemoeilijk
heden te kampen heeft "en het Humanistisch Verbond maak-t
hierop geen uitzondering." 

Het bestulrr van de Gemeenschap Beverwijk werd als 
volgt samengesteld: 

Voorzitter: Johannes Jacobus Rolll1Jnde, gehoren Zwolle 
8-11-94, vertegenwoordiger, wonende Beverwijk,Stumphius
straat 42.

Secretaris: André Sluis,\ geboren BevPrwijk 2-2-24, 
arbeider Papierfabriek, wonende West'?.rwijkstraEit 14 te 
Velsen-Noord. 

/, Il Penningmeester: Pieter Rem, geboren te Velsen llS-12-19, 
winkelbediende, wonende te Velsen-Noord, Wijkf:rs-traatweg 
253. 

f Lid: Dirk Visser, geboren Oudkarspel 21-5-05, arbeid.er, 
wonende te Beverwijk, Noorderwijkweg 78. 

Lid: Anette Christine Steijn-Lu11rs, geboren te Zuidhorn 
1-8-80, zonder beroer, wonende te Beverwijk, Dr. ScrlÏqjt
stra.<it 17.

Van alle voornoerrde personen werden reeds informatie
ka�rten ingezonden. 

Op Zondag 1 October werd de eerste bijeenkomst gehouden 
in de ?.aal van de danslerat1.r Arend Dors, geboren Beverwijk 
9-5-20, wonende te Beverwijk, Koningstraat 25 A.

Zoals hierboven vermeld sprak daar de heer M. J .F. 
Ehrbecker, voorheen wonende tê Beverwijk, tliaris te Faarlern. 
Hij behandelde het onderwerp "LevensY�war-.rden 11

• 

Over rie inhoud van zijn rede versrheen op .1.i!laandag 2 
October 1950 een verslag in het plaatselijk dagblad 
"Kennemerland", welke publicatie bij deze melèin.;:- wordt 
gevoegd. 

I .D. � 



Bezinningsbijeenkomst 

van Humanistisch 

Verbond 
De Gemeenschap Beverwijk van 't 

Humanistisch Verbond heeft gister
mo, ,a;'en in de zaal van Dansschool 
Dors haar eerste bezinningsbijeen
komst in dit seizoen gehouden. Als 
spreker was hiervoor bereid gevonden 
onze oud-stadgenoot, de heer M. J, l<'. 
Ehrbeeker, te Haarlem. die als onder
werp had gekozen ,.Levenswaarden". 

Hij begon zijn rede met er op te 
wijzen, dat veel van wat ·aan het le
ven waarde geeft, niet voldoende 
wordt aanvaard en overboord gewor
pen, terwijl vaak later blijkt, dat dit 
van zeer grote historische betekenis 
äs. Spreker zeide, zijn onderwerp te 
hebben verdeeld in drieën, met als 
eerste "lichamelijk welzijn". Dit licha
melijk welzijn, aldus de heer Ehrbe· 
cker, is door de kerk altÏjd onderschat 
en vaak is er een domper gezet op 
onze levensvreugde. Men houdt zich 
daar bijna uitsluitend bezig met te 
wijzen op het hiernamaals, hetgeen 
een zeer groot deel van ons Wester
lingen niet ligt. Wij voelen ons n.l. 
niet gerust als wij onze lichamelijke 
behoeften niet kunnen bevredigen 
Dit mag echter niet lijden tot zinne-

• lijkheid en het maar botvieren der
dierlijke instincten.

In het tweede deel behandelde spr. 
het verstand of de rede. Hierdoor ver 
heft de mens zich boven het dier. Door 
de rede is al sinds lang losgelaten, 
dat onze aarde het middelpunt van 't 
heelal zou zijn, zo ook het verhaal, dat 
deze aarde in zes dagen uit niets tot 
stand gebracht, aldus spreker. Dpor 
de rede voelt de mens zich bevrijd van 
het beklemmende dogma van kerk en 
kroon en dit heeft weer tot gevolg 
gehad, dat millioenen zich van de kerk 
hebben losgemaakt. Bedroevend is, 
dat de producten van het verstand 
bijna uitsluitend in dienst worden ge
steld van de vernietiging. Het Huma
nistisch Verbond biedt ook plaats aan 
religieuzen, die zich in de kerk niet 
meer thuis voelen. Over het gevoels
leven merkte hij op, dat dit niet af
hankelijk is van meerder of mindere 
materiële gesteldheid, noch van ge
leerdheid. De allergrootsten onder 
ons volk hebben zich om materiële 
voordelen niet bekommerd, maar zijn 
uitsluitend er op uit geweest te wer
ken voor de misdeelden op elk terrein 
van het leven. Het goede en verkeer
de, dat in ieder mens aanwezig is, 
heeft niets te maken met "het gewe
ten", evenmin als � ook maar één is, 
die zich een juist begrip kan maken 
van het mysterie .,geboren worden en 
sterven". 

De heer J. J. Romunde dankte de 
heer Ehrbecker voor zijn gloedvol be
toog. 
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VOORLOPIGE LEDEl'!I.IJST PER 25 J' P..1.ill.ARI 1950 

RUIY.iANISïI CHE JONGEREN GElv1EEJ.1BCHP.P RûîTERDAM 

Tijdelijk Seorete.riaat: Berg\eg 172, Tel.80885 

1. Els Brouwer, Internaat Van Brienenoord, Rotterdam-Z. 2.
tel. 28?'75. 

2. Riet Colle, Vlaardingerdijk 31a, SchiedflJUo
3. Leo l!"'rancooys 

1 
Kleine Visserij straat 45, Rotterd.ara-W"

tel ., (37699) 
4. Ria van Geeronsteyn, Leopoldstraat 32a, Rotterdam.-c. 1.

tel. 24946. 
5" Ans van Hàrmelen, Julianalaan 28, Schiedam. 
6. John den Hartog, Zijdewindestraat 115b, Rotterda..m-c. 2.

e 7. Ka.rel Heymans 
II 

Ber.gwe� 172, Rot terdam-N. l. 
tel. 80885. 

8. Beatrix van Hoève, Boezemlaan 13, Rotterdru1-N. 1. ) tel. 82196
9. Laura van Hoeve, Boezemleen 13, Rotterda�1-:;o 1. } 

10. Rob Houwaard, Nolensstraat 35, Rotterdam-c" 2.
ll. Sophie .. ·.lensen, Robert Owenstraat 13" Rotterdam-H. 2.
12. Louis Metz, Kogelvangerstraet ö, Rotterdam-Co 2.
13. i�artin Mooy, Puntstra.at 34, Rotterdam-·!.
14. Harry van Os

11 
Bergse Pla.slaan 13, Rotterdam-N. 2.

15. 'rheun Overdijk, Roylodestraat 21b, Rotterdam-N. 1.
16" Ton de Regt, Bilderdijkstraat 6'lb, Rotterdam-'N.
17, Bep Rinck" Bergweg 144, Rotterdam-N. 1

tel. ( 40489} • ' · ,
18. Kees Ru:p:pert, Zoutziedersstraat 26, Rotterdrun-�l"

tel. toestel 182). 
19. Inge Slob, Essenburgsingel 61, Rotterda.m-W.

telo 372?2. 
20. Jenny Slob, Essenburgsingel 61, Rotterdam-t"

tel. 37272. 
4t21. Wil Stam., (Wester Vol.Kshuis, R. Visscherstr. 18, R'dam-vv.) 

Statemveg 94a, Rotterdam-c. 2. 
tel.. ( 37073) 

22. Kees ateyne, � •• van Zuylenstraa.t 5b, Rotterdam-v r.
, tel. (23220, toestel 151) 

23. John van Veen, qtra�tweg 158, Rotterdam-N. 2.
tel. 49319. 

24. Albert Vogel, Van iiebeeckstraat 5, Vlaardingen.
25. Riet van der , yindez., '1erg.weg 250, Rot t.erdam-N. 1.

tel. 41400, Barendrecht 404. 
25. J�op de Vries� Jul. van Stolberglaan 46b, Rotterdan:-No 2.
27. Gerda van Zijl, Julienastraat 21, Barendrecht.

tel. (25400), Barendrecht 3780 

Belangstellenden: 

1. Leen Blesgr&aff, Erasmusstraat 57a, Rotterdam-N. 1.
z. r.:eindert Knegt, 1rathenesserstra.at 21, Rotterdam-w.
3. Alie Wieyer Drees

ll 
lioohussenstraat 315a, Rotterdam-VT.

4o Jeanne van Schoonhoven, Lisstraat 38, Rotterdam-N. 1.
5. Herma Vermey, Berglustlae.n '73, Rotterdam-N. 2.
6. Wim Welling, Essenburgstra.at 29 II, Rotterdam-VI.
7. Mies van der Wiel, v.d. Palm.straat lOb, Rotterdam-w.
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in duplo te doen toekomen een afschrift van een arti
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Humanistisch Ver bond wil 
grotere bekendheid 

Op een persconferentie, die te Alk 
maar gehouden werd, heeft de voor
zitter van de Alkmaarse afdeling van 
het Humanistisch Verbond verklaard, 
dat het Verbond binnenkort een re
clame-actie zal houden, waardoor de 
doelstelling van het Humanistisch 
V,érbond zullen worden uitgedragen. 
Het percentage van de onkerkelijken 
in Noordholland bedraagt 34 pct; en 
slechts een zeer klein gedeelte daar
v;m is aangesloten bij het Verbond, 
dat in NoordhoJland's Noorderkwar
#er drie aMelingen heeft;, in Alk
maar, in Den Helder en in Winkel. 
Men wil dit doen· door midel van 
"aandelen", die geïnteresseerden voor 
:f 1 of :f 2.50 bij de leden van het 
Verbond kunnen kopen. In ruil daar 
voor krijgen zij de uitnodigingen voor 
door het Verbond goerganiseerde le
z,fngen en avonden. Men hoopt hier
door het aantal leden van het Hu
manistisch Verbond, dat een geeste
lijk tehuis voor buitenkerkelijken en 
een wapen in de strijd tegen het ni
�ilisme wil zijn, te vergroten. 
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Onderwerp: Bijeenkomst Humanistisch Verbond 
Gemeenschap Beverwijk op 22 en 
23 April 1950. 

r-: ; \ 1950 ; r. 
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Tijdens dittJ_weekend werden te Beverwijk 2 bijeenkomsten 
gehouden door de Gemeenschap Beverwijk van het HUlllanistisch 
Verbond. 

Zaterdag 22 April 1950 had het H.V. een conferentie 
belegd met vertegenwoordigers van verschillende culturele 
verenigingen, welke zich, volgens de pers, in een bevredi
gende belangstelling mocht verheugen. 

De bijeenkomst werd geleid door de voorzit" er van het 
H.V. Gemeenschap Beverwijk, Johannes Jacobus Romvnde, geboren
te Zwolle 8-11-1894, vertegenwoordiger, wonende te Beverwijk,
Stu.mphiusstraat 42. Van hem werd op 5-3-50 een Informatiekaart
ingezonden.

In een door hem gegeven beschouwing heeft Ron:ronde gezegd 
dat het H.V. een niet-politieke organisatie was. · Gezien deze uitlating is het goed te wijzen op 
het dagblad "Het Parool" op 11-4-49 publiceerde onder de 
"Humanisten over het commmisme". Het blad schreef 

"Tijdens het jaarlijkse congres van het Humanistisch 
Verbond, dat Zaterdag en Zondag te Utrecht plaatsvond, is 
na inleidingen van de ·voorzitter, dr. J.P. van Praag, en van 
mevr. B. van de Muyzenberg-Willemse, een uitvoerige gedachten 
wisseling gehouden over de verhouding van het humanisme tegen
over het hedendaagse politieke comn:ro.nisme. 

In een met grote meerderheid van stemmen aangenomen re
solutie werd ten slotte o.a. vastgesteld, dat het humanisme 
in het conflict der wereldmachten nimmer stelling zal kunnen 
nemen in de vorm van onvoorwaardelijke aanvaarding van welke 
machtsformatie dan ook, maar dat het van zijn beginselen uit 
aan iedere macht zedelijke eisen stelt, zoals die van ver
draagzaamheid, waarachti�eiél, vrijheid en gerechtigheid, 
die zich geenszins beperken tot het persoonlijke leven, 
maar evenzeer van kracht zijn op politiek en maatschappelijk 
gebied. 

Bij de verkiezing voor het hoofdbestuur werd mevr. Van de 
Muyzenberg (CPN) niet herkozen. Het congres wilde echter 
duidelijk laten uitkomen, dat commu.nisten wel lid kunnen 
blijven of worden, maar dat het, wat het leiding geven door 
communisten betreft, ieder jaar weer naar bevind van zaken 
zal handelen." 

Zondag 23 April 19,0 werd in de zaal van A. Dors ( gemel_g.) 
aan de Koningstraat te Beverwijk, het winterprogramma Deslote 
met een "bezinningsbijeenkmmst", waar ds. P. Eldering, em. 
predikant te Oegstgeest� een lezine; hield over "Verantwoorde
lijkheid en schuld". 

Een uitvoerig verslag van beide bijeenkomsten, dat op 24-
4-50 verscheen in het dagblad "Kennemerland" 1 wordt als bijla
ge bij deze melding gevoegd.
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Bijeenkomsten Humanistisch Verbond 
Door de gemeenschap Beverwijk 

van het Humanistisch Verbond was 
Zaterdagmiddag een conferentie be
legd met vertegenwoordigers van ver
schillende culturele verenigingen, wel
ke zich in een bevredigende belang
stelling mocht verheugen. 

De voorzitter, de heer J. J: Romunde, 
gaf een beschouwing over doel en 
streven van het Verbond. Bij de laat
ste volkstelling bleek 17 pct. der be
volking niet tot een kerkgEµJootschap 
te behoren. 

Het Humanistisch Verbond is opge
richt 17 Februari 1946, met het doel, 
voor dit volksdeel een bron van gees
telijk leven te zijn. Het is een niet
politieke organisatie, die openstaat 
voor ieder en om gezamenlijk een 
dam op te werpen tegen onverschil
ligheid en vervlakking, zomede om de 
volledige ontplooiing van ieder mens 
te bevorderen. 

Men zou intussen de bedoelingen 
van het Verbond verkeerd verstaan 
als men het slechts ziet als een vereni
ging voor volksontwikkeling. Het gaat 
hier om het eigene en waardevolle van 
een buitenkerkelijke levensbeschou
wing, waarin de mens gezien wordt 
als geestelijk en zedelijk wezen. Anti
kerkelijk is het Verbond niet, maar 
het acht zich vanzelfsprekend ,,er
plicht, op te komen voor het goed 
recht van humani�me. 

In de eerste vier jaren van zijn be
staan heeft het Verbond zich, behalve 
door middel van bezinningsbijeenkom
sten, radiotoespraken, conferenties en 
het Maandblad "Mens en Wereld", ook 
met niet minder dan 40.000 brochures 
en geschriften gericht tot het buiten
kerkelijke deel van het Nederlandse 
volk. 5500 Nederlanders hebben tot op 
heden gehoor gegeven ' aan de oproep 

1 van het humanisme en dit aantal is 
nog groeiende. 

Reeds is een belangrijk stuk huma
nisme verwerkelijkt, geestelijk-maat
schappelijke arbeid van allerlei aard 
deelname aan het werk voor de mas-

_ sa-jeugd, de buitenkerkelijke militairen 
en de pleegkinderen, zomede de ar
beiders in de D.U.W.-kampen, ont
plooiing van steun in geestelijke en
materiële zorgen. 

Onder leiding van de Stichting 
"Mens en Wereld" werden in de grote 
steden adviesbureaux geve�tigd met 
eigen sociale werk�ters en geestelijke 
raadslieden. Eigen centra, zowel plaat
selijk als landelijk staan op het pro
gramma. ,De A. H. Gerhardstichting 
hoopt spoedig te komen tot een tehuis 
voor ouden van dagen. De vorming en 
ontplooiing van geheel het onkerke
lijke volksdeel is thans aan de orde en 
de11e taak sluit zich ten nauwste aan 

bij de Internationale uitwisseling van 
ideeën. Het stemt het hoofdbestuur 
van het Verbond dan ook tot voldoe
ning, dat voor de zomer van 1951 een 
Internationaal demonstratief congres 
van het moderne humanisme te Am
sterdam zal wordPn gehouden. 

De "Bezinningsbijeenkomsten" van 
de· Gemeenschap Beverwijk van het 
Humanistisch Verbond zijn gistermor
gen besloten met een lezing door ds. 
P. Eldering, em. predikant te Oegst
geest over "Verant·1·oordelijkheid en 
schuld". 

Er wordt in de wereld on�zette;1d 
veel geleden, doch hier staat tegim
over, dat er minstens' evenveel moois 
valt te waarderen, doch slechts weini
gen zijn hier erkentelijk en danl<baar 
voor. 

Hoe roekeloos wordt er niet omge
sprongen met de gezondheid, toch 
eigenlijk de groot.ste schat. Wij kun
nen ons leven niet verlengen, maar 
wel bekorten en hoe dikwijls gebeurt 
dit niet door uitspattingen e1p aller
hande terrein. 

Behalve voor ons zelf, dragen we 
ook verantwoording voor anderen en 
spreker was de overtuiging toegedaan, 
dat deze toch onder een groot deel 
der mensheid leeft. Veel zijn we aan 
de gemeenschap verplicht, maar tonen 
we ans hier erkentelijk veier? Te wei
nig wordt gedacht aan de moeite en 
dikwijls voorkomende gevaren, die de 
bezorgers van onze dagelijkse behoeften 
moeten meemaken. 

AI spreken wij humanisten niet van 
zonde, toch zal niemand onzer ontken
nen, dat er .;:een srhuld bestaat en hoe 
meer wij niervan zijn doordrongen. 
hoe beter. Er wordt vaak beweerd, on
wetend zondigt niet", maar deze regel 
meende ds. Eldering met kracht te 
moeten weerleggen, hetgeen hij met 
enkele treffende voorbeelden staafde. 

De adeldom van de mens is te kun
nen zondigen, maar het is zijn ellende, 
dat hij het doet. In de kerken werkt 
men naar sprekers mening teveel met 
zcnde en vergeving, doch het is een 
gelukkig verschijneel, dat hierin een 
kentering ten goede is waar te nemen 

Critiek op andPren kan goed, zelfs 
nodig zijn, maar het eerst nodige is 
zelfcritiek en hieraan ontbreekt nogal 
eens wat. Waar �chuldbesef ontstaat. 
komt eveneens het verantwoordelijk
heidsbesef naar voren. .. 

Tot slot van· zijn boeiend betoog is 
door ds. Eldering nag de mogelijkheid 
besproken een drf!igende oorlog te 

voorkomen. Hij meende, dat deze kans 
bestond. als de mens in de soldaat niet 
geheel onderging. Dit te bevorderen 
verdient de steun van Christenen, Hu
manisten en Vrijdenkers, 

.. 

/ 



Wordt medegedeeld. 6 
Bijeenko,:s t Hu.11ani�tisch Ver·oond ,&.fdeling ::i

l) 8 APft. 195Q \
patum 23 .\.pril 19 50. 

-( -, - - -- · '.r: laats :bovenzaal ·schouwburg,:·oaen 1S:ter,l,"iddelburri·. · ·, & Y'-t' 62.. \
( Spreker: Nillem Laurens GROET, eb oren 13 October 1907 tJ �stërda-;,;-hoofd ener school,wonende Fiem1e VlisêjE:_[;Se wes 10 te Eièdelbur2,.Onde J'.'IAlerp: Or,voedinL. 

Zaalca:rici tei t : 100 pleatsen. 
Aanwezig: 3 .5 1)er sonen. 
Stemming: aandachtiG• 

l(ITe 10,30 opende ::)rs.Jan Scr.elters,·1:obore:i te Hoor;eveen,9 Juni 19Cl,wonende Zuid.sir ,el 78 te r::iddelbur� ,deze 'bijs enl:onst. Hij ''af direct 
het woord aan de spreker van deze -11orr·en.Deze be;;on met te zesben 
dat het zijn bedoeling 1,vas om het 5elr

ozen ondeJ'.'1.''erp 1 0pvoeding 11 ,met 
d� aaJ?-Vfezigen te bespre:::en. Ha af1 oo:"' konden er v-r L en wor :len ':esteld
die h1J dan zou trachten te berntwoorden.Hij was niet van plan om 
te gaan debateren.Hij verzocht de aam1ezigen om zich bij een hen 
opkomende vraa5 dGarin niet vast bijten omdat dit vaak tot cevolg 
heeft dat men dan het verdere verloop van de lezing niet volgt. '.Ie 
moeten de taak opvoede in vPrschillende onderdell:e.h verdelen. Voor 

' vele mensen is opvoeden een moeilijke taak.Hij hoort dan ook dil:-
wijls de klacht dat de mensen ten einde raad zijn en niet w eten hoe 
verder te 11.andelen. Volgens sprelrer is dit vaak een gevolg van het 
feit dat vele ouders zich niet de moei te ,�,etroosten vooraf te bestu
deren hoe men moet onvoeden en wat ouvoeden inhoud.I.:en denkt yaak 
dat dit vanzelf komt:opvoeden is volgens spreker een van de oudste 
vakken.De mensheid heef t zich reeds altijd met dit onderwerp bezig 
gehouden.Spreker gaat diverse m ethodes van opvoeden na.Voor ieder 
kind moet de wijze van opvoeden anders zijn .Naast het leiding geven 
moet men het kind ook een zek ere mate van vrijheid geven,tengevolge 

waarvan zelfbewustheid ontstaat.h:en 11ag niet altijd voor he t  kind 
denken en/ of handelen. Door schade en sc::ande moet het kird wijs wor
den. De kinderen hebben recht op een zekere mate van vrijbeid,orurer
schillig of dit voor de ouders onferustheid medebrengt of niet.Door 
spre:. er worden verschillende uitlatingen van Duitse opvoedt:undi··en 
aangehaald.Verder bes� �ekt hij de taak van het gezin bij de opvoe 
ding.Het gezin heeft de eerste en de 5rootste taak. Vervolgens komt

dan de school.In verband daarmede is het taak van de ouders die 
school voor het kind te kiezen waar men zich het meeste toelegt op 

f de opvoedinr die het kind nodi: heeft.Spre':"er bes:p:reel:·t het ·verschil 
tussen de taak van het gezin en van de school.De school flas volgens 
hem niet zijn aan)assen aan het c.,ezin.De taak yan de school r1oet 

zijn ,het kind opvoeden in gedeen.1chapszin voor de .:1aatschappij wa sr-
in het stra}'-s wordt OYJt:;enor.ten. Snrelrnr is uiterst voorziet.tig in 
zijn rede met Let steilen yan bepas.lde lijnen Hoe verschil ,_end de 

taak van beiden is ,moeten zij toch '!Jeiden zorgen dat het k ind niet 

op roeit tot een asphalt-l·ird.Ifäo.ers dan is het rij:=- vo0-y> "<Ter.eeerë'e 
invloeden,zoals fascisme,commun:i.sm e en dert..elijke.Daar inmiddels 
de hem toe0estane tijd verstreren was, eindî.gde s r2'.erlsn caf hij 
gele ,erheid tot het stellen van vraren,wsctrna door eeru aar person�n 

vragen werden '-- esteld.Op de vraag hoe hij dacht ov�� de Jeuf'd.bev:eging
inzake de o:,woedin_ , �af hij te Lenr en, dat hoewel hlJ d'3 ·1 rover Por· 
niet had bes· ro: en, :tij de Jeue:dbeweging zeer belangri j }� vord, in dier 
geschoold en· ;:eschikt i-ader aanvïezi[ was O:p de vraag hoe hij da "b.t
over Bi ibelor:de:Ticht 01:, de Lagere o-, er.� q-,..e School, r 8 f hij als zijr
nersoonlijlce .�sï:inc- te Ï�enren,dat zuH s,:1:.2.2..r dan facultatief.,, ·e-
vvenst ·.vP. s 

Te 12, 1.5 uur sloot 'Drs .Schel tens a eze bij eerJ,onàt . 

Corresr ·t 99.



INLICHTING""'xmL;;NST m;v1�nWIJK 

Nr. 175 

DI�NSTG.JIIJIM 

Onde:t"werp: Bijeenkomst Humanistisch V€�rbond 
Gemeensohap Beverwijk op 22 en 
23 A:pril 1950. 

28 April 1950 

Tijdens ditnweekend werden te Beverwijk 2 bijeenkomsten 
gehouden door de GemeenschR.p Beverwijk va.n het liumanistisch 
Verbond. 

Zaterdag 22 April 1950 had het H.V. een confe�entie 
belegd met vertegenwoordigers �an verschillende cultuxele 
ve�enigingen, welke zich, volgens de pers, in een bevredi
gende belangstelling moûht verhtnigen. 

De bijeenkomst werd geleid door de vo0rzit1·er van het 
H. V. Gemeenschap Bev-erwijk, Johannes c.îacobus Romunde. geboren
te Zwolle 8-11-18941 ve�tegenwoordiger, wonende te Beverwijk,
Stumphiusstraat 42. Va.n hem werd op 5.3.50 een Informatiekaar
ingezonden.

In een doe,� hem gegeven beschouwing heeft Romunde gezegd 
dat het H. V. een niet ... politieke organisatie wa.s. 

Gezien deze uitlating is het goed te wijzen op hetgeen 
het dagblad 11Het Parool11 op 11-4-49 publiceerde ondar de kop 
"B.\lul.anisten over het comnnmisma". Rat blad sch.reuf toe-.,: 

"Tijdens het jaarlij�se nongrea van het K�unanistisch 
Verbond, dat Zaterdag en Zondag te Utrecht ple.at.svond, is 
na inleidingen van de voorzitter• dr. J .I • van P're:ag, en �an 
meV"r. B. van de :Muyzenberg-Willemse, een uitvoerige gedachten 
wisseling gehouden over do verhouding van het humanisme teeen 
over het hedendaagse politieke communisme. 

In een met grote meerderheid van stemmen aangenomen re• 
solutie wercl ten slotte o.a. va.st_gesteld, dat het humanisJJ.e 
in het oonflict der wereldmachten nimmer stolling zal kunnen 
nemen in de vorm van onvoorwaardelijke aanvaarding VSll welke 
machts.formatie dan ook, ma.ar dat het van zijn beginselen uit 
aan iedere macht zedelijke eisen st�lt # zoals dib vn.n ver
draagzaamheid, waara.ohtighoid" vrijheid en gerecl tigheid, 
die zich geenszins beperk(.n tot het :persoonlijhs leven. 
maar evenz&er van kracht zijn op politiek en maatschappelijk 
gebied. 

Bij de verkiezing voor het hoofdbestuur werd mevr. Van de 
Mu:yzenberg (CPN) niet herkozen. Het congres wilde echter 
duidelijk laten uitkomen, dat oomnunisten wel lid k u.rnen 
blijven of worden, maar dat het, wat het leiding geven door 
oonuaunisten betref't, ieder jaar weer naar bevind van zaken 
21al handelen." 

Zondag 23 April 19,0 werd in de zaal van A. Dora (gemeld) 
aan de Koningstraat te Beverwijk, het winterprogramma beslote1 
met een "bezinningsbijeenkn.mst", waar ds. P • ...,ldering, em.

predikant te Oegstgeest: een lezing hield over "Verantwoorde
lijkheid en schuld". 

Een uitvoerig verslag van beide bijeenkomsten, dat op 24-
4.50 verscheen in het dagblad "Kennemerle..nd" 1 wordt als bijla
ge bij dezé melding gevoegd. 

ID. 

/ 
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VERBINDING- 12.

No. tZ,/ ( /-or/:v

Ondfr\vero: I�format ieve openbare o ij eenkomst van het
tisch Veroond,Gemeenschap Velsen,genouden
50 in de R.R.B.S. te Velsen. 

rlumanis
op 1.3-4-

� Spreker: IDük Theo Winter geb.17-4-13 Amsterdam,leraar R.H. 
B.S.,Hofdijkla-9.11 31 Velsen. 

I Aanwezig: 12 personen( w.o. wethouder Visser(P. v.d. A. 

Stemming: Aandachtig. !i 
. ·�· 

�-1950 

------ ---------- ----------------------------b�eo s3g ó.j -1-
Spr·eker-, die de ö.anwezigen namens het oestuur van 

het Gemeenschap Velsen welkom heette, zette onder het mot to 
"Een eigen tehuis voor· lt millioen ouitenkerkelijken" in li::or
te bewoordingen het doel Vd.n het Humanistisch Verbond 
waarbij nij opmerkte,dat deze bijeenk.orr:.st uitsluitend 
formatief karakter droee; om te peilen, welke belangstelling 
er bij de vert egenwoord.igers van grote bedrijven en i:o.stel-
1 ingen V'Jor het Hum.Veroond bestaat,waar.toe dan ook deze ver
tegenwoordigers WA.ren uitgenodigd,wös.rbij de opzet was,:t.3t 
ledenaanta] 1.�!:l.--11 het Hum. Verbo".1..1 uit te breiaen om d9.,8.rdoor 
f;:r.otere invloed bij de autoriteiteL te Yerkrijgen. 

Spreker memoreerde, dat in het Hum. Verb0nd Yoor een 
i.eder plaats is, ook voor de Co:rr.munisten . .Het hoofdbPstuur
stelt,aldus spreker,geen prijs op Communistische hoofdbe
stuursleden,hetgeen reeds gebleken was,omddt een in het
hoofdbestuur zitting heöoend2 communist oij bestuursverk.ie
zing,niet werd herkozen.

Na zijn korte uiteenzetting werd gelegenneid gege
ven tot het stellen van vr�gen,waarv�n door 5 personen ge
bruik werd gemaakt. 

Een onbekend gebleven persoon stelde de vr::i.ag of 
niet we�selijk w�s contact op te nemen met de verenig1ng 
"De Da6eraad" om te komen tot een fusie,omd.at men tezau..e.:!'.l 
meer invloed kan verkrijgen. 

SpT·sker beantwoordde deze vraag met te zeggen, dat 
reeds verschillende malen contact met deze vereniging was op
genomen, doch dat samPnwerking niet mogelijk was, omd_'it "De Da
geraad" vijandig staat tegenover elke godsdienstige ove:rtui
ging, t erwij1. het Hum. Verbond voor een ieder open st9.at. 

Na beantwoording der ,riagenstellers werd deze 
komst door spreker gesloten. 

°' �inde. 
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Nr. 155 

Onder1 erp: ZondagmorJen-bijeenkomst 
van het Humanistisch Ver
bond, Gemeenschap Beverw5jk: 
op 2 April 1950. 

7 April 1950 

1 ·; 13 APR.1950 

l , ;-'J/ J? 3-:-V 
I _i 

Zondag 2 April 1950 hield de Gemeenschap Bevc:r,1ijk 

van het rtumanistisch Ve:rbonà een ochtendbijeelli�OLlSt 

in de zac.l van A. Dors, AOr.dngst:raa.t 25 A te .deven1ijk. 

Voorzitter van genoemde Gemeensch4,P is de heer 
André Sluis, geboren te Bevervlijk 2-2-1924, arbeider 

papie:rf&briek, wonenae te Velsen, Jeèterwijkstra�t 14. 

Dr. Garmt Stuiveling uit Hilversum sprak over: 
11 De taalc die ons .wacht. 11 

Volgens spreker had het Humanistisch Verbonu, onêEn ... cs 

zijn grote ë,Cti vi tei t, het nog niet vero.er ktw ... ner:. b:rengen 

dan5500 leden. Het Verbond sü:at th&ns aan het be0in 

van een overgangstijd. Op het congres, dat in 1951, bij 

het vijfjari6 bestaan plaats heeft, zullen hiervoor 

richtlijnen woruen gegeven. 

Een verslag over deze vergauerin
(.) 

versc:1een in het 

dagblad "Kennemerland" van 3.4.50 en wordt bij a.eze mel

ding gevoegd • 
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Dr. C. Stuiveling sprak voor 

Humanistisch Verbond 
Voor de gemeenschap Beverwijk van 

het Humanistisch Verbond sprak .gis
termorgen in de zaal ,,Dors'', Dr. Garmt 
Stuiveling uit Hilversum over ,,De taak 
die ons wacht''. De heer Stuiveling be
gon zijn rede met er op te wijzen, dat 
het Verbpnd thans aan l\et begin van 
een overgangs tijd staat. Op het con
gres, dat in 1951, bij het vijfjarig be
staan plaats heeft, zullen hiervoor de 
richtlijnen worden aangegeven. 

Ondanks het feit, dat er in Nederland 
tussen de· 1 � en 2 millioen buiten-}cer
kelijken zijn, zijn er veel te weinig 
principieel georganiseerd. Het Huma
nistisch Verbond heeft het, ondanks zijn 
grote àctiviteit, nog niet verder kun" 
nen brengen dan 5500 leden. Ondanks � 
dit kleine aantal is veel bereikt. Wil
len we echter blijvend e1�kend en ge
hoord worden, aldus spreker, dan zul
len wij de beschiking moeten hebbe11

• en houden over mensen met gezag, zelfs
in de allerhoogste kringen. Het gaat
n.l. niet alleen om het aan tal, doch
vooral om de kwaliteit der leden .

. 

De vraag wordt vaak gesteld, aldus
spreker, ,,is humanistisme buiten-ker
kelijk en is iedere buitenkerkelijke hu
manist?'' De heer. Stuiveling meende 
dit met beslistheid te moeten ontken-
nen; zich hierbij beroepende op uit-
spraken van de grootste geleerden. Af
gaande op de cijfers der laatste v·olks
telling is het aántal der bevolking, dat 
tot geen kerkgenootschap meer be-

. ruim 17 pct. In 1900 was het slechts 
2 pct. V 001" boven de Moerdijk is dit 
gevoegelijk te stellen op 25 pct. Het is 
de taak van het Verbond deze mensen 
tot organisatie te brengen. Ons werk is 
niet gebaseerd uit hoop op loon of vrees 

· voor st1--af, maar louter uit dienende 
liefde. Wij hebben niet de behoefte de 
kèrkelijken hiervan af te halen, maar 
wel, om de buiten-ker�elijken tot hu
manisten te maken. Men houde hierbij 
echter in het oog, dat wij ons niet in 
de hoek laten dringen, zoals in N ede1�
land lang genoel is gebeurd. Het gaat 
n·iet om kleine dingen, maar om de 
belangen van een vijfde deel der gehele 
Nederlandse bevolking. J- "l· 'fe)

•

" 



7fordt medegedeeld. 

Openbare vergadering van net Hu_m.anistisch Verbond,afdeling Midde 
burg. 
Datmn 2 April 1950. 
Aanvang 10,30 uur. 
Plaats van samenkomst ,Bovenzaal Scho . ..1.wburg,IVIolenwater ,Jia.id.d.e.lburg. 
Spreker:H.J.J.Lips uit Amersfoort. 
Onderwerp:Strijdbare Verdraagzaamheid. 
Zaalcap�citeit:100 plaatsen. 
Aanwezig:30 personen. 
Stemming�aandachtig. 

l APR. 1950

Te 10,30 uur o ende Drs.Jan Schelte"1s,gèboren te Hoogeveen 
9 Juni 1901,wonende luidsingel 78 te Middelburg,deze bijeenkomst. 
Hij gaf direct het woord aan de spreker van deze morgen,de heer, 

�IH.J.J.Lips uit 1mersfoort.Nadat deze zijn rede had aan;ekondigd
stelde hij in verband daarmede de vraag"Wat is verdraagzaamheidu. 
Hieromtrent bestaat volgens spreker veel verschil van mening.Dit 
moet volgens hem niet zo zijn,dat men door wettelijke beJalinben 
gebonden,nalaat een ander de hersens in te slaan,dus te verdraDen 
dat de tegenstander blijft leven, ro.aar dit mo9t vet.ral voor een 
Humanist zijn,respect hebben voor de eerlijke levensovertuiging 
van een ander,echter zodanig dat eigen overtuiging de overhand 
blijft houden.Met verschillende voorbeelden versierde spreker 
zijn rede.Als voorbeeld gaf hij onder andere het volgende: 
inige tijd geleden heeft hij een lezing gehouden voor dienstwei
geraars.VolgeLs spreker is het standpunt van een eerlijke ernsti
ge dienstweigeraar,namelijk geen geweld te willen gebruiken tegen 
een ander,een zuiver Humanistisch standpunt.Dit standpunt gaat 
echter uit boven datgene wat de massa wil ·.Enkele van deze dienst
weigeraars vroegen hem hoe het kwam dat zij gestraft werden voor 
een tijdsduur langer dan hun werkelijke diensttijd.S:_.,reker had 
hen daarop geantwoord dat de straf die zij gekregen hadden,te 
wijten was aan hmn eige�schuld.Zij hadden zich door hun standpunt 
gesteld boven de doorsnee mens.Daar zij zulks hadden gedaan uit 
beginsel,moesten zij ook bereid zijn hiervoor hun offer te bren
gen.Het brengen van dit offer was volgens spreker ook een manier 
van strijdbare verdraagzaamheid.Immers door hun standpunt te hand
haven werden zij gestraft.Na nog enkele voorbeelden te hebben 
bes2roken en het standpunt van vele katholieken over het humanis
me uiteengezet te hebben,besloot spreker te 11,45 uur zijn rede. 
Drs.Scheltens dankte de spreker en sloot deze bijeenkomst. 

Corres· nr.99. OPK.A�. 

Af.r t 't 
---�� 
O·,T: 
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an .. ,...c.J. 
U"an B IV. 21-::-1950. 

Verzoeke bi jr:;:unde lijst te willen ar:;enderen, waarna berp:ing in c.D. 245. 

Nari.en o.k., C,'l, ko.urten aamrullen • 

..A..FSCHRIFT 

VOORLOPIGE LEDENLIJST PER 25 JANUARI 1950 

HUMANISTISC.flli JONGEREN GElVJEENSCH.AP ROTTERD.M1 

Tijdelijk Secretariaat: Bergweg 172, T�l.80885 

�. Els Brouwer, Internaat Van Brienenoord, Rotterda.m.-Z. 2. 
tel. 28775. 

''Á?,. Riet dolle, Vlaardingerdijk 31a, Schiedam. 
13. Leo Francooys, Kleine Visserij straat 45, Rotterdam-W.

tel. (37699)
;4. Ria van Geerensteyn, Leopoldstraat 32a, Rotterdam-c. 1.

tel. 24946. 
"5. Ans van Harmelen, Julianalaan 28, Schiedam. 
,6, John den Hartog, Zijdewindestraat 115b, Rotterdam-C. 2. 
7. Karel Heymans, Bergweg 172, Rotterdam-N. 1.

tel. 80885. 
�8. Beatrix van Hoeve, Boezemlaan 13, Rotterdam-N� 1. ) tel. 82196 

9. Laura van Hoeve, Boezemlaan 13, Rotterdam-N. 1. )
10. Rob Houwaard, Nolensstraat 35, Rotterdam-C. 2. 

111. Sophie Mensen, Robert Owenstraat 13, Rotterdam-N. 2.
,..12. Louis Metz, Kogelvangerstraat 6, Rotterdam-C. 2.
13. Martin Mooy, Puntstraat 34, Botterdam-W.
14. Harry van Os, Bergse Plaslaan 13, Rotterdam-N. 2.

Jl5. Theun Overdijk, Hoyledestraat 21b, Rotterdam-N. 1.
i6. Ton de Regt, Bilderdijkstraat 67b, Rotterdam-W.
�17. Bep Rinck, Bergweg 144, Rotterda.m.-N. 1

tel. ( 40489). 
118. Kees Ruppert, Zoutziedersstraat 26, Rotterdam-W.

tel. toestel 182). 
119. Inge Slob, Essenburgsingel 61, Rotterdam-W.

tel. 3727'2. 
20. Janny Slob, Essenburgsingel 6i, Rotterdam-W.

tel. 37272. 
121. Wil Stam, (Wester Volkshuis, R. Visscherstr. 18, R'dam-11:.)

Statenweg 94a, Rotterdam-C. 2. 

1 tel. (37073) 
22. Kees Steyne, W. van Zuylenstraat 5b, Rotterdam-w.

tel. ( 23220, toestel 151) 
(23. John van Veen, 3traatweg 158, Rotterdam-N. 2. 

tel. 49319 • 
• ,r,24, ;.lbert Vogel, Van Riebeeckstraat 5, Vlaardingen. 

/25. Riet van der Winden, Bergweg 250, Rotterdam-N. 1. 
teL 41400, Barendrecht 404. 

/26. Jeep de Vries, Jul. van Stolberglaan 46b, Rotterdam-N. 2. 
;27, Gerda van Zijl, Julianastraat 21, Barendrecht.

tel. (25400), Barendrecht 378. 

Belangstellenden: 

/1·
;2, 
,3, 
A, 

15, 

1:.. /7. 

teen Blesgraaff, Erasmusstraat 57a, Rotterdam-N. 1. 
Meindert Knegt, Mathenesserstraat 21, Rotterdam-'[. 
Alie Meyer Drees, Rochussenstraat 315a, Rotterdam-F. 
Jeanne van Schoonhoven, Lisstraat 38, Rotterdam-N. 1. 
Herma Vermey, Berglustlaan 73, Rotterdam-N. 2. 
Wim Welling, Essenburgstraat.29 II, Rotterdam-A. 
Mies van der Wiel, v.a.. l)almstraat 10b, Rotterdam-W. 
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DIEHSTGEHEIM. 

ONDERWERP: 

PLAATS: 

DATUM: 

SPREKER: 

ZAALCAP.: 
AANWEZIG: 

V E R S L A G. 
-----====-=-=== 

Openbare Zondagmorgenbijeen
komst van het Humanistisch Ver
bond, Gemeenschap Alkmaar. 

De zaal van Valk's-Lunchroom, 
aan de Houttil te Alkmaar. 
Zondag 19 Maart 1950 te 10,30 
uur. 

\ A.ERIKS, journalist, wonende 
te Alkmaar, gemeenteraadslid 
voor de P.v.d.A. met het onder
werp "De grote levenswet,een 
Humanistisch sprookje". 
Plm. 100 personen. 
Plm. 45 

.-2 2 MRT·1950 

Op 19 Maart 1950 hield het Humanistisch Verbond 
Gemeenschap Alkmaar in Valk's-Lunchroom aan de Houttil al

hier, een openbare Zondagmorgenbijeenkomst. 
Te omstreeks 10,30 uur opende de voorzitter van genoemde 
gemeenschap, de heer W.KOEivIAN, wonende te Schoorl (bij Uw 
dienst bekend) met een kort welkomstwoord de bijeenkomst. 

De inleiding van A.ERIKS werd voorafgegaan door een viool-
' solo gespeeld door Mevrouw ELTE, wonende Laat No.105 en 

___... • .,., 
• � .! 4--

/ • ERIKS Jr. wonende Westerweg No.338 beiden te Alkmaar.Zij

• 
staan alhier gunstig bekend • 
A.ERIKS het woord nemende vertelde een modern sprookje
met een humanistische strekking, getiteld "Hieroman" .Deze
Hierom.an was koning van een groot land.Hij was lichamelijk
en geestelijk een mismaakt man, maar zijn mismaaktheid
werd bedekt met een hermalijnen mantel.De koning regeerde
als een dictator en de voorspoed die hij zijn volk beloofd
had, bleef uit.Over Hierom.an wen(gezegd, dat hij zijn rijk
aan de duivel verkocht had en bij diens gratie leefde.Al

leen een loswoord (een bepaald sleutelwoord), door iemand
uitgesproken, zou de koning van zijn voetstuk kunnen sto

ten en de mismaaktheid van de koning aan het volk tonen.

Drie zonen van een jachtopziener van de koning gingen op

zoek om achter een loswoord te komen.Zij wilden ook koning

worden en heersen over het volk.Tn een korte tijd stierven



• 

twee van deze zonen, doch de derde bleef leven en kwam 

toevalligerwijze achter het sleutelwoord.Hij spreekt ter 

gelegenheid van een tere�htstelling van een misdadiger; 

waarbij de koning volgens het gebruik aanwezig is, het 

z.g. loswoord uit, want de hermelijnen mantel valt van

zijn lichaam en de mismaaktheid van zijn lichaam wordt 

zichtbaar voor het volk.Dit is te veel voor de koning en 

hij streft.De derde zoon van de jachtopziener neemt daarna 

de plaats van koning Hieroman in.De nieuwe koning werkt 

en streeft naar een ware harmonie in het leven.Het lijden 

van anderen is zijn lijden, het geluk van anderen is zijn 

geluk.Hij wil mens zijn en tracht anderen op te richten 

uit de ellende.Hij streeft .naar de ware harmonie. 

De inleiding van ERIKS werd door een kleine pauze onder

broken; in zijn rede werd geen politiek besproken.Het ge

heel droeg het karakter van een bezinningsbijeenkomst. 

Te omstreeks 12,15 uur sloot de voorzitter van de plaatse

lijke afdeling van het voornoemde Verbond, op de gebruike

lijke wijze de bijeenkomst.De vergadering werd bezocht 

door plm. 45 personen.De zaal heeft een capiciteit van plm. 

100 personen. EINDE.- r"· 
1 f. A 
' ,,.-9 .
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Nr. 209-49 

DI2...J.1fSTGEHEIM 

Onderwerp: Oprichting, Bestuur en Winter
programma van de Gemeenschap 
B evenvijk van het Humanistisch 
Verbond. 

In afschrift aan: I.D. Velsen. 

V' 
5 IV!aart 1950

_
. 
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Op Woensdag 28 September 1949 werd te Beverwijk een 
Gemeenschap opgericht van het Humanistisch Verbond, welke 
organisatie in Uw Weekoverzichten werd ingedeeld in Groep 5. 

Voor de oprichting van de Gemeenschaptffieverwijk 
een Comité van aanbeveling gevormd. 

De oprichting ging uit van het Humanistisch Verbond, 
District Noord Holland, waarvan het Secretariaat is gevestigd: 
Hofdijklaan 31 - Driehuis. 

De oprichtingsbijeenkomst werd gehouden in gebouw "De 
Harmonie" aan de Groenelaan te Beverwijk, op 28-9-�9 te 20 

Op 26 September 1949 was,per advertentie in het dagblad 
"Kennemerland" te Beverwijk, deze oprichtingsvergadering 
aangekondigd als "Openbare Bijeenkomst". 

Verder werd daarin vermeld: "!oegang vrij. Gelegenheid 
tot gedachtenwisseling." 

Op de oprichtingsvergadering tra& als spre�er op de heer 
H. Lips, organisator van het Hoofdbestuur, met als onderwerp:
"Het Humanistisch Verbond, waarom en hoe?"

Ons is niet bekend of deze spreker dezelfde persoon is 
als H.J. Lips te Velsen, die, volgens persberichtën van 27-2-
50 door de Statencentrale Velsen van de P.nti-Revolutionnaire 
Partij candidaat gesteld is voor de verkiezingen van de 
Provinciale Staten van Tuoord Holland op 26 April 1950. 

Een verslag van de oprichtingsvergadering verscheen in 
het dagblad "Kennemerland" van 29 September 1949. 

Dit verslag wordt als bijlage bij deze melding gev,egd. 
In de laatste alinea van dit verslag wordt vermeld dat 

een voorlopig bestuur werd gevormd en worden de namen genoemd 
van degenen die daarin zitting namen. 

Dit voorlopig bestuur werd nadien het aefinitief bestuur. 

Uit een advertentie in de "Kenneruer Courant" van 4-11-49 
blijkt dat ook in Velsen een Gemeenschap van het Humanistisch 
Verbond werkt. 

Secretaris van de Gemeenschap Velsen woont: J. Kostelijk
laan 12, Velsen. 

Op Zondag 6 November 1949 organiseerde de Gemeenschap 
Velsen in de Rijks-H.B.S., Tiberiusplein, IJmuiuen-Oost, 

1 een lezing. Als spreker trad op de heer P. Eldering uit Oegst
geest, die sprak over het onderwerp: "Godsdienst en zedelijk 
leven 11

• "Toegang vrij en belangstellënden zijn wel.1rnm 11
, aldus 

de advertentie. 
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Door de Gemeenschap Beverwijk werd voor het winterseizoen 
1950 het volgende programma samengesteld: 

Zondag 15 Januari: 

Zondag 
Zondag 
Zondag 
Zondag 

26 Februari: 
19 Maart 

2 April 
23 April 

Spreker H. Lips, 
Organisator van het Hoofabestuur: 
"De mens tussen aarde en hemel". 
Spreker: A. Erli:lts. 
Spreker: A.L. Constandse. 
Spreker: Dr. G. Stuive�ing. 
Spreker: Ds. P. Eldering. 

Deze bijeenkomsten worden gehouden in de zaal van de heer 
A. Dors, honingstraat 25, te Beverwijk.

De bijeenkomsten van 15-1-50 en 26-2-50 werden intussen
gehouden. 

Op 26-9-49 zaten in het Comité van Aanbeveling voor op
richting van de Gemeenschap Beverwijk van het rturnanismisch 
Verbond de volgende personen: 
�:.1 1. Petrus Bartholomeus Hendrik Barbiers, geboren te
Amsterdam op 2-6-21, van beroep kantoorbediende, tot 30-10-
45 wonende te Beverwijk, nadien te Velsen, Lijsterbeslaan 33, 
Nederlander, Ned.Hervormd van Godsdienst. 

1 2. Gerardus Wilhelmus van Leijden, geboren te .Amsterdam 
op 14-6-1919, van beroep machine-bankwerker Hoogovens Velsen, 
wonende te Beverwijk, Acacialaan 22, Nederlander, Geen Gods
dienst. 

Lid P.v.d.A. - Algemeen Leider A.J.c. Beverwijk. Lid NW. 
22-4-49 Gekozen voor N.v.v. in H.O.-kern te Velsen.
1949 Voorzitter Alg. Ned. Iv1etaalbewerke�·sbond (HV\/).
14-5-49 Als voorzitter van A.1 ._11 • .d. afgevaardigd naar de Kader
vergadering te Alkmae.r over de scheuring van het Wereld Va,:
Verbond.
22-6-49 Candidaat Nr. 11 P.v.d.A. Gemeenteraadsverkiezing.

,; ·I 3. Elizabeth Meijer, geboren te Allanaar op 4-6-1906,
,'zonder beroep, Nederlander, Geen Godsdienst, wonende te Velsen
, Noord, Wijkerstraatweg 17 4. Leeft in concubinaat met Paulus 

Rens, geboren te Velsen 11-3-1908, van beroep bedrijfsleider, 
eveneens ·wonende Wijkerstrastweg 17 4 te Velsen-Noord. Zij heb
ben 2 kinderen. 

'X 1 4. Paulus Jacobus Rijken, geboren te Amsteraam 22-9-1902, 
van beroep kantoorbediende Hoogovens, Nederlander, 'l!.1onende 
te Beverwijk, Stumphiusstraat 24. 

Lid P.v.d.A. - Lid N.V.V. 
20-5-49 Voorzitter Beambtenkern Hoogovens.
1949 Lid zangkoor D. o. v. en lid A.îL G. 0.B., beide org:..nisaties
links extreem georienteerd.
1948 Secretaris B .b .b. (BeverHij1ese Bestuurders nond) van NW.
1-10-49 Als zodanig vertegenv oordigd bij d.e openin6 van de
Fratecotentoonstel::..ing te Beverr:ijk, de links extreem georien
teerde Bond van Arbeiders Bsperantisten in het gebied van de
Nederla...�dse Taal.
10�10-49 Voorzitter A.B.c.c. (Algemene Beverwij'rne Culturele
Commissie).
1949 Voorzitter Theosofische Vereniging Nederland, Loge ".-Cen
nemerland"
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1 5. Johannes Jacobus Romunde, ge·ooren te Z:wolle op 8-11-1894, 
van beroep verte5emvo._•rdiger, wonende te Beverwijk, ::itumphius
straat 42, Nederlander. 

Lid P.v. c:l.A. 
In 1946 als candidaat geKozen voor de P.v. d.A. in è.e 

teraad te Beverwijk. Herkozen op 22-6-49 als Nr. � op de can
didatenlijst. 

Na de bezetting was hij enige tijd Hoofd van het Bureau 
Volkshuisvesting te B everwij •,;:. 

f 6. Jacob Schmohl, geboren te Arnhem op 14-12-1906, van be
roep bestuurder 1·wentse Bank, wonende te Beven1ijk, Vondellaan 
89, Nederlander, Ned. Hervormd. 

Lid P.v. d • .A. 
,_ ·\ Zijn vrouw: Maria Elisabeth Schmohl-Heijnes, geboren te 
Amste:�a� op 12-1-1909, is eveneens lid P.v.a.A. 

ZlJ is voorzister van de Vrouwenafdeling P.v.d.A., afdeling 
Beverwijk. Belijdt geen Godsdienst. 
19-9-49 bezocht zij de oprichtingsvergade1·in.;; van het C. P.ï • -
Vredescomite Beverwijk •
In 1949 was zij commissaris in het bestuur van de P.v.d.A. te
Beverv,ijk. Op de vergadering van 13-1-50 trad zij als zodanig
uit dit bestuur.

_,::: 1 7. André Sluis, geboren te Beverwijk 2-2-24, arbeider pa
{9,{I\.. pierfabriek, Nederlander, Geen Godsdienst, woonde tot 1-12-48

te Beverv:iijlc, Kees Delfsweg 56, nadien te Velsen, \/esterwijk
straat 14. 

() .IC 

Secretaris van de Democratisch Socialistische Jongeren 
Vereniging "D. S.J. v. - Niemve Koers", afdeling Beverwijk, 
opgericht 26-4-46. Hij hield nog een causerie op een vergadering 
v2.n deze orgaI1isatie op 6-1-50 te Beverwijk. 

Volgens een advertentie van 26-9-49 en het als bijlage 
bijgevoegde persverslag van 29-9-49 is bij hem gevestigd: 
Het correspondentie-adres voor Beverwijk e.o.,van de Gemeenschap 
Beverwijk van het Humanistisch Verbond. 

"t°'\ 1 8. Hendrikus Bernardus Toe bes, geboren te Haarlem op 19 
Iv1ei 1889, arbeider, wonende te B even'lijk, Arendsweg 94, Neder
lander. 

Dienstweigeraar. 
Secretaris van de A.N.G.O.B., afdeling Beverv,ijk, 

Voor de oorlog colporteur met "De 1;apensnede 11 ; na de oorlog 
met 11 .0e Vredesactie''. Abonné op "De Vredesactie". 
Schreef in dagblad "Kennemer .. and" van 20-10-49 e__.n arti1tel 
over het 50-jarig Jubilemn van de A.li.G.0.::.3. 

,......t 9. Dirk Visser, geboren te Ou.dkarspel 21-5-1955, arbeider, 
wonende te Beverwijk, Noorderwijkweg 78, Nederlancter. 

Lid P.v.d.A. Was reeds in 1948 
Secretaris van de Humanistische Werkgemeenschap P.v.d.A, 

voor het propageren dezer beginselen in buiten-ker.Kelijke krin
gen. 

Nog zij opgemErkt dat de echtgenote van P.J. Rijken, onder 
4 hiervoor genoemd, genaamd is: Anna Rijken-�1ernik, geboren te 
Haarlem 8-9-02, zonder beroep, wonende te Beverwijk, Stumphius
straat 24, Nederlandse, Geen Godsdienst, eveneens lid is van de 
P.v.d.A. Zij is verder voorzitster van de afdeling Beveruijk 
A.N .G. O.B. Als zodanig was zij vertegeni:1oordigd bij ae openin.;
van de Frateco-Esperantisten-tentoonstelling te Beverwijk op
1-10-49. Zij leidde verder de Jubileumvergadering van de .ANGOB
op 22-10-49, i.v.m. 50-jarig bestaan.
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4. 
Er zaten totaal 9 personen in het Comité vän .Aaxn.beveling. 
Het gevormd bestuur bestaat uit 5 personen. 

In het bestuur der Gemeenschap Beverwijk heoben zitting: 

1. A. Sluis, onder Nr. 7 hiervoor genoemd.

2. D. Visser, onder Nr. 9 hiervoor genoemd.

� 1 3. Pieter Rem, geboren te Velsen 16-12-19, van beroep 
D .K- winkelbediende, Nederlander, Geen Godsdienst, tot 23-10-46 

wonende te Beverwijk, nadien te Velsen-Noord, viijKerstraatweg 
253. 

IJ • 1< 

4. J.J. Romunde, onder Nr. 5 hiervovr genoemd.

t 5. Annette Christine Luurs, geboren te Zuidhorn l-IB-1880, 
weduwe sinds 3-11-42 van Klaas Steijn, geboren Uitgeest 20-2-75, 
wonende te Beverwijk, Dr. Schuijtstraat 17, Nederlandse, Geen 
Godsdienst • 

Van A. Rijken-Wernik, na Nr. 9 genoemd en iVI.E. Schmohl
Heijnes, onder Nr. 6 genoemd, werden reeds Informat1eKaarten 
ingezonden. 

Van de Bestuursleáen en de leden van het Comité van Aan
beveling worden L�formatieKaarten bij deze melûin6 gevoegd, 
totaal 11 stuks. 

( I.D.
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Afdeling van Humanistisch 

Verbond opgericht 
Te Beverwijk is gisteravond een 

plaatselijke afdeling van het Hunui,. 
nistisch Verbond opgericht. Dit ge
schiedde na afloop van een verga.de-

. ring in gebouw ,,Harmonie" aan de 
Groenelaan, waarin de heer H. Ltps, 
organisator van het hoofdbestuur, 
gesproken heeft over het "hoe'' en 
�,waarom" van het Humanisme . 
. De heer Lips, die zich vooral heeft 

beziggehouden met het waarom van 
het humanisme, ging uit van de cij
fers die onlangs over de volkstelling 
van 1947 gepubliceerd zijn. Hieruit 
trok hij vier conclusies: 

1. De onkerkelijkheid van het Ne
derlandse volk neemt toe. 
: 2. Het rooms-katholieke deel vertoont 
èen kleine groei. 

3. De· vnJzmnigen en hervormden
zijn achteruit gegaan. 
' 4. De gereformeerden hebben zich 

gehandhaafd. 
Het op de buitenkerkelijken betrek

ki_n,g hebbende cijfer 17.04 % achtte 
de heer Lips geen juist beeld, omdat 
velen z.i. schroomden zich tegeno;:_er 
de' volkstellers duidelijk uit te spre
ken. Als juiste cijfer noemde hij on-
geveer 20%. 
. Het feit, dat dus ongeveer een vijf-· 
de deel van het Nederlandse volk 

, zich hee_ft losgemaakt van de dcig
ma:s en grondbeginselen der kerken, 
vond spreker geen reden om te jui

_-.chen, aangezien hiervoor geen ande
re geestelijke waarden in de plaats 

- -gekomen zijn. De oprichting van het
-, Humai\istisch Verbond is de conse-

quentie geweest van de bezorgde 
vraag: ,,Waar gaan wij heen"? Spre
kende over het karakter van de strijd. 

, -die de kerken voeren om het verlo
:r;!)n terrein terug te winnen, merkte 
de, heer Lips op, dat het wapen hier
tegen geen vaag negativisme meet 
zijn, maar een geestelijke weerbaar
.heid. En dat daarbij niet vergeten 
mag worden, dat ook de anderen een 
deel van de Waarheid met zich dra

·gen. Hij pleitte voorts voor verdraag
·zaamheid; niet een duldende ver·
·ctraagzaamheid, maar een positieve
·bereidlteicf tot constructieve samen
werking.

Na afloop van de vergadering werd·
een voorlopig bestuur gevormd. Hier
in namen zitting de heren A. Sluis,
D. Visser, P. Rem, J. Romunde en
'mevr: Steijn. Het correspondentiP
adres is Westerwijkstraat 14, Velsen-.
Noord.
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Verbinaing: No.12
Doss. 49/22 

1 r:aart 19'.J 1µ _.+ ... v, 6' 1 3 .2 3

Onde1·v18rp: "3ijeenkomst van het Ilwnanistisch Verbond
Datum ontvm1gst bei·icli t :---
Jetrouv.1baa1'heid be1'ichtgever: betrouv1baar 

,faarde:r·ing bericht: betrom:baar 

revens beric�t sezonden aan:---

Ledewerkende instanties:---

Undernomen ac�ie:---

::>:Jt Humanistisch Vt1·boi·1d hiela op Jonda�, 26 Februari 
19::>C, L1 het, :'ümstce1nrum, Lange Voorhou",.; 64 te 1 

s-l raven
�1.a6e, een �Jijeenkomst, waai· Lax VA11: p·-u\/1.G sprak ovar 
11 1:umanistische �thiek 11 • 

Hij beha;.1.delde de oorsp1·ong van het Hwnanisme, v-· aarbij 
hij ve1'::laarc1e, dat da :picuristen de eerste Humanisten wa
ren en niet. de Stofcijnen, zoals door velen wordt aangeno
men. Je ,toïci jnen stonden tegenover de Christenen en .t1 ij 
noemden hen dweepziek. De kern van het Humanis1.1e is: "Geloof 
in de mens 11• 0:p deze aarde en met deze mensun is geluk mo
gelijk. �at is de vreugdevolle lsvensaanvactrdin[, zoals dat 
was bij de �picuristen. 

Het moderne Socialisr:Le is zo zakelijt ' .. etenschappelijk 
ge•lrnrden, dat het d� heilsve:cwac.itinJ verloren heert. Het 
oude socialisme was t,ezield m:Jt een heilsver\/acl.ttin0 va..11. een 
nieu\rn en 6oede .;,ereld en dit trok millioenen aan. Het so
cialis@e is echter in zakelijkheid ten onder gegaan en dit 
leidt tot nihilisr"ie. net Christeridom had men verloren en nu 
verloor men ook de menselijKe waardicheid, zodat nationaal
socialisme ,;;n bastaa:tJd-communisL:ie konden ontstaan. In het 
mode.r'x:e ::-Iumanisme v;o1·d t de menselijke waurdigheir L_,ered. 
:Jpicurus kv1a_1 met de filoso:Cie der vreue,de. :Jt taak van de 
mens is om edel en schoon te leven en daarin lie;t de mense
lijke \;aurdigheid. Cm zo te leven moet men bevri jà. ;;;orden 
van vr�es voor de goden en voor de dood. 

Let is vei·boden aci tïe:c geni3tingen aan te jagen, doch 
als ze er zijn moeten ze edel vrnrden genoten. als e en goo s
dienstige Jlechtigheid. 

De armo�de van het proletariaat bestaat daarin, dat 
het niet over de geestelijke midaelen beschi�t tot levens
verfijning. 

De warme gevoeli6heid moet overheersen. De IIumanisten 
zoeken een levend contact m_;:it elkaar en dat is onrrogelij:i� 
bij hee1·schappij en dv:ang. De Humanistische levensbeschou
wing moet mdn nooit ondereeschikt maken aan �elke politiek 
ook. 

Dezt1 ve1'gadering werd door 35 personen bezocht. 

{ 



Verbinding No. 58 
Onderwerp: Vergadering Humanistisch 

Vergend, Afd.Snee.k. , 
��!.g�{l950 Sneek 25 t,;'f'e bruar i ëh.950 1

-------------------------------------------------�---- -----------------Betrom,�aarheid berichtgever:-- , 1 _ ,laarderi!lg bericht: betrouwbaar �J:_, 
OP KAART 

Ondernomen actie: geen Y ACD/ ,. 1 MRT 1950 
1;:edewerkende iGstanties: geen OAT:tl.·l-5' ... . 

. ,e 

PAR: ACDJ 61 D (S) o :J
Op Liaterdag l8 Februari 1950 werd alhier een bijeen

komst gehouden van de Afdeling 6neek van het numanistisch 
Verbond. 

De bijeenkomst werd geopend door de voorzitter van 
de -nfae.Ling ..::>neek, de rteer Leendert Glimmerv.§.§.!1, geboren te 
Rotterdam, 26 April 1916, onderwijzer, wonende te 3neek, 
Napjusstraat 74. 

Na een kort welkomsNoord verleende deze het woord aan 
de Heer H.J.J. LIP S. Deze had tot onderwerp van zijn rede 
gekozen: udtrijdbare Verdra.agzaamheid tt 

De verdraagzaamheid,aldus spreker, is een der belang
rijkste dingen in het· humanisme, ze is een levenshouding en 
betekent de verscheidenheid der mensen erkennen, die in de 
wisselwerking hunner meningen een hogere eenheid kunnen be
reiken. 

Na vier jaar kan het Humanistisch Verbond zeggen, dat 
, het in het geestelijk verkeer van ons volk is opgenomen, al 

heeft de vastenbrief van 2 jaar geleden, zowel als de syfonQ

le boodschap der .Lederlands .t�ervormde Kerk inzake de kerste
ning der openbare school ons verontrust. 

/ 

Politieke aspecten werden door spreker niet aangeroerd • 

De bijeenkomst \ilerd omlijst door piano- en vioolmuziek 
van GEOR0E NICOLAA� M.AlAK, geboren te Assen, 15-1-1886, leraar 
Ambachlschool, wonende te ,::>neek, Bloemstraat 27 en L.GLIJ.J:·.:ER
VEEN, voornoemd. 

De bijeenKomst werd bijgewoond door 18 personen, waar
onder zich geen cowmunisten, althans als communist bekend 
de personen, bevo�den. 

Einde 
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{ V-erbincting 28 

N�. VDR. 107/50 

PLA .TS: 

DATU1'11.: 

.ÄCD/ &o t@ i
Openbare /,onda6morgenbijeen
komst van het Humanistisch 
v�rbond, Gemeenschap Alkmaar.-

:;.;e zaal vzn VALK's Lunchroom 
aan de �outtil t� Alkmaar.-

Zondag, 19 Februari 1950, te 
te 10.30 uur.-

A .L.CG.L.S'rAi .JuJ, sprekende over 
het onderwerp: 
1 1 �Iet Boek JOB 11 .-

Z 'LCAPACI�JIT:Ongeveer 100 personen. 

A ,,JlIG: Ongeveer 90 personen.-

V 3 R S L A G 

=------=---=--===== 

Op ZondaG, 19 Februari 1950, hield het 

Humanistisch Verbond, geme�nschap Alkmaar, alhier een 

openbare uondagmorgenbijeenkomst. Te omstreeks 10.30 uur 

pél opende de voorzi tt :!r van deze Gemeenscriap, de. Heer ·1.K0�1:.IAt, 

wonende te Schoorl (bij Uw dienst bek�nd), met Gen kort 

welkomstwoord de bijeenkomst.-

;<( Hierna verkreeg A .L.CO foTA •. DSE het woord. Hij zeide in zijn 

betoog o.m. het vol6ende: 
11Het v,rlangen om op deze aarde gelukkig en deugdzaam te 

zijn is geen verlangen van de moderne tijd· ook in het boek 
JOB kan men een dergelijk verlangen terugvinden. SPI�OZA 

zeide destijds: ir,7eldoen en blij zijn, dat zijn dingen, die 

wij b0lanqrijk moeten vinden". reld...,en en gelukkig zijn en 

het streven daarnaar, kan ik dan ook geen plat materialisme 

vinden. In het boek JOB kunnen we een zekere melancholie 

vinden, maar ook een grote opstandi0heid. �r is geen authen

tieke tekst van het boek J03 te vinden. :n cit boek is een 

gedeelte door een andere auteur ingelast. Het eerste en het 

laatste boek JOB is in proza 0esc_ireven. Als men het rnidc.en

stuk eruit licht, luijgt men, wanneer men het eerste en het 

laatste boek aan elkaar past een sluitend geheel. Het proza 

heeft in het boek JOB een patriarchale strekking, waarin 

5een autonome moraal aanvaard wordt. Deze strekking is aan 
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het Humanisme vreemd. In het gedeelte dat de dichter ertussen 

geplaatst heeft, wordt de rechtvaardighaid vqn God in twijfel. 

In het Boek JOB is dafrdoor een revolt3 ontstaan. De dicht�r 

protesteert, omdat hij de rilmacht niet r3chtva<rdi� acht. In 

hooidstuh. III zien we een heel andere JOB, o.on in de vooraf

g&ande hoofdstukken. Hi3r zien we geen lijdzame en geduldige 

JOB, lie zegt: 11 .Je Here heeft gegeven, de Tfere heeft ge nom ·m, 

de naam èes IIeren zij beloofd 11 • In dit deTde hoofdstuk vloekt 

JOB é.e dag van zijn geboorte. Hier zegt hij: "God vermeerdert 

mijn wonden zonder oorzaak: 11 en "Oprechten en goddelozen, '::-od 

verdelgt ze beiden11 • In dit gedeelte zien we een andere JOB, 

opstandig is hij tegen God. Hier volgt hij de stem van het 

menselijk �eweten, die God rechtvaardieing vraagt over Zijn 

bestuur. Indien JOB, God als het ware e.anklaa t, dan moet 

hij nog een andere God voor ogen gehad hebben bij wie hij om 

hulp zou kunnen vragen. Hier schemert JOB een andere God voor 

ogen dan de God van de oernatuur. �e mens onderscheidt een 

andere God dan de God van de oernatuur, op grond van zijn 

saamhorigheidsgevoel, waardoor hij onderscheid weet te maken 

tussen iets dat hij goed en iets dat hij kwaad acht. Jit is, 

wat de mens superieur maakt aan de natuur. In de natui�r is 

alles gelijk. Vaar ki.vali tatief v-:irschil is, daar ontstaat een 

andere Godsvoorstelling. Alles, dat de mens zou willan zi-gn, 

noemt hij dan God. ])e stelling 11God is liefde 11 , betekent 

eit?;enlijk, "wij zouden v:iillen, dat God e .m r9chtvaardig God 

zou zijn 11• uit ideaal schemert ook JOB voor ogen. Omdat JOB 

geen a'1de1· woord voor die ni·euv,e God weer, noemt hij hem daarom 

ook maar God. �ij plaatst Jus God tegenover 1od. retgeen in 

hoofèstuk 16 tot uiting komt, is, dat JOB een beroep doet op 

h2t ideaal menselijke. Het bewustzijn plaats zich hier teg3n

,OV3r h�t zijn. Hierbij kunnen \,e Pascal volgen, ( ie de mens 

vergeleek met de natuur, hoewel z·akker dan die natuur, 

nochtalli!I staat die mens kwalitatief hoger dan deze natuur. "De 

mens is een riet, maar de mens is een denkend riet 11, zo zeide 

PASCAL. Het slotnoord van JOB en het slo�oord van God ver

schilt hierin, dat God pocht op Zijn almacht, terwijl JOB die 

almacht niet ontkent, maar Hel rechtvaardit.:,ine?; vraagt van de 

daden, èie uit die macht voortvloeien. Groot is de almacht van 

het zijn, groter toch de rechtvasrdiging van het bewustzijn", 

zo eindigde CONSTA1IDSE. Te omstreeks 12.15 uur w rd de bijeen

komst door de voorzitter gesloten. :Joor CONS'T1AJtDS.:.!t werd geen 

politiek b2sproken. De bijeenkomst droeg een rustig en stemmig 

karakter.- J in d e  .-
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Ondemverp: 11De Vlaterstofbom 11• 
f ACD/a·o 26�·--

Spreker. )(1 Ir.P.Schut,wonende te Amersfoort,tijdens een bezinnin.;sbijee -
Z 

komst van het Humanistisch Verbond,Afd"Amersfoort,op aal. . . Muziekschool te Amersfoort. Februari 1950. 
�aalc�pici tei t. Plus minus 150 personen, aanwezig 35 personen.
Stemming. Rustig. 

' 

Te ongeveer 10,30 uur sprak Ir.P.Schut een openin6swoord, 
waarin hij memoreerde dat de lezing, welke hij zou �even over de 

"Waterstofbom" bui ten het Humanisjüsch Verbond stond en geheel voor 
zijn rekenin1:5 was. Men raoet,aldus Ir Schut,brnsties los van een 
Verenigin6 of Verband kunnen zien en zich daarachter niet verschui 
len, wanneer je eigen inzichten kenbaar wil maken. 

De mensheid ,aldus spreker, wordt à.oor twee raP1pen bedreibd, de 
ene; radicale vernietigin6 op zeer korte 1�rmijn,de andere: ontzag 
wekkende hongersnood bij doorgaand misbruik van de bodem en ver
meerdering van de bevolking. Vlat de radicale vernietiging betreft 
zijn de gruwelverhalen overbodie:;: een H.bom.,aldus betoo6de spreker, 
is in staat een stad als Amsterdam of zelfs New York wer:; te va6en, 
terwijl de radio-actieve-stralm.n5, die het gevolg is van de ont
ploffi�, alle leven doodt over een oppervalkte van ongekende om
vang. Enkele H. bommen op Nederland en lfoderland zou totaal zijn 
vernieti6d. 

Voorts besprak de her Schut het tempo waarin de mensheid 
zich vermeerdert. Jaarlijks komen er 20.000.000 mensen bij,hetgeen 
tot gevolg heeft dat de grond die nodig is om het voedsel te ver
schaffen,steeds verder en intehsiever wordt uitgebuit. ïhans is 
per hoofd 1 H.A. nodmg om het voedsel te verschaffen en Europa 
zelf beschikt nog maar over o,35 H.A •• De verbetering van de Volks
gezondheid en de dientengevolge daaruit voortvloeiende hogere le
vensduur en geringere zuigelingen sterfte, doen mede de bevolking 
ook en juist van de verarmde landen,met angstwekkende snelheid toe
nemen. Spreker waarschuwde de aamvezige om zich niet door aan angs 
complex te laten beinvloeden,hetgeen veelvuldi6 in de 0eschiedenis 
voorkomt, waardoor het kindertal steeds wordt opgevoe:td. Hij noem.p 
de daarbij enige voorbe elden uit China en ook uit l�opese landen. 
Industrialisatie kan goed zijn,maar dan moet zulks niet altijd een 
winstobject worden, wat tengevolge heeft dat de bodem, waaruit de 
Grondstoffen voortkoT'len, steeds armer wordt en Gebrek dreigt te 
ontstaan. Hetgeen we nu oogsten, is de conseq_uentie van een gruwe
lijk individualisme dat in maatschappelijke ordening en in vrij
heid twee onverbiddelijke tegenstellingen ziet inplaats van elkaar 
noodzakelijk aanvullende grootheden. Nu kan men de machten die op
treden zien als natuurrnachten,die als er teveel is dan moet er 
maar opgeruimd worden, zoals er tijdens een oorlog een overschot 
aan mensen of goederen worden opgeruimd, doch zo is het echter niet 
wi:j zijn cultuurr1ensen en als zodanig zien wij ook lichtpunten,n.l. 
de vrijmaking van de atoomenergie, hetgeen een geweldige prestatie 
van de geleerden is geweest,hetwelk tot een zegen kan leiden. 

Een onafzienbaar terrein van menselijke activiteit in de beste 
zin van het woord is een activiteit die de dreigint;; van vernieti
ging en verhongering kan afwenden. De milliarden die de bewapening 
kost en hetgeen nu beschikbaar is gesteld -zoor aanmaak van de h.bom 
waren beter besteed aan irrigatiewerken en bebossing en tegelijk 
ook aan opvoedin6 en onderwijs in wereldverband, hetbeen volgens 
spreker de oplossing is. 

Sureker deelde mede dat dit maatschappelijk probleem op het 
terrei� van de politiek en de economie ligt en dus buiten het Hum. 
Verbond valt, maar het is ook een persoonlijk probleern,hetwelk 
dwingt tot een uitspraak van Confucius o� tot leefregel te nemen: 
\laar ieder haat: onderzoek! waar ieder ltefheeft: onderzoek! 
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Ieder oens,aldus spreker,heeft twee wezens in zich,n.l. de zelfzuch 
tige,machtsbeluste,wantrouwiGe en de tot hulp bereide verdraagzaoe

mens,die zi jn verantwoordeli jkheid beseft en daarnaar handelt. Het

eerste wezen wordt ,zo besloot spreker, zoals eè.n oud geze6de luidti 
door de goden met blindheid geslagen omdat ze het verderven v1illen, 
maar wie de goden willen r edden,slaam ze met zorg en leed,niet om 
de zorg en het leed, maar om de bezinning, de wi jsheid en de daad
krach t die er uit voort kan en moet vloei en als ze het vertrouwen in 
de mensen en in zichzelf weten te bewaren. EHIDE. 

-
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Onderwerp: Kaderdag van het Humanistisch Verbond 
Datum ontvangst bericht:---
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
'lfaardering bericht: betrouwbaar 
m b ievens ericht gezonden aan:---
kedewerkende instanties:--

Ondernomen actie:---

' 
Op iondag :> Februari 1950 heeft het Humanistisch Ver

bond een kaderdag gehouden in een der kamers van perceel 
Lange Voorhout 64 te 's-Gravenhage. 
� , Dr G.STUIVELING sprak over het onderwerp: "Humanisme 

en politiek" aan de hand van de volgende stellingen: 
1. In de politieke praktijk staat men aan vorsten, dicta

tors, leiders etc. bepaalde gedragingen toe, die men
de individuele mens niet mu toestaan. Dit hangt samen
met het feit, dat de moraal alleen onder gelijken
geldt en de vorst b.v. niet wordt beschouwd als een
gelijke. Het behoort tot de taak van het Humanisme de
politiek minder te doen rekenen met de macht dan met
de mens.

2. Eet. Humanisme, uitgaande van de werkelijkheid ook aan
gaande de feitelijke mens, staat cri�isch tegenover de
democratische leuze van vrijheid, gelijkheid en bDoeder
schap. De Humanistische fundering van de democratie
ligt in redelijkheid en verantwoordelijkheid. De rech
ten van de minderheid zijn essentiëler tan de mach� van
de meerderheid.

3. Ten aanzien van het partijenstelsel staat het Humanis
me eveneens critisch. Het vreest democratisering, ver
wisseling van middel en doel, strengheid van partij
discipline, overheersing van het partijbelang.

4. Het Humanisme kiest als zodanig geen partij op poli
tiek gebied, maar meent dat de Humanist, bewust van
ziJn staatkundige verantwoordelijkheid, dcht over het
algemeen wel zal doen, zij het altijd critisch en met
een zeker voorbehoud, Het Humanisme erkent, dat de
diepste beslissingen ook op politiek terrein gewetens
beslissingen zijn en dus individueel.

5. Het Humanisme stelt aan alle politieke partijen de
hoogste zedelijke eisen en beschouwt iedere partij als
een apparaat om de maatschappij in zedelijke zin te
verbeteren: een apparaat dus om he� menselijKe te be
vorderen en de cul tv_ur te beschermen.

/' f In de middagvergadering sprak de Heer R.REUMER uit 
Amsterdam over de volgende stellingen: 
1. Het is een ongelukkige en actuele misvatting cultuur

te beperken tot wat met kunst en met aesthetiek te
maken heet·t.

-2-
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2. Cultuur heeÏt altijd tot doel: het omzet�en van de ge
geven wereld in een voor de mens bewoonbare wereld.

3. De mens is principieel in de positie van strijd om
zijn cultuurbezit.

4. De humanist kan niet meer met de mythe toe om die
strijdpositie te verklaren.

5. Er zijn samenlevingsvormen, die de overdrachu van cul
tuurbezit a.h.w. natuurlijkerwijs bevorderen en gunstig
beïnvloeden.

6. Het is onze taak kernen te vormen, die de verantwoorde
lijkheid voor het overdragen, het levend maken, het
scneppen en vermeerderen van het culturele bezit op
zich willen nemen.

7. De moderne samenleving eist organisatie der cultuur
overdracht.

8. Wie meent, dat het Verbond kan volstaan met het s telien
van beginselvragen en met het verdedigen van het levens
inzicht ziJner huidige of toekomstige aanhangers, meent
verkeerd.

9. lij, die zich binnen de rijen van het ferbond bezig
houden met cultureel werk in de engere zin van het
woord (volksdansen, volkszang, buitenleven, ontspan
ning enz.) maken zich niet minder verdiensteiijk voor
het bevorderen van de doelstellingen van het Verbond
dan zij, die de levensvragen aan de orde stelien.

De discussies waren zonder tegenstellingen en felheid •
• �De kaderdag werd door 24 personen bezocht. (einde) 
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Ik doe U hierbij toekomen een verslag, verschenen 

in de uAlkmaarsche Courant 11 van 23.1.1950, van een 

door het Humanistisch Verbond, Gemeenschap Alkmaar, 

gehouden bij eenkomst op zondagmorgen, 22.1.1950, 

in Valk's L11-nchroom alhier. si n d e .-

AAN 
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Javastraat No .68

te 
's�Gr a v e n h ag e



• 

èsU 

. 
/... ' ,,,,,. ... 

.. ... -, 
.. , 

• H [KB 

• 

Huma�nistisch Verl>ond 
• 

� • .,,_1 In Valks Lunchroom Sl)rak Zondag- 1 
)f II morgen Dr. V. W. S. Schenk voor de \ 

· gemeenschap Alkmaar van het Huma ·
nistiscb Verbond. In een uitstekende 1 •

' rede behandelde hij het onderwerp i 
,.Tussen Humanisme en Vrijzinnig 
Christéndöm''. Hij toonde aan. hoe de 
psycholoog in het religieus · beleven· 
van de godsdienstige mens vier fasen ; 
kan onderscheiden. Daarbij wordt een 

, godsbeeld geschapen, dat ten dele is 
gegrondvest op een geïdealiseerd eigen- . 

•I ik, dat ten dele ook in zich opneemt al

het andere, waardoor kan worden te-

• 

, gemoet gekomen aan de diep ingewor- �--=-----------=- ----���-
telde behoefte om lief te hebben. 

•

• 

De humanist staat, zo besloot Dr. ·
Schenk, critisch tegenover het religi- t

eus leven van de godsdienstige. H �t
Vrijzinnig Christendom, · dat eerst de
heiligen heeft laten vallen. dat later de
menselijke gestalte verwierp als gods·
beeld. is zeer vaag geworden en weet
het niet verder te brengen dan tot be-

. grippen als ,,hPt goede'' en ,,het ware''. 
waarin het zelf geen bevrediging meer ;·vindt, zodat een heimwee is ontstaan 
naar een sterker en krachtiger geloof. 

Voor de humanist echter is het nodi� 
zich niet vast te bijten in uitsluitend 
· logische en verstandelijke reden-rin
gen. Het leven heeft veel kanten en
ook het emotionele beho·ort daarin tot
zijn recht te komen.

• • 
!,.... ' • --....__ _..;.:..:..:· �=·· :::;::......,,.. � � 0 •j 1 .. ---
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,furdt mede�edeeld� 

Bijeenko '1st Humanistiscn Verbona,Gem.'e .:msc,'l<'P 
IvliddeL,ur6 op �ondag 22 Januari 195) te lü, .30 uur · B,,. de bo
venzaal van de Schomrnur:; aan net �wlen.vater t ·1:Ld.dietJwg.,
/.J
.
c1.alcö.)iclteit :100 .i:Jers "nen.

w' 
JAN. JU 

.41anwe.0ig • lüu .i:)ersonen. ri;-... 

1} • . lv 
3teI!111lin6 .ae.ncta.él1tic;;. tl(; f A'- / 7tYYÇS

l&�fs�reker ;Dr.Gar�t Stuivelin6• . . . . ,ti,�,tc Onderwer ���narusme als leve_lsoesch?u�ang der oui ter.i.kerK:el.1. Jlrn 
Î f De biJeen.lk:omst stond onder .Leiuing ,ran Drs.Jan ticne .-eens, 

;e ooren tè rloo :53veen, SI Juni 1301, wonande Zuidsin,�el 78 te 
,\/liddel burg, die te 0'1iJ;;treeks lJ, 30 uur· nam2ns het tlüITian.....stiscn 
Verbond, deze bl 0 eenk.01,1st O)enû.e .Hij sprak �r zijn blijdsc 1a_? 
over uit; aat zovelen. naar de ..;e bijeenkortst waren gekorrnn .
.Jr.Garmt Stuivo,ling,de spreker van de�e morgen oeho�1·ae hij 
�iet voor te stellen,omdat een ieder hem kent van de radio. 
Hij geaft het woord daarna aan Dr.Garmt Bt,.üveling. 

Deze be6int zijn rede met te verklaren dat nij zich 
niet op net terrein van 6eloof en .:;eloofsricnl�in6en :lidl oe ;e
ven onJ.a.t Lij zulrl:s liever overlaat aan op dat terrein oeter 
gescnooldeL . .S.L)re ... er geeI·t een rtistorisch over ..,icnt van üet 
ontstaJ.n en 1;.et bestaan van het Humanisme.Hij noea.t in die 
Histo:bie na1 ... En van Koornhert :Erasmus ·Aristotales ?l':lto en 
der3eliJke.Hij oespreekt da.arbij het'vasth01..ië.en van de ver
schil.1e11.1e KE::rKen aan de do büLo..'s aie vroeger óesteld 0i2n, 
Hij bes_.,r"')e'Ü de tijd van .Lu.tner en de Hervorrürg.Ook s_..,reE-Lt 
hij over de moo.erne stroming in die ,;:er.ken, w�lke stroming 
zien wil vrijr 1a.l<en van de rePds )enoemde dog. v1.'s. 

voi;ens spre�er leb1t een vijtd� a�aeblte van net 
l'<eoerldndse vol} .. seheel oui 1:,en .KerkelijK veruand. Uit dit 
6t:-a6elte is een t:;eme,3nscha_p ontsta3..n die O') een beJaàld gees

telijk plan een Si:.. en6abondenheid wensen.Dit zijn Je e.ange
sloten Hu .unisten.lviet oli tiek .;:ieeft zulks niets ce 1n2 . .r"Gd. 

Hij oes_,?reekt de ·:;aa.k van de tlu11aniscer ... in de heden
daag,se tijd.3Preker wil 6een aanvallen doen O) ae 1Cerlcen, 
maar duldt ook geen aanvallen van die zijde.De taak van de 
werkelijn.e Humanist is niet 6emaK1< .. elijk.1V1en moet zich ecnter 
om 6oed Humanist te zijn, ooven de moeilij ".neden uitwerJ{en en 
zor6en een voorbeeld te zijn voor anderen.1v1et een opwek.King 
om te trachten als goed nu111anist te leven; oesloot s��reKer te 
12 uur zijn rede. 

Drs. Sc11el tens dankte daarna inleider voor het5een aoor 
nem na&r voren was gebracht. 

hij 6e.f de aämve:6i6en te kenner.. dat na afloo, aan 
sqreker vrac::,en irnna.en v,orden 0este_ld,die deze rivé- zou oe
antwoorde_1., 

.Jaarna sloot hij deze oijeenkoJi,St. 

Corres .nr.99. 
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un �onii , 8 J · 11 ri 19SO werrl n ) 1r ' at i 1u, �nis tioc1 V32•
bo 1ri, Ger1�P1sch n H.::; elo(, ) ! ta 10,':JO uur üC'î ')rye�J, ... '3 .. ,r ,Jls-

rir> · r e1
") -'ien iri rJ..e z 1 v ,.., l et 1To tel RO" !\J,, )''.. 3 en "l -� ..:ie 

L "îtest·,., ·t te .. Je @:elo(n) over l.3t onde:i."ve:::11J: 
, , H•.1rn .nisme 9 1 'conomie 11• 

:t mrnzi .... w ren 8S pei"s'Jnen( 76 m,nnen en 9 vro11w�ï.). 

Sp,. ... ,3 1rnrs: r\.1'3'1.n. .J n 'r ' J � _1 3 • 

Të'.iibe·:r -1�05,--fo-i1e1icie�é 
strJ.c t ·o. i'l, en 

1 ,T • F ü H o � I ,J ' R 
11 .tl !L.:., A. yii , ve 1°r1oer'l_3 lijk
re pEn"son�üi<:J. onb�l;:en:i. 

e.;orsvi te "nscl e..,e, 2)i. �O":l
FeYJ.r7elo(0), ,r . .P •• T.ri::1..,o3lstr -

v, ,rzitte� v n do vare'îiri� 
Oile nde te 31 oe l 10 virl 1: 

Te 0,11s tree rn 10: 3S 1.mr ,;errl rle ver .'"1arinr i;;eonenr'l 'l.'J 11" ie 
'Jl� tsslijrl:e v...,orzitter v�D. Let Homnnistiscl v.árbonrl,11..,T.' ;VfüL 
die de • �n.rnz i� e:..1 ::::en hcc.rtalij -:: 3 llrnm toe::L'·i.ap e-'. .ne lefl.ee 1/1.e, 
dat -1� sr)reker van deze t)li ,J111{0mst optr�d, do voorzitte1.., v�n 
de vere:1.i i!1f 1• 3:ï,�, 1.f 11 , e l:eo:e ,T. TT0.1{0 liI.J ,R.� :7,ul,.,::s OP ve·,-,zoek 
van mee1"i0re hV,Ci1 V"l.n ret -r·1· 'ï.nistis1;. i1 V'3',bonr'l. l\.ls oniei-'TTt:H'D 
v "1 i.eze b11een,'Jnst '"1:1.S ekoz111 "F11rr nis"1e en ?00n()111ie lf .

1-r1�:.·,1. YJ. .r. rJ.e hJJI' -.:ruR., ·:r.T·'F 1 '8t l)")rr'l "}YI •;;ei1e ·l -1- 3J'1. 
H'...m1 mist L:ru.a.nrJ. is die hum. \11 J.eef 1e, niet lle-911 net lat "' rrl 
m."'- r o:Jk net rie 1'l d.. Vel''V.::>l"ens z0tte ln5 ve:...,schillende ec010-
mische pi-•oblern.en op 311 het st .nr'J:ount d.at rle 13311 ... r1yanen 'ie1"
over, b ;obe'.1. Zi"1:1 r.ehelc: !'e1e har'l. een uto-oisch 'c r {ter en k;,1� 
ZJ0P rer in d0 ·.oekomst. �i.::1 reiî.e , '!i3 o,...., JVd3:r' ee11 ·nu• 11 ,i11de 
oo�sta slecl-ts een -...ti"'· .nrla'J.s. G'31urende rl.e na'1ze 11er1 ge
lerenhei1 re ·3ven tot het stelle11 v�n schriftelijk3 vr en en 
monr'l.dlinpe vrte3n. Bii �e� ste1 en V-,.., 13 vr �� blaak r'l.at r'J.e 
V::'.'3.[enstellel:>s geen v .n allen co'1.crtv 1�3 v·e ·"'11 n 4.e sp:-.ern1"
s te11en, m r iat :illen c::...,i tie ( l0ve�r"len O'î h3t ri , ).,., hem ,es pro-: 
kene. -::en 13r vr ce·1stellers steli.e zeli's n :-> A') titel v 1, rfo

lazinf V!ln 1ie ·11or;:en te i.izit en in 11I-îur11. dsri.e '3n litonie 11 en 
niet 1 'H,JJ'1" .. 1i"·1e en -;,conomie ll , r'l. a:r het 0con0misch beel1 "'')'H' r'J.e 
spreker ·escr- ilderd, vol

<.;.
ens r'l.e :e vr'lrens te Ller in zl,i n geheel 

!tls een Utonie bezi3n moest "roï..,d0n. 
Vervolg·ens hoe.ft de spre;{er zoveel mogelijk n.e vrn ens tol lers 
be:i.ntwoord, rl.och steJ.1e r'le vr;..i.:enste'.lers 11.iet t ,vrerJ.en, 11u1rn 
vele� .n eziten de zaal verlieten. 
T3 oms tre :J'rn 1). 00 uur d n_de de vn n·z i tter, A. ,T •1; ::v ;.R0 de 
sp ,e rnr Fó L lJ '3. eri br"lcht hi ·· tevans ter :ke mis van rl.e a .n e
z igen. dat �et Verbo1d 1er Pln:nisten slecht bij k s zat en ve�
zoc11t hij rie ian eziren, ter dec ·ing v�.r r'!.e e-·em t '{te �casten, eer 
"oij dr .. .:i;ey.( te 'r1 il::!.en _ oven ter Q,:; s tri.: dinr v n de e;.J,ns. kte on
koste � en d0ze bijdra�e oij :et verlaten 1e� zal ald. r te, il 
len ...... freven • .Je stemrninr wcts mltigr. 

� I l\T 1-, ' 
On 9 J'l.nu, ri l?SO, toe ·e � 11E;?. cl. ,p _ l..,e t . 
Hoof il van rie 8innenl .1nrl..:10 Je l_lfjt).háids"l iens t 

s-G î. , J .:; .N l
--------- --- .- - �---
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2 !_ DEC.· ;9 i VERTROUWZLiàK� 

1_ A:·;, /&,UltJJ .
In de voormiddag vanZorura:g--,__� 

18 Jecember 1949te 10,30 uur heeft het Humanistisch Verbond 
Gemeenschap Middelburg in de bovenzaal van de Schouwburg aali 

et Molenwater alhier een bijeenkomst gehouden. X Spreker was H.ENTJES uit Jutphaas,die sprak over het 
onderwerp: De taak van het Humanisme in de loop der tijden. 

Zaalcapiciteit 70 personen.Aanwezig waren 24 personen, 
t.w. 8 dames en 16 heren,daaronder spreker en rapporteur
inbegrepen.
X De bijeenkomst stond onder leiding van Drs.Jan SCHELTErS, 
geboren te Hoogeveen 9 Juni 1901,wonende Zuidsingel 78 te 
M!ggelburg,aie te 10,45 uur de bijeenkomstnïet een korte in
leiding opende en het woord gaf aan de spreker ENTJ�S. 

Deze gaf een uiteenzetting van de taak van het Humanisme 
in de loop der tijden en ging terug tot de Middeleeuwen toen 
de R.K.Kerk de heerschappij voerde.Daarna besprak hij de regel
matige groei,misschien de eerste tijd nog onbewust, van de 
verpersoonlijking van de mens.Hij besprak deze groei in de 
renaissancetijd,de tijd van het rationalisme en vervolgens de 
moderne tijd.Volgens hem hebben de mensen van de moderne tijd 
het gemakkelijker dan de mensen uit vroegere tijden.De R.K. 
Kerk is volgens hem middeleeuws blijven denken.De andere Ker
ken ,dus de Protestantse,waren gedeeltelijk met de tijd mede
gegaan.na personen die echter waren blijven groeien,waren de 
Humanisten.Zij hadden hun tijd begrepen en waren zelfbewust 
geworden.Ieder mens moet volgens spreker een crisis doormaken • 
.r;1en komt op een bepaald moment op het standpunt dat men een 
zaak niet verder verstandelijk kan beredeneren.Zij die dan 
zwak zijn,dalen weer af naar een Kerk,dus naar een iemeen
schap die zijn ti.jd ten achter is gebleven.Ook athe1sten wor
den vaak weer bezoeker van een Kerk.�it is volgens spreker 
een gevoelskwestie en geen verstandelijk beredeneren.Vooral 
de R.K.Kerk tracht door kleur en aankleding van de Kerk,de 
mensen te bi'nden.Onontwikkelde mensen die zich alleen door 
hun gevoel laten leiden,laten zich hierdoor innemen.Hoe het 
komt dat ontwikkelde mensen kerks blijven,kon hij niet ver
klaren.Volgens hem moet de massa opgevoed worden in zelfbe
wustzijn.Dat is het beste middel om de mensen humaan te doen 
denken. 

Na de rede van spreker werd door een tweetal onbekend 
gebleven personen getracht het gesprek dat tussen de aanwezi
gen ontstond,op politiek terrein te brengen.Na aanvank��ijk 
medegaan van de spreker in die richting,gaf hij,nadat een der 
vorenbedoelde personen de zaal had verlaten,te kennen dat poli
tiek op deze bijeenkomst niet thuis hoorde.Indien er leden 
waren die een dergelijk gesprek wilden,zou hij zorgen dat met 
bepaalde personen te zijner tijd een aparte bespreking zou 
plaats hebben. 

99.
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PLAATS: 

DATUM: 

SPREK�R: 

ZAALCA:P.: 

AANWEZIG: 

2 DEL. 1949
Zondagmorgenbij�e.nk.oms,t_�anhet 
Humanistisch varp��' Gemeenscha 
Alkmaar.- 1 / � 

de zaal van Valk's Lunchroom 
Houttil te Alkmaar.-

Zondag, 18 December 1949, te 
10.30 uur.-

Ir. P.SCHUT, wonende te Amersfoo1 
sprekende over het onderwerp: 
"Ons Kerstfeest".-

plm.100 personen 

plm.40 personen.-

V E R S L A G .-

---==-==-===-==-=--

Op zondag, 18 December 1949, hield de Gemeen
schap Alkmaar van het Humanistisch Verbond een openbare zondagT 
morgenbijeenkomst. Te omstreeks 10.30 uur opende de voorzitter 

/ van genoemde gemeenschap, de Heer KOSMAN, onderwijzer, wonende 

te Schoorl, met een kort welkomstwoord de vergadering.Spreker 

_) 
noemd� deze bij�enkomst een 1bezinningsbij�enkomst 11 , aan welke

\f'lbenaming men z.i.·nog wat moest wennen. Hierna verkreeg Ir.SCHUT 
het woord. Hij zeide in zijn betoog o.m.: 11Het doet voor vele 

Humanisten wat vreenui aan om te spreken van 11 0ns Kerstfeest", 
omdat wij toch heel anders tegenover dit feest staan dan de 
christenen. Van onze zijde behoeft er echter geen bezwaar ge
maakt te worden tegen het kerstfeest. Van christelijke zijde 

maakt men toch ook geen bezwaar tegen de benaming wdoensdag, 
Donderdag en Vrijdag'', terwijl deze dagen toch genoemd zijn 
naar oude heidense goden. De betekenis van het kerstfeest was 
destijds voor de heidenen de herdenking van het feest van de 
overwinning van de zon op de duisternis. Deze heidenen hadden 

begrepen, dat zonder de zon het leven op aarde onmogelijk zou 
zijn. Het kerstfeest was aanvankelijk gesteld op 6 Januari, 

doch de christelijke kerk heeft in het jaar 354 deze herdenking 
verschoven naar 25 December, omdat vele mensen in die tijd 

zeer gehecht waren aan hun joel- of zonnewendefeest, zodat het 

niet mogelijk bleek, het kerstfeest op 6 Januari ingang te 

doen vinden. Voor ons humanisten is dit zonnewendefeest niet 

zonder meer een aanvaardbaar iets. Het christendom heeft ge-
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tracht dit oude heidense feest opzij te schuiven, hetgeen niet is 
gelukt. Wij, humanisten, begrijpen cie betekenis van het kerstfeest, 
in welks middelpunt een kindje werd geplaatst, zeer goed. Vij 
voelen, dat het een stap vooruit is, een stap van de warmte van de 
zon naar de liefde. Nij, humanisten, gaan echter nog wat verder. 
Wij hebben de heidense betekenis van het kerstfeest niet verworpen 
en wij verwerpen het christus-symbool van kerstmis ook niet. Nij 
zien de kracht van de geboorte van het kind van de liefde, niet als 
een voorbeeld, dat van buitenaf naar ons toekomit, maar als het 
voorbeeld, dat ons van binnenuit kan vernieuwen. Wij moeten van

daag niet zien naar het psysieke licht dat uitstraalt, maar naar 
het psychische licht, dat uitstraalt, zonder welk het leven hier 
koud en nat is".-

� / IHierna declameerde Mevrouw BAKKER-BRJED, wonende te Schagen, het 
gedicht "Mens en :Mens" uit "de vrouw uit het woud", van Henriëtte 
Roland Holst. 

• 
J 

Vervolgens zette Ir.SCHUT z1Jn rede voort en zeide: nHet innerlijke 
licht van de mens wordt vaak belemmerd om uit te stralen, maar wij 
humanisten zullen moeten trachten dit licht toch te laten schijen 11

• 

Ir.SCHUT las hierna enige verzen voor van "VAN COLLEM: 11 uit "Liede
ren der gemeenschap".- Aan het einde gekomen van zijn betoog 
noemde hij niet de grote veldheren "de grote mensen van deze tijd", 
doch grote figuren waren volgens spreker figuren als JANNING,ALB3RT 
SCHWEITZER en HI�NRië'îTE ROLAND-HOLST. Hij zeide dat vooral van 
HiNRiëT�E ROLAND-HOLST de ogen een psychisch licht uitstraalde, 
waarvan vele mensen reeds de i�nerlijke kracht zouden hebben onder
vonden. Hierna was er pauze. Na de pauze deed de voorzitter nog 
enkele huishoudelijke mededelingen, waarna hij de bijeenkomst te 
ongeveer 12 uur sloot.- Het geheel had een ordelijk en rustig ver
loop. Ei n d e  .-
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Turbinding: No.12
Doss .49/18 

17 DeceJib�r 19�. \<M9 

Onderwerp: Bijeenkomst 11 Htuuanistisch Verbond 11 
Datum ontvant,st bericht:---
.3etrouv:baarheid bel'ic:1tgever: betrouwbaar
11aarderin1.., bericht: betrouwbaar 
'...'evens be1·iclit [ezonden aan:--

�edewerkende instanties:---

vndernomen actie:---

1 

Op .loensà.ag 14 Dece .... be1° 1949 werd in een zaaltje van 
het ge bouv1 Valkenboskade 520 te 's-�ravenhat..'e een openbare 
bijeenkomst .'.:'.,ehouden dou1' het 11!-:umanistisch Verbond 11• 

De zaalcapaciteit bedroeb ongeveer 61.., plaatsen. tlanwe
zig waren 0nieveer 35 bezoek1rs. 

ur1..streeks 2C. 3C v_ur werd de bij eenkornst �e opc;nd door 
de voorzitter, wiens pe:csonalia niet bekend zijn. 

t,-- l1adat deze de aa1mezigen v.ell:om had gehe �ei., ve::cleende 
� hij het woord aan de anige spreker voor de,::;e avond, de be-
'1 1 kende 3am D] Y!OLF. Sp1°ek-Jr sprak over het onderwerp: 11 :F.arl 

laARX, de humanist". 
-- In eea zv1aarwichtig betoog we11d door sr,rek er naar voren 
gebracht, dat uit verschillende :t'eiten en omstandigheden is 
aan te tonen, dat Karl 1 àRX Viel degelijk humanist is gev:eest 
Spreker greep in dit verband terug naar stellingen, verkon
di.3d door v;ijsgeren en philosofen uit Gr·i ekenland, Italiè' 
en Duitsland. Verschil1-ende dezer philosof'en, aldra spreker, 
gingen uit van de humanistische stelling, dat de mens de 
maat van alle 1ingen is. Dit standpunt werd lattr, zo ver
klaai1de sp11eker, ook dour 1.1.1\:-tX verdedigd. 

iü die vroegere philosofen en ook I'>.arl !. A2JC wilden ver
b..;;terir;,g ,jrengen in de maatschappelijke toe standen, die be
heel'b t 1.ierden dour het z.g. handelskapitalisne. Dit handels
kapitalisme, aldus spreker, werkt altijd ontbindend en is 
nimmer revolutionnair. 

"";adat v.as aangekondigd, dat in de vclgende bijeenkomst, 
o� 21 Deceruber 1949, een discussie over h�t besproken onder
v,erp zal worden gehouden, w erd de vergadering omstreeks

4---
�

·l? uur gesloten. (einde)
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Verbinding :no .12.

Doss .49/19 

24 December 1941�� <rJ?/

Onderwerp:Bijeenkomst Humanistisch Verbond. 

Datum ontvangst bericht: 

Betrouwbaarheid van berichtgever: betrouwbaar. 

Waardering bericht: betrouwbaar. 

Tevens bericht gezonden aan: 

Medewerkende instanties: 

Ondernomen actie: --
' 1 1 

e Als vervolg o de op Woensdag 14 December 
tje van het gebouw aan de Valkenboskade 520 te 
houden openbare bijeenkomst van de gemeenschap 
het Humanistisch Verbond,waar door 
Sam de dolf 

49 in een zaa -
' s-Gravm ba. ge ge
' &-Grave.J. hgge van 

uit Amsterdam werd gesproken over het onderwerp: 11 1.'l'arx als Humanis 
werd op Woensdag 21 December 1949 in hetzelfde zaaltje wederom 
een d ergelijke bijeenkomst gehouden. 

Op 14 December 1949 was reeds aangekondigd,dat de tneede bij 
eenkomst bedoeld was als discussie-avond,waarbij zou worden gedis 
cussieerd over het door S.de \/olf ingeleide onderwerp. 

· Ongeveer 40 bezoekers waren aanwezig.

,J-- De bijeenkomst werd omstreeks 20.20 uur door een vooralsnog 
onbekend gebleven vrouwelijk bestuurslid geopend.Nadat de aanwe
zigen waren welkom geheten,verleende zij het woord aan Sam de Tol 

Hij besp:ak gedurende 5 kwartier het leven en de zienswijze 
van Karl r--arx,waarbij hij liet uitkomen,dat de leer van rarx aan
sloot bij drie vroegere philosofisdie richtingen,namelijk die van 
de Epicuristen,de Stoïcijnen en de Sceptici. 

Tularx verklaarde de klassenstrijd,niet de klassenhaat,noodza
kelijk om tot een socialistische maatschappij te komen. 

Deze socialistische maatschappij zal zeker ·komen,verklaarde 
de spr·eker. Na de rede van Sam de Jolf werd een korte pauze gehou 
den,waarna de bezoekers in de gelegenheid werde"l gesteld om over 

� het behandelde onderwerp vragen te stellen.
-r-- Van deze gelegenheid werd door een zestal bezoekers gebruik 

gemaakt.8en der vragers vexklaarde,dat hij de stel.1ing "klassen
haat"beter achtLe dan "klassenstrijd n . 

De inleider bestreed deze zienswijze en verklaarde,dat haat 
slechts een lagere vorm is van genegenheid en dat haa� aan de ha
ters meer schade berokkent dan aan de gehate. 

Nadat spreker de vragen had beantwoord,waarbij hij verklaar
de,dat hij niet alle vraren volledig kon beantwoorden in verl::and 
met het feit,dat op verzoek van het bestuur de politiek er buiten 
moest worden g elaten, werd de bijeenkomst omstreeks 23, 15 uur ge-1. sloten. (einde) Î 
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ONDERWERP: 

SPREKER: 

TIJD: 

PLAATS: 

ZAALCAP.: 
AANWEZIG: 

®f,\�i·o ·�;9
Openbare v�rgadeln�n het 
Humanistisch Verbond, afdeling 
Alkmaar.-

Zekere REDDINGIUS te Rotterdam,
met het onderwerp "Gandhi 11.-

zondag, 20 November 1949.

Valk's Lunchroom, alhier. 

plm.100 personen.-
30 personen.-

V E R S L A G .-

-----=-==-===-===== 

Op zondag, 20 November 1949, aanvang 10.30 uur, 
einde 12.00 uur, hield het Humanistisch Verbond, afdeling 
Alkmaar, een openbare bijeenkomst in Valk's Lunchroom aan 

de Houttil te Alkmaar. Aanwezig waren ongeveer 30 personen. 
De vergaderzaal heeft een capacitei t van ongeveer 100 per
sonen. Aan deze vergadering was geen openbare bekendheid ge
geven. De vergadering werd met een woord van welkom geopend 
door de Voorzitter van de afdeling Alkmaar van genoemd 

1 Verbond, genaamd KOEMAN, te Schoorl woonachtig. Hij deelde 
mede, dat de spreker van deze morgen, de Heer LIPS uit 
Amersfoort, verhinderd was en dat in zijn plaats als 

,.xi spreker zou optreden de Heer REDDINGIUS uit Rotterdam.-
De Heer REDDINGIUS sprak daarna ongeveer 45 minuten over het 
leven en streven van GANDHI, die tenslotte nu bijna twee ja
ren geleden door moordenaarshand stierf.GANDHI zag zijn leve 
taak in de bevrijding van India, welke bevrijding hij zonder 
enig geweld wilde verwezenlijken. Hij trad vrijwillig uit een 
reeds gevestigd bestaan van advocaat en maakte zich elk 
denkbaar leed, ook dat der paria's, eigen. Door de verkondi
ging van het ivangelie van het ni et-weerstaan kreeg hij een 
invloed op de massa als niemand ooit te voren. Jen figuur als 
Gandhi bestaat slechts eens in de duizend jaren. Het is niet 
bekend of GANDHI humanist was, doch hij was een mens uit 
wiens leven wij lering kunnen trekken. Het vorenstaande werd

r 
door spreker zeer uitvoerig behandeld. De Heer KOEMAN, eeder-
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genoemd, bedankte spreker en aanwezigen en wekte tot het 

aankopen van een door het Humanistisch Verbond uitgegeven 

kalender voor 1950 over te gaan. Hij verzocht nog even te 

pauseren en in verband met het vroege uur nog wat te blij.ven 

,1 praten.- Na de pau.ze nam het lid van het bestuur, A.ERIKS

te Alkmaar, het woord, die de aanwezigen opwekte de volgende 

maal belangstellenden mede ter vergadering te nemen. Hij 

sloot daarna de vergadering. Bijzonderheden deden zich niet 

voor.- Eind e .-



VEHBINDING N•.: 94. 

No.: 360 ID. 

14 November 1949. 

Onderwerp: 

Spreker: 

Vergadering van de Gem.enschap Emmen van het Humanistisch
Verbond op Zaterdag, 12 November 1949 in een der bovenza
len van het café Groothuis te Emmen. 
Dr. J.P. van PRAAG, Lector aan het Lyceum te Dordrecht,
nende te DORDRECHT. 

Zaalcap: JO personen. (l.1-"·� 1 /olqno. 

Aanwezig: 18 personen. � 
--------------------------------------------------- . ______ - -,r-rtt 
Betrouwbaargeid berichtgever: zeer betrouwbaar.
Waardering bericht: idem. 
Medewerkende instanties: ) 
Ondernomen actie: ) Geen.

-�------• r::;'-':::,

Op Zaterdag, 12 November 1949 werd in een der
bovenzalen van het café Groothuis te EifilvIBN een vergadering 
belegd door de Gemeenschap Emmen van het Humanistisch Ver
bond, welke vergadering werd bezocht door 18 personen. Deze
vergadering was aangekondigd middels een advertentie in de 
"Emmer Courant" van Vrijdag, 11 November 1949. 

Te omstreeks 20.00 uur werd deze vergadering geopend 
� üoor de secretaris der Gemeenschap EI!lillen, HARMEN VAN HOUTEN,

geboren 11-9-1900 te Emmen, glazenwasser, wonende Westen
esscherstraat 11 te EivlMEN, wegens het niet tijdig aanwezig 
zijn der voorzitter. Na een woord van welkom aan de aanwezi
gen en aan de spreker, gaf hij deze het woord. 

Dr. J.P. van PRAAG begon met de opmerking, dat niet het
aangekondigde onderwerp: Humanisme en geestelijke verzorging" 
zou worden behandeld, maar het onderwerp "Rust U ten strijde11 

Een en ander berustte op een misverstand. Evenwel, zei
de spreker, beide onderwerpen lopen niet ver uiteen en de 
geestelijke verzorging zou deze avond ook nog wel ter sprake 
komen. 

Met zijh onderwerp beginnende, zeide spreker, dat ieder
mens in zijn leven strijd moet voeren. Een ieder heeft in zijn 
leven een of W:Lr bepaalde doelen te verwezenlijken en daar
voor moet strijd gevoerd worden. Nu kan een strijd op verschil
lende wijzen gevoerd worden, b.v. door alles, waarvan men 
denkt, dat het het berijUmnvan het gestelde doel tegenwerkt,
tracht af te breken. Dit is een afbrekende strijd, zonder dat
men daadwerkelijk in opbouwende zin gaat strijden voor het ei
gen doel. Ook wij, Humanisten, moeten er voor waken, dat wij 
onze strijd voor het humanisme op deze wijze gaan voeren. Wij 
moeten opbouwend strijden. Ik ben er mij van bewust, dat onze
tegenstanders lang niet al tijd opbouwend zijn in hun strijd 
voor hun overtuiging. Vooral wanneer het de strijd tegen de
Humanisten betreft, heeft men dikwijls een zeer afbrekende 
wijze van strijd voeren. Hoe vaak is ons nu al niet gevraagd 
wat wij feitelijk zijn: niet Godsdienstig of anti-Godsdienstig.
Mijn antwoord is daarop, dat wij wel on-Godsdienstig zijn,doch 
lang niet anti-Godsdienstig. Wij willen de Godsdienst geheel 
vrij laten. Een ieder, die gelooft in het bestaan van een God
moet vrij zijn om volgens zijn overtuiging te leven. Het is e
venwel zo, dat wij niet geloven aan het bestaan van een God.
Wij kunnen echter net zo min bewijzen, dat God niet bestaat, 
als de Christenen kunnen bewijzen dat God wel bestaat. Men 
hoort wel vaak, dat de Christenen, in een gesprek over het
wel of niet bestaan van een God, zeggen: 11 Ja, Gois wegen 
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zijn ondoorgrondelijk". Heel licht zijn velen geneigd om dit ge
zegde te beschouwen als een uitvlucht. Wij als Humanisten stel
len ons op het standpunt, dat alles door mensen kan worden be
grepen en dat er niets over blijft, waar wij geen gegrip van kun
nen krijgen. Ik meen echter, dat dit standpunt niet geheel juist 
is.Br zijn heel veel dingen, dat door denken van mensen tot 
klaarheid kan worden gebracht, doch er blijven ook nog wel din
gen over, die het menselijk denk llermogen niet kan bevatten. Een 
voorbeeld: iedereen weet, dat in het heèlal meerdere zonnestel
sels zijn.Ook weten wij, dat in het zonnestelsel, waarin zich de 
aarde bevindt, alle hemellichamen in een vaste baan om de zon 
draaien.Dit is allemaal wetenschappelijk vastgelegd, dus door 
menselijk denken tot klaarheid gekomen. Maar als we nu een stap
je verder gaan en vragen, waarom dit eigenlijk geschiedt? op de
ze vraag heeft nog nooit iemand een antwoord kunnen geven,zelfs 
prof. Einstein, die van de ze dingen méér weet dan wij allen te
zamen, kon, toen heffi deze vraag gesteld werd, geen antwonrd ge
ven, dat daarvoor een verklaring gaf. Het antwoord van hem was 
verbluffend, n.l. een wedervraag, luidende: "Waarom zouden ze 
het niet doen?" Uit dit antwoord blijkt wel, dat zelf à prof. 
Einstein zich realiseert, dat niet alle dingen door mensen kun
nen worden begrepen. Een ander voorbeeld: iedereen weet, dat 
wanneer men een voorwerp op enige afstand van de aarde los laat 
dat voorwerp onmiddellijk valt. Dat is iets, waarover niemand 
zich verwondert. Wij aanvaarden dat als vanzelf sprekend. Zeer 
vel geleerden hebben zich hiermede reeds bezig gehouden en men 
is reeds zover gekomen, dat men kan berekenen hoe groot de snel 
heid van een bepaald voorwerp op een bepaalde hoogte is, als 
het valt. Ook weet men, dat dit het gevolg is van de aantrek
kingskracht van de aarde. Nu kunnen we weer een stapje verder 
gaan en ons afvragen, waarom dit zo is. Hierop is ook nog nooit 
een antwoord gekomen. Zo zien we, dat een mens op een bepaald 
punt aan het einde van zijn denkvermogen is gekomen en niet al
le dingen kan doorgronden. Wij mogen dus het feit, dat een ge
lovig mens zegt, dat Gods wegen ondoorgrondelijk zijn, niet be
schouwen als een bewijs van ondeugdelijkheid voor het geloof in 
God. \7ij moeten niet op de ze wijze het Christen dom gaan be strijden 
want dan voeren wij strijd tegen iets, en onze strijd moet zijn om 
iets, n.l. de voor de gelijkberechtiging van het Humanisme. In 
de vier jaren van het bestaan van het :munaJdEEExz�NXJmXNExxietE 
xamtocx±xg�gsroox Humanistisch Verbond zijn we wel iets vooruit ge
gaan. Men ziet in ons meer en meer de vertegenwoordigers van 
de 17�� buitenkerkelijken in ons land. Deze bevollt,1iggsgroep mag 
niet worden beschouwd als tweederangs burgers en als zodanig 
behandeld worden. Het buitenkerkelijke deel van ons volk heeft 
evengoed zijn ge0stelijke verzorging nodig als de kerkelijk ge
orienteerden. Nu is met tegenwoordig wel genegen om oms te be
schouwen als de vertegenwoordigers van de buitenkerkelijken, 
doch tevens ia men bang ons als zodanig alle rechten toe te 
kennen. :S.v. bij de geestelijke verzorging in de arbeidskampen 
van de D.U.;/ •• Eerst zeide men, dat men ons niet als geestelijke 
verzorgers kon aanmerken, daar het Humanisme geen geloofsrich
ting is. Viel zouden wij de culturele verzorging in die kampen 
op ons mogen nemen. Na enige tijd ons werk te hebben gedaan, 
kregen wij te horen, dat ons werk minder van culturele aard als 
van geestelijke aard was. Het is nu zo, dat men ons niet gee ste
lljk genoeg vindt om de geestelijke verzorging op ons te nemen, 
en ons te geestelijk acht om het culturele werk te kunnen doen. 
Over een en ander zal echter ter bevoegder plaatse nog wel een 
woordje worden gesproken. Vlij staan als Humanisten op het stand
punt, dat men ons de geestelijke verzorging van de bui tenkerke
lijken moet toevertrouwen, zowel in de D.U.W. kampen als in de 
militaire kampementen, in de gevangenissen enz. In dit opzicht 
willen wij niet als bestrijders van de kerkelijke instellingen, 
die op dit gebied werkzaam zijn, optreden, doch dit werk doen 
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in samenwerking met die instellingen, ter bevordering van 
het algeme�n �elzijn. Wij weten, dat wij hiervoor een behoorlij
ke voorbereiding moeten hebben en ik kan U dan ook mededelen, 
dat er reeds een cursus ter opleiding van da�rvoor geschikte 
mensen is geopend. Het is duidelijk, dat wij onze bruikbaarhei' 
op dit terrein nog moeten bewijzen en daarom moeten wij het Hu
manistisch Verbond zo sterk mogelijk maken en dat wij in op
bouwende zin strijden voor ons doel. 

Na het uitspreken vanz.jjn rede werd gelegenheid gegeven 
door de spreker om vragen te stellen, wa�rvan een tweetal 
personen gebruik :maate, die beiden nadere btjzonderheden om
trent een onderdeel van het gesprokexep vroegen. 

Te omstreeks 22.00 uur werd deze avond , met een woord 
van dank aan spreker en toehoorders, gesloten. 

Einde. 
�· 

/' 
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AA:N MELDINGSl-"OR1'J l; LIER LI DM AAPTSCHAP 

t n b I o k Iet ter s s.v. p. 

Naam en voorl , 

. 

Geboortedatum 
• 

• 

Beroep en titel 

Adres: 

Plaats: 

Naam en voorletters 
echtgenote 
Indien gezinslidmaat
schap gewenst 

Voorletters, en ge- · 1. 

boortedatum kinderen 2

beneden 18 jaar 3 

/ 

Contributie per jaar 

Betaling cont1·ibntie. 

• 

• 

• 

4. 

5. 

6. 

I 

• 

• 

• 

*) gehuw 

•) ongehuwd 

.) vrouw 

' 

' 
, 

• 

*) Per jaar/per 3 maanden/per maand; *) via afdelings--penningme
*) door storting of overschrijving op giro 304960 t.n"v. F. v. d. Ber 
*) ,per postwissel aan F. v. d. Berkhof, Weerdsingel O.Z. 80, Utrec
*) doorhalen wat niet van toepassing is. 

Inzenden aan: Centraal Bureau, Weerdsingel 

Datum: ......................................................................................... . 

• 

- • • 

O.Z. 80, Utrecht. 

Handtekening: 

\. 

1 

f 

' 

• 

' 

• 

• 

1 

• 

• 

. 
• 

• 

••• 

Humanistisch 

Verbond 
• 

• 

• 

t 

* 

de organisatie waarin alle bu.itenkerkelijken in Nederland 

" hun centrum vinden om 

• 

• 

• 

• 
• 

• • 

de volledige ontplooiing van ieder mens te bevor

deren en op . te ko1nen voor geestelijke vrtjlieid en. 

sociale gerechtigheid; 
.. 

hu,lp -te verlenen in de. materiële en geestelijke nood, 

vooral van het buitenkerkelijke volksdeel. 



• 

\ 

1. Onder humanisme wordt verstaan de levens- en wereldbe"
schouwing, die zich. zonder uit te gaan van het bestaan van
een persoonlijke godheid.. baseert op de eerbied voor de

mens als bizonder deel van het kosmisch geheel. als drager
van een niet aan persoonlijke willekeur onderworpen norm
gevoel en als schepper van en deelhebber aan geestelijke
-w-aarden.

2. Met hum-anisme gaat uit van de erkenning, dat de mens de

behoefte gevoelt, zich een beeld te vormen van de werke�

lijkheid; het humanisme streeft naar een be·eld, dat de toets
der rede kan doorstaan.

• 

3. Het humanisme is in de Westerse cultuur thans niet denk"

baar zonder .de principiële erkenning van de persoonlijke

v1·ijheid, de sociale gerechtigheid en de culturele verant"
-w-oordelijkheid.

• 

4 .. Het Humanistisch Verbond wil allen, die het bovenomschre"

ven humanisme aanvaarden, verenigen ten einde de verdie..
ping, de verdediging en de verbreiding van de humanistische 

levens- en -w-ereldbeschouwing te bevorderen. 
\ 

5. Het Humanistisch Verbond streeft ernaar een organisatie op

te bou-w-en. die in staat is in geestelijk en cultureel, paedago ... 
gisch en sociaal opzicht leiding te geven inzonderheid aan 

. het ·buitenkerkelijk deel van het Nederlandse volk. 

• 

• • 

1 

• 

Een greep uit de middelen: 

Het beleggen van bijeenkomsten en het verzorgen van radio-

uitzendingen. 

uitgeven van boeken, b·rochures en tijdschriften. 

Het bevorderen van maatschappelijk werk. 

De bestrijding van rassenwaan en onderdrukking. 

De verdediging en ver.breiding van het humanisme. 

De vormin,g van de buitenkerkelijke jeugd.

Het houden van excursies met een cultureel doel.

Het wekken van begrip voor kunst en schoonheid.

Het bevorderen van een nauw contact met de natuur . •

, 

Cont1·ibutie1·egeling. 
• 

Ieder lid bepale zelf zijn of haar contributie met dien verstande, dat echt" 
paren met hun kinderen beneden 18 jaar hetzelfde betalen a-ls alleenstaande 
personen. Daar· het werk, dat ons te doen staat, zeer veel geld vergt, 
nodigen wij U uit, zo mogelijk Uw contributie op grond van. onderstaande 
richtlijnen vast te stellen. 
Voor hen, die een jaarlijks (gezins-) inkomen genieten van f 2000, of 
minder bedraagt de jaarlijkse contributie f 3. . Zij, voo1· wie een con
tri·butie van f 3. een ernsti� bezwaar is, kunnen volstaan met een jaar-
1,·1 . c·ontributie van f 1.50. Voor iedere f 500. , die het jaarlijkse 
� s .. ) i11komen meer bedraagt, neemt de jaarlijkse contributie in het 
algemeen met f 3. toe. Hierbij is inbegrepen het abonnement op Mens 
en Wereld. Abonnementsprijs voor niet-leden f 2.50 per jaar. Toont dat 
het u ernst is! ·wordt lid! 

' 

Het li,dmaatschap gaat in op de eerste dag van de maand, waarin de 
aanmelding geschiedt . 

•
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V li..fu31ND lNG l2_. 
No.337 • n' f 9 

Onderwerp: L��ing. over het on�erwerp " Godsd..i�nst �n �e
i

e
l:LJkheid O

, geo rgan1seerd door het nurnan1st 1s h 
VerbondfGemeenschap Velsen,op 6 Novemb-er--J:'9'4 
in de R.H.B.S.te Velsen. 

Sprekers: le.Een onbekend persoon. 
2e.Ds.P.1üdering,emerîtus predikant te Oegst
geest. 

Aanwezig: Plm.40 personen(Zaalcapaoiteit 70 personen). 
Stemming: Aandachtig. 

9-11-49.

Een onbekend gebleven persoon opende de verg�
dering. 

Ds.P .Eldering sprak hierna over"Godsdienst en 
Zedelijkheid 0 gezien: 

1. van het standpunt der kerkelijken en
2. van het standpunt der buitenkerkelijken.

Aan het eind van zijn betoog nodigde hij de aan
wezigen uit over het behandelde onderwerp schriftelijk 
vr :1gen te stellen, welke aan zijn adres konden worden op
gezonden. Deze zullen dan op een nader· te bep:üen bijeen
komst worden beantwoord. 

Politiek werd niet besproken. 

�IND.tl; . 



VEMIN()ING li•

l\To. 311_. 
Onderwe�:Lezing over het onderwerp " Het probleem van de 

Duitse Jeugd ", georganiseerd door het .tlumanis
tisch Verbond,Gemeenschap Velsen,gehouden in de 
zaal �an de Willemsbeekweg 78 te Velsen op 26 
October 1949. 

)'CJ Sprekers: ('•'-'' l.De bekende schrijver Jef Last. rv �A_.:::...!
X 

Aag�t'ig: 
Stemming: 

2.Dirk Theo Winter 17-4-13 .Amsterdam,leraar
R.H.B.S.te Velsen,Hofdijklaan 31 Velsen.

Plm.40 personen(Zaalcapaciteit 80 personen). 
Il 

A:.:1.ndacht ig. w,,. �
27-10-42.

----------�=.;_1'f�3�����t��-
D.T.Winter opende deze bijeenkomst en gaf het

woord ct.an de spreker van deze avond. 
Deze stond uitvoex·ig stil bij de tots: andkoming 

vande Duitse Jeugdverenigingen voor de eerste wereldoorlog 
ontstaan door de drang der jeugd tot meer zelfstandigheid, 
naar welk voorbeeld in Nederland de A.J.C. was ontstaan. 

Hierna besprak hij de desillusie van de Duitse 
jeugd na de twee wereldoorlogen. De jeugd, zo zeide nij 
voelt zich, vooral na de laatste oorlog, bedrogen. 

Overgaande naar de politieke belangstelling Vd.n 
de Duitse jeugd na de oorlog,zeide spreker persoonlijk ge
constateerd te hebben,dat deze jeugd zich thans voor geen 
enkele politieke partij interesseert, de Russen ha3.t en een 
nieuwe oorlog vreest. 

Vervolgens besprak hij het sterke nationalisti
sche gevoel der Duitse jeugd. 

Aan het slot van zijn rede wekte hij de humanis
ten op te geloven in de weder·opvoeding van de Duitse jeugd 

� I Seccretariaat :Maria Wilhelmina Hendrika COPPEE, 19-10-08 
t, ,K.. · Velsen, steno-typiste Hoogovens, J. Kost el ijklaan 12. 

EINDE. 
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No. V.D.R. 128/49 
26 October 1949 

ONDERWERP: 

PLAATS: 

DATUM: 

SPREKER: 

ZA,ALCAP.: 

AANWEZIG: 

Openbare Zondagmorgen
bijeenkomst van het Huma
nistisch Verbond, Afd. 
Alkmaar.-

De zaal van VALK's Lunch
room aan de Houttil te 
Alkmaar.-

Zondag, 23.10.1949, te 
10.30 uur.-

Dr.GARMT STUIVELING, 
sprekende over het onder
werp: "Buitenkerkelijkheid 
en Humanisme".-

Ongeveer 100 personen. 

Ongeveer 70 personen. 

V E R S L A G .-

==-=-=-- ========== 

Te omstreeks 10.30 uur opende de voor
zitter van het Humanistisch Verbond, Afd. Alkmaar, de Heer 
KOEMAN, wonende te Schoorl,met een kort welkomstwoord de 
bijeenkomst. In dit openingswoord herdacht hij het éénjarig 
bestaan van de Afd. Alkmaar. Hij zeide, dat het a�ntal leden 
van de Afdeling Alkmaar thans 56 personen bedroeg. Hierna 

;<'lverkreeg Dr.GARMT STUIVELING het woord. Hij zeide in zijn 
betoog o.m.: "Het probleem van de buitenkerkelijkheid is 
na de volkstelling van 1947 nog actueler geworden dan het 
daarvoor reeds was". Spreker belichtte de kanten, welke de 
onkerkelijkheid zijns inziens hadden bevorderd. Hij zeide 
verder: "In de 19e eeuw is het vraagstuk van de onkerkelijk
heid sterk naar voren gekomen. De wetenschap heeft de grond
slag van het geloof aangetast, terwijl de snelle groei van 
de arbeidersbeweging dit proces nog heeft ver haast.vroeger 
beweerde men dat de zon om de aarde draaide. In de bijbel, 
in het boek JOZUA, vinden we daar nog een voorbeeld van. 
JOZUA was nl. in een felle strijd gewikkeld met zijn tegen
stander, zo lezen we, terwijl de dag reeds teneinde liep. 
JOZUA bad toen God, dat hij de zon enige tijd stil zou wille 
laten staan, opdat hij de slag zou kunnen winnen. Uit dit 
feit vloeit logischerwijze voort, dat men toen meende, dat 



de zon dus om de aarde draaide. Sinds Galilei heeft aange
toond, dat de aarde om de zon draait, is er niemand meer die 
het tegenovergestelde blijft beweren. Uit deze en andere 
feiten blijk t, dat de bijbel geen absnlute waarheden bevat. 
Vele grote Nederlandse geesten kwamen dan ook in de loop van 
de tijd in conflict met de dogmatiek. De voornaamsten zijn 
wel: DE GEN.ë..STET, PI.ERSON, HUëT en MULTATULI. Zij allen 
hebben de dogmatiek fel bestreden. De gevolgen hiervan waren, 
dat de mensen verwereldlijkten, zij het dan in gunstige zin. 
Eerst in 1900 is de buitenkerkelijkheid steeds groter gewor� 
den. Het socialisme van DO:MELA NIEUWENHUIS droeg een profe
tisch karakter. Dit socialisme en het socialisme later van 
TROELSTRA en GORTER was ze�r sterk anti-k8rkelijk. Het heeft 
gemaakt, dat de buitenkerkelijkheid gecombineerd is gegaan 
met het socialisme. Deze inzichten waren de oorzaak van 
conflicten met Katholieken en Gereformeerden in die dagen. 
Blijkens de statistiek is het nu zo, dat ongeveer 1/5 deel 
ons volk onkerkelijk is geworden. wat betekent dat? Het be
tekent dat bij grote gebeurtenissen in een mensenleven niet 
meer van de kerk verwacht wordt dat zij, hetzij stimulerend 
bij het leven, hetzij vertroostend bij de dood, zal werken. 
In de oorlcg is voor sommige mensen de kerk weer iets gaan 
betekenen. In die tijd heeft de kerk soms de vinger op de 
wonde plek gelegd, door het voorlezen van boodschappen van de 
kansel, waarbij de misdaden van de bezetter aan de kaak 
werden gesteld. Er werd door de kerk toen ook op mater ieel 
gebied hulp geboden. In de oorlog bestond er echter geen 
apparaat, dat iets kon organiseren voor hen die onkerkelijk 
waren. Na de bevrijding is er iets in die richting gedaan 
door de oprichting van de vereniging "Rumanitas n . Tijdens de 
oorlog waren er groepen van mensen, die zich in het geheim 
bezig hielden met de vraag hoe na de bevrijding de geestelij
ke opbouw van ons volk ter hand diende te worden genomen . Er 
werd gesproken over een samengaan van Christendom en Humanis
me. Na de bevrijding bleek·echter al gauw, dat de oude tegen
stellingen niet verdwenen waren. Het christendom trok zich in 
haar isolement terug. De christenen meenden, dat de West
Europese cultuur uitsluitend was ontstaan uit het ch�ristendom 
Zij waren van mening, dat alles wat buiten het christendom 
leeft, vroeg of laat terecht zou komen in hey'.riool van vuil
en zonde. De humanisten daarentegen meenden, dat de West
Europese cultuur voor een groot deel te danken is aan de 



grote geesten, die vroeger in het oude Athene hebben ge

leefd en gewerkt. Het humani2me is echter geen nieuw soort 

godsdienst en het Hum,. Vérb. is geen nieuw soort zendings

genootschap, doch het is een formulering van de positie 

waarin de mens verkeert en waarover hij ondogmatisch na 

denkt. De mens gebruikt in wezen dezelfde denkwetten,ook 

al is de uitkomst van dat denken vaak heel verschillend. 

Het uitgangspuntvan het humanisme moet zijn, dat het hoe 

het waarom der dingen redelijk moet worden bekeken en al 

komt men dan niet altijd tot eenzelfde uitkomst, dan nog 

men elkaar redelijk moeten verdragen. Het human±me is de 

levenshouding van een mens, die als mens denkt, als mens 

oordeelt en terwille van de mens handelt. Wij humanisten 

zullen de 20 % buitenkerkelijken in ons land moeten door

dringen van het feit, dat het leven iets meer is �an een 

voetbalveld, een deuntje uit de radio of zelfs een politieke 

partij of vakbeweging. we dienen eens te bedenken, dat 

20% van de jongens in het leger onkerkelijk zijn. Hun 

belangen worden niet behartigd door veldpredikers of aalmoez 

niers. Als de anderen naar de kerk zijn, mogen de onkerkeT 

lijke militairen de gang schrobben. Aan deze achteruitzet

ting zal een einde dienen te komen. In de ziekenhuizen 

zijn 20 % van de patierten, die onkerkelijk zijn, verstoken 

van geestelijke steun. In de kampen van de D.u.w.-arbeiders 

is het al niet veel beter met deze geestelijke en materiele 

hulp. Er is voor het Humanistisch Verbond een grote taak 

te vervullen. wanneer we ons grote inspan..�ing getroosten, 

dan zullen we niet meer toestaan, dat al deze onkerkelijke 

mensen aan hun lo] worden overgelaten. Het Humanistisch 

Verbond moet zijn een verbond van mensen, die bereid zijn 

de verantwoordelijkheid voor een groot deel van onze be

volking, zonodig voor het gehele volk te dragen 11
.-

Hierna sloot de voorzitter te omstreeks 12 uur de bijeen

komst. Spreker bood nog het scheidende bestuurslid van de 

'f, \ Afd. Alkmaar, mej .GONNY PRINS VAN DER LIJN, het boek
· 

"Modern Humanisme" aan, wegens blijk van waardering voor 

de door haar voor het Humanistisch Verbond verrichte ar

beid. De bijeenkomst had een rustig en ordelijk verloop. 

E i n d e .-

• • •  
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De taak van het Humanistisch Verbond
"Onvoorstelbaar groot is de taak, dieons wacht". Aldus dr. Garmt Stuive. ling in zijn Zaterdagavond voor de·Humanistische Gemeenschap Den Helder gehouden rede.Spreker begon zijn rede met teschetsen hoè uit de na-oorlogse geestelijke structuur van ons volk d.e stich·ting van het Humanistisch Verbondnoodzakelijk moest volgen. Op allerleigebied bleek, dat het buitenkerkelijkvolksdeel een organisatie moest hebbenom het te kunnen vertegenwoordigen.In de oorlog; zowel bij illegaal als sociaal werk, werd algemeen begrepen,dat de waarde van de mens minder inzijn denkbeelden dan in zijn karakterwortelt. Daardoor ontstond het strevenbuitenkerkelijken als mens gelijkwaardig met kerkelijken te beschouwen. Inpolitiek opzicht begunstigden de veranderingen eveneens de drang tot organisatie: wie in de SDAP tot dusverniet alleen een maatschappelijk ideaalmaar ook de grondslag van zijn wereldbeschouwing vond, zag zich bij destichting van de PvdA die grondslag in organisatorisch opzicht ontnemen. Van meet af aan, zo betoogde dr.Stuiveling, zijn er twee gunstige omstandigheden geweest: men heeft zichdirect in het Humanistisch Verbond ophet standpunt gesteld, dat de grondslagen zó breed moesten zijn, dat iederbuitenkerkelijke die de behoefte aanlevensbeschouwelijke verdieping gevoelt zich erbij kan aansluiten. Voorts bevonden zich onder de oprichters cmensen van zo'n internationale faam ,op cultureel gebied, dat het H.V. moeilijk genegeerd kan worden. Deze kleine kern is in 31/! jaar uitgegroeid tot een verbond van ruim 5000 leden; in 50 plaatsen bestaat eenplaatselijke ·gemeenschap. Nog slechtseen kleine voorhoede van de 1.700.000buitenkerkelijke Nederlanders, maaréén die reeds bergen werk verzet heeft,al staat het Verbond pas aan het begin van zijn taak. Hele reeksen terreinen van sociale arbeid, sinds eeuwendoor de kerken onder de kerkelijkenverzorgd, liggen braak bij het onkerkelijk volksdeel, dat met iedere volks-1telling weer blijkt te zijn toegenomen. 

Als gevaren van een eventueel nietslagen van het H.V. in zijn taak alsalgemeen vertegenwoordiger van debuitenkerkelijken wees spreker op hetdàn braakliggend idealisme, dat wordtmisbruikt voor surrogaat-godsdiensten en bewegingen als het nationaal-socialisme. In een gloedvolle peroratie schetstespreker vervolgens het feit, dat voor dehwnanist, anders dan voor een kerkelijke, iedere menselijke cultuuruitinftot het domein van het humanisme behoort, dat hij zijn inspiratie kan puttenuit de geschiedenis van ieder volk, vanelke religie, dat het humanisme ouderewortels heeft dan welk geestelijk stre•ven ook, omdat het humanisme is hetverbindend element in de beschavingsgeschiedenis van de mensheid. Van de gelegenheid tot vragen stellenwerd druk gebruik gemaakt. 
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Humanistische levens• 

houding 
Voor de humanistiscne gemeenso}lap Den Helder sprak gistermorgen de>,heer A. Eriks uit' lAtk?tfaàr/'op de eerste bij''.eenkömst in net ,tJ1ieuwe, 15,eJzoen. , l �Tll,!ij".'v'èrtelde,<:in de vorm ,van .. een sprookje,. zijn •inzichten in de . ievenshouding, die een waarlijk humanist kenmerken. Deze wordt niet in de eerste plaatsgekenmerkt door wat hij zegt, of wat. hij denkt, maar door wat hij doet, hoe-hij zich in het leven gedraagt. Het ware levensgeluk wordt niet gevonden bij degene, die zoveel mogelijk in dit leven tracht te nemen, en zo weinig mogeJijk daarvoor tracht te geven. Evenmin· bij wb, los van de wereld, door overpèinzing zichzelf tracht geluk te geven, of systemen probeert te ontwerpen, waar

bij ieders we1ïSen bevredigd kunnen worcfen, en daarbij de naastliggendè-gelegenheid tot hulpbieden overziet." Slechts wie, met, een open oog voor w.at de amringende wereld hem.-. voorschoons· biedt, op alle levensterreinen, door het voortdurende besef ged1:a:gen wordt, hoeveel geluk er in ligt te helpen waar. hij kan, zonder omzien, en tevens zijn· medémensen toestaat hemzelf wederkerig te helpen, en qi.t besef in . 14. zijn daden in de wereld uit&-aagt, heeft de "steen ei.er wijzen" geyondèn. Deze vertelling werd, afgewisseld 
1- . ���;o;:1a��r v:e!�a�:;:n:��:.b::t grote belangstelling door de aanwezi-

gen áangehoord. 
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Verbond, geme :.nsch�p Den H'aàg 

Op Zondag, 25 September 1949, te 10.30 uur werd in 
het gebouw "Iiiusica 11  aan de De11·tselaan 2 te I s-Gravenhage, 
de openingsbijeenkomst van het winterprogramma van het 
Humanistisch Verbond, gemeenschap Den Haag, gehouden. 

laalcapaciteit 100 personen. àanwezig waren ongeveer 
90 personen. 

Als spreker trad op: 

XI 
Dr.Jacob Philip VAN PRAAG, geboren te Amsterdam 11 Mei 

\ 1911, leraar aan een H.B.S. "te Dordrecht, die sprak over 
het onderwerp: "Rust U ten strijd". 

Spreker stond uitvoerig stil bij de Humanistische We
reldbeschouwing en riep de aanwezigen op ten strijd, om 
beschouwing te verwezenlijken in het dagelijks leven. 

Over politiek werd niet gesproken. 
•k{ e 12.45 uur werd de vergadering gesloten. (einde)
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Op Zondag 11 GepteM.ber 1949, 'êlan,vç1:r\_.,V".de 11 • 3) uu.r 
werd i 1 het cl1;11öebouH van de speel tliinver. "l!et boesterkwar
tier"te .AI'lcrsfoort voor de verenic;in0 Hur1;:i1ütas(v·eren.voor 
werk op �1lU1mr1istische 0rondslaé.;) en het rm,.ianistisd1 verbond 
een bi_jeenkoust ;eno11e1en,w·12.r als spreker opt:r;:ad. rrr.J.in 't 
Veld, minister van wederopbouw ,met het o�derwerp ·'Christendom 
en Humanisme. 

�preker be3on met zijn inste�ninc te betuigen met 
de woorden van Jaul henri .::i:1aak, clie onlangs ueze.:.;d heeft: ,r };e 
·vesterse bcschaviDg steunt op het Christenc'.on en �iurnanism.e".

"Op grond ven aeze ui tspraak tr ,alclus spreker, u is l:et
juist on na te ..;no.n of deze twee te0enover elkaar oï na&st ell-::
kaar staan. 11aarom durven �ovele voorg.:1nöers van het christen
dom beweren, d .... het lLJnanisr.1e ae 0rootste vi �and van het 
c>rristendom is • ..,Je ze 6e_spletenhei,.1. zou ernstióe 6evolc:_;en kunnen
hAbben bij de .11.. ... (li&e bedrei0inb van de westerse oeschaving .La
ten wij daarom trachten de juisue vcrhöudin6 te vinden tussen 
christendom en humanisrae. 

uet crote bevB.or van d.eze tijd is ,:tlat ne!1 het slech 
te veel c:oed praat en hieraan doen ontwikRelde nensen mee. Als 
wij gaan spel en r1et de begrippen n coed 11 en 11 kwaacl 11, zijn wij
verlorPn. 1:fet .tlunanisme moet pal staan voor d.e hoogste waarde 
van de �ensheid;als �it gebeu rt,behoeft er geen te8enstelling 
te besta:.m tltssen Christendom en fäunanisn1e. Saoen zullen· wij 
moeten strijden voor de boschavin,;swaarder.. van de westerse 
cultuur. 

Spreker besloot met cle hoop uit te spreken dat de hu
manisten zullen "bebrijpen,dat wanneer men de hand uitsteekt 
naar het christendom,de hlUnanisten zullen meehelpen dit te 
dedic;en. 

De verJadering stond onder leiding van SCHUT Pie
ter)Jed.geb. 10 October 1891 te Ermelo, scheikundig ingenieur, 
wonende te Amersfoort, Paulus Bui jslac.J.n lfo. 22, bij Uw Dienst 
bekend. 

,t/kende:
Onder de aanwezi8en bevond zich de bij U\v Dienst be
BOER, Sornelis de, beb. 6 April 1383 te Westzaan. 

E I H D E • 
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Betrouwbaarheid berichtgever: betro�wb��E�1�9 ·l
Haarde ring bericht : betrouwbaar. 1" _,r:, 

l}of-Z-,, y 3' r'-·'

� ./ ,,,,.,r? 
Iviet verwijzing naar Uw schrijven d.d. 19-5-1949, no. 

61259 en mijn antwoord daarop d.d. 21-6-1949, no. ID. 891,
betreffende het Humanistisch Vi3rbond, bericht ik U, dat 
t.a.v. de in dat antwoord-schrijven genoemde 

/ Johannes Lubach, geboren te Leeuwarden, 8-5-1878, gepen
sionneerd boekbinder, wonende te Nijmegen, Burghardt van i[ 
den Berghstraat 90, bestuurslid van de Gemeenschap Nijme- · 
gen van het Humanistisch Verbond, 

1,J<. geabonneerd is op De Waarheid. 

Een informatiekaart betreffende Lubach gaat hierbij. 

Ni jrnegen, 5 Sept. 1949. 

(171_' . , 
/ 



,. 

MIUISTE:tllE.VAW 
A�G.u • .El:E ZAI�lT 

No.: B: 6C864 
Bi�l .. � .i!.én 

IV. RD.2
Be-b:f"..,:. RnJ c:l'listisch Verbond . 

's-Gravenhage, 8 .Augustus 1949 

'DIENSTGEHEIM 

' or-

\ . 

ûe:.t-raede moge ik U de bijlage, gevoegd bij 'IJ'f". ·sclrrijYen·
�o. A.15 no.782 1 �9 d.u. 26 3uli 1949 onder &anl,:zcgcing doên 
toeko·n en. 

;
:-

ct,L� de inho'ûd heb !l,: ! et belang stelling ke1m.:ts. genomen • 

Aan de Heer 
Hoofdcommissaris van Po�itie 
te u�.i.tfuv.dT. 

RUü]D V /û� DE QJE+.; ST , 
1�afu.enc deze, 

J .G.Crabbendam. 

•
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Bijgaand doe ik U toekomen de uit-
1 gave van het Humanistisch Verbond ''Humanis

me en Communisme'' ,een :rede gehouden op het 
derde jaarlijkse congres van het Humanis
tisch Verbond op 9 April 1949 te Utrecht 
door dr.J.P.van Praag,hetwelk ik,na kennis
neming Uwerzijds gaarne terugontvang. 

J C $ .. 

� .. 

GÉZIEtT: 

•
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Betrouwbaar�eia. be�ichtgevers : betrouwb41/r. b Y 0 

ivaarctering bericht : betrouwbaar. '--··--·-· 

In antwoord op U� hierboven vermeld schrijven, be
treffende het :=urnanis tisch Verbond, Gemeenscha.:9 1a jmegen 
bericht ik U het volgende : · '

O p  19-5-1949 werd de eerste huishoud.eli jke vergade;;;: 
ring belegd. Op deze vergadering werd een bestuursverkie
zing gehouden, v;elke het volgende resultac:.t te zien gaf: 

Voorzitter: 
Joha11n Bernard Diersmann, t:,eb. te Liwolle, lo-2-19C6, ke-

/ tel.maker Ned. ...:>poorvc;egen, ï,onende te i�i jmagen, :i:�engs t
dalseweg l.J5. Diersmann is gehuwd en heeft twee kinderen.
:�ij heeft geen geloof en is lid van de ?artij van ae "H.r
beid. ï-�i j is tev :ms voorzitter van 1...1.e Oudercom.rnissi e van 
de O .L • ..:>chool 2 te la jmegen en voorzitter van de Ouder
raad van die school. Voorts is hij secretaris van de Ar
beidersvereniging voor �ijkverbranding, afd. Lijmegen. 
D.d. 6-10-194 2 vestig de hij zich te ::i jmegen, komenJ.e van
'-'utphen. 

0ecretaris: 
Jouke ..ö.lber,ia, geb. te .dauwerderhem, 11-7-1885, gepension-

/ neerd adjunc t-com1.d.es bij ue G-emaen te-poli tie te 1;1 jrr.egen, 
honen&e aldaar, rlroerdijk 06. 
Eij is behm,d. en heeft twee kinaeren. Iaj hJeft g-.Jen ge-
1�of en is de Partij van de .rbaià toe0edaa n. D.d. 20-12-
1910 werd hij t..l �;ijmegen ingeschreven, komende van Leeuw
aru.en. 

:..-enningmeesteres: 
�auchien �rederika Georgina ?eters, geb. te uoelen, 22-5-

/ 1Sl5, gehuwd me:t _Jan van Vulpen,E,eb� t� Oudenr�jn, 21-2-
1908, ass. bedriJfschef van d.e Pro�inciale Gela.erse Jlec
triciteits l.�aatschappij, wonen...te te lüjmegen, Oude Hese
laan 482. __,ij hebben o kinaeran en zijn van huis uit :Je

derlands-::ervon1d, doch do en niets a. __ n hun geloof. ....Jij 
zijn de Lartij van de Arbeid toegedaan. In 1936 vestigden 
zij �ich te Ei jmeg en, lcomen e van L.JOelen. 

Toegevoegde leden; 
Jacoba Gezina Alberta Kiel, geb. te Kota Radja, 5-7-1904,

/ onderwijzeres, wonende te lïijmegen, Berg en Dalseweg 255. 
Z.i j is ongehuYid en van huis uit Fe erlan(..,s-Hervormd, doc:1 
doet weinig o:=' niets aan haar geloof. In dit opzicht 1,ord t 
zij als "zoekende 11 aangemarkt. Haar toetreden tot het I:um. 
Ver-Jond hJeft alleen ideële overv;eginge n als oorzaak. LJi j 
is gezagsgetrouv; en zeer vermoedelijk ë.e .:artij van da 
Arbeid toegedaan. D.d. 10-7-19G6 werd zij te ïïjmagen in
geschreven, komende van Kota 3adja. 

/ Johannes Lub ach, geb. te Leeuv,&rden, �-5-1S7S, gepension
n.cJerd boekbinder wonende te � i jmegan, :3urghar, .. _ t van J.en 
Berghstraat 9L. äij is gvhuwd en heaft 3 kinderen. �ij 

Il 
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Heeft gaan geloof en is ue Partij van ae arbaid toebe
da n. Voorheen was hij lid van de u:;)..�P, bestuurslid van ue 
Coöperatieve Verbrui:rnrsve reniging nvoorui t.r te l. i jmagen 
en Voorzitter van de AlGamene Nederlan�se Grafische Bona, 
afd. Nijm:ig:m. Hij is raeds van vóór 1904 te iJijmegen ge-
vestigd. 

/ Leden van '18 hascontrolecmu.issie:
/t Eve rdina De lcliseur,, . �eb. te �.i jm.Jgen, 9-12-189 r�, zonQer

beroep, wonende te l.üJIU::Jgen, Burghardt van 1..en _,erghstraat 
9v. Liij is ongehuvvd, heeft gden 6eL,of en is de :i.artij van 
de �rbeid toegedaan. LJij staat sedert haar ueboorte te 
�ijmdgJn in6eschreven. 

1J·ohannes Poort, geb. te Groningen, 31-5-1893, hoofd van 
;I de Learschool (Bijz.school voor neutraal onGerwijs) te 

i,i jmegen, v,onende alda ar, Groesbeekseweg 208. 

/ 

Hij is gahuwu, h.seft 0 kin--teren en geen f,Bloof. :.1.ij is 
rustig en beschaafd en lid van diverse schoolco1K1issies. 
::ij is Lonir1l:,S€:,BZinQ en verLioedölijk ue V.V.lJ. toegeQa n. 
D.d. 17-12-1902 vestigde hij zic�1 t e i.�i jmagen, komenQe
van Vlissil1t;;en.

Pietar Jacobus uimon de Rook, gJb. ta Nijm,3gen, l�-1-1906, 
bui tange,,oon opzichter Ri jkswa t.:irs taa t op a. o. , 1,;onena.e 
te Nijmegen, Berg en Dals0we0 078, 
lïij is ongehuvm, h.J0ft gaen geloof en is de ?artij van de 
Arbeid toegedatn. Eij is o.a. fotot..,chnisch adviseur van 
de Filmkring Hijnugen, secrJtaris van de :·1 jme.JESse Foto
club en Bes tt,urslid van de .ci.lgemene Volksuni ver si tei t, al
hier. ::J.J.. Gb-<±-1CH5 weru hij 09ni.::1uVi ta i..ijm3g3n in"'eschl'J
ven, komen�e van �eist . 

.Je hi 3rvoo.,.' f::,.;l103mde personen be-i t·�en allen de lJederlanJ
s_, nationalitJit. 

Op bel. oeldo vergaö.ering oord.Jelden ue leJen het v,enseli jl�, 
uit propaga11�ist�0c. oogpunt 8en aantal brochures mat 
hoofdlijnen Vb, het Verbond te verspreiden. Voorts werd 
overeen,"eh..omen zo spoedig n.oteli jk een bezinningsbijeen
komst te organiseren. 

Ni j::i1a._:en, 21 Juni 19 49. 

r 
/

/ 
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,tattrderin.g bericht : betrouwbaar. 

In.antwoord on Uw hierboven vermeld schrijven, be
treffendo het Humanistisch Verbond, Gem8enschap Nijmegen 
bericht ik U het voJ gende : 

' 

Op  19-5-1949 werd de oers te huishoudoli jke vergade-1 
ring belegd. Op de ze verga.de ring werd een bes tuursverkie
zing gehouden, Tielke het volgende re sul te.at te zien gaf: 

Voorzitter: 
Johann Bernard Diersruann, geb. te �wolle, 16-2-1906, ke
telmuker Ned. 0poorwogen, wonende te IUjmagan, Hengst
dalsoTiog 155. Diersman.n is guhuwd en heeft twee kinderen. 
Hij haeft g0on gsloof en is liè van de Partij van de Ar
beid. Hij is tevJns voorzitter van de Oudercommissie van 
de O .L. uchool 2 te Ni jm3gen en voorzitter van de Ouder
raad van die school. Voorts is hij secretaris van de Ar
beidersversniging voor Lijkverbranding, afd. NijmegJn. 
D.d. 6-10-194 2 vestifde hij zich te Nijmegen, komernte van
L.utphen.

t>ecre tari s: 
.Touke Alberda, geb. te Rauwerderhen, ll-?-1885, gepension
nGard actjunc t-com.iies bij de GgmcJan te-poli tie te Ni jmeGan, 
�onende aldaar, Broerdijk 66. 
Hij is gehuwd en haef t twee kindoren. Hij l10eft g en ge-
l ,of en is de Partij van de �rbeid toegsdaan. D.d. 20-12-
1910 werd hij t; Nijmegen ingeschreven, kom0nde van Leeuv.
aruon. 

�enningneesteres: 
Bauchien Frederika Gûorgina Peters, geb. te Zoelen, 22-5-
1915, Gehuwd met Jan van Vulpen,geb. te Oud0nrijn, 21-2-
1908, ass. bedrijfschef van do Provinciale Gelderse �lec
trici tei ts Maa tscha.)pi j '; wonende te Ni jr,1egen, Oude Hese
laan 482. Liij hebben 3 kinderen on zijn van huis uit Ne
derlands-Hervormd, doch doen niets :i.an hun geloof . .... ij 
zijn de Partij van de Ar beid toegedaan. In 1936 vestigden 
zij ich te Nijmegen, komenue van L..Oelen. 

Toegevoegde leden: 
Jacoba Gezina Alberta Kiel, gab. te Kota Radja, 5-?-1904, 
onderwijzeres, wonende te Nijmegen, Berg en Dalsoweg 255 • 
.Zij is ongehuwd en van huis uit Ne 1erlan<1s-Hervormd, àoch 
doet weinig of niets aan haar goloof. In dit opzicht wordt 
zij als nzoekonde" aangemerkt. Haar toetreden tot het füm. 
Ver 1ond heeft alleen ideële overv;egingen als oorzaak. üij 
is gezagsgetrouw en zeer vermoedelijk de Partij van de 
Arbeid toegedaan. D.d. 10-7-1906 werd zij te Nijmegen in
geschreven, komende van Kota Radja. 

Johannes Lubach, geb. te Leeuwurden, 0-5-1878, gepension
neerd boakbind0r, wonende te NijmegJn, Burghardt van den 
B rghstrnat 90. Hij is gehuwd en heGft 3 kinderen. Hij 
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li..Jeft g.:ien geloof en is de Partij van de Arb i:3id toet e
du n. Voorheen was hij lid van d3 0DAP, bestuurslid van de 
Coöperatieve Verbruilrnrsve reniging 11 \/oorui t" te Ni jm,3gen 
en Voorzitter van ae ..lür;em,me Nou.erlandse Grafische Bond, 
afd.· NijmJcun. Hij is r.uJs van vóór 1904. te rijmegen ge
vestie;d. 

Leaen van de Kascontro locomm.tssie: 
.i:!.V.:Jrdina Dele lis Jur, geb. te Nijm gen, 9-12-1892, zonder 
beroep, wonencio te - 1 jmege:n, Burghard t van den Herghs trna t 
90. Zij is ongehuwd, hoeft gudn gel, of en is de i1urti j van
de Arbeid toegedaan. �ij stoot seäert haar eeboorte to
dijm�gJn ineeschreven.

Johannes Poort, feb. te Groningen, 31-fJ.,.lêCZ/�1; hcofd van 
do Le rGchool (Lijz. s<'hool voor neutra·1l ondcrhijs) te 
Hi jm_,g .n, t ononûu alûaar, Gro,rnbcekscweg ;:,:,,.Ja. 
llij is gohuwct, h?eft o kinderen en eeen geloof. �ij is 
rustig en beschaafd en lid van aiveroe schoolcomrJi•sies. 
Hj.j is Koningsgezind an verm.oa<'..i.3lijk de v.v.0. to"JgeGaan. 
D.d. 17-12�1932 vestigde hij zich t e IJijme13un, kor:ionde
van Vli�rningen.

Pieter .
T

ácobus "i:-:on 1.e Rook, gob. tJ Nijmegen, 14-1-1906, 
buit"mgewoon 011zichter Rijks1,atorf..t,è_.t op a.o., wohendo 
te Ni jmogen, Borg en Dals0wer �7f3. 
Hi;J 18 on{,<:JhJ.Wd·, h ior'\ geen. g.(üoof en is ûe Part:tj van de 
Arboitl tocgedm n. liiJ is o.a. fotot..,clmlsch a.dv:l.s�ur vi:m 
d.9 1 ilrnkring Nijm.Jgon, S'Jcro:taris van de r,r1 jmo ,e;se J.ioto
chl.lJ en o t ur...,liJ van uo .r1··er.;on,n Voll�suniversit it, al
hi 11". L. d. 2 .)-4-1.... l;} ,s:-xA M.! j o ni 'U.; te hi jn jgen inr3osch1·v-· 
ven, komona3 van �eist • 

.JJ hiJrvoor gono3mdJ personen be itten alLJn de Nederland
S0 nationalit�it. 

Op betoelue vergadering oordeelden ao led n hot wenselijl, 
uit ::,ropaganais tiec1 o.or;punt een aan tal brochures met 
hoofdli jnan van het Ve.rbqnd te verspreiden. Voorts w13rd 
ovor ienr komon zo spoe1dig mogelijk oen bezinningsbije ... n 
komni: te orcanis,.,rron. 

hijmegen, 21 Juni 1049. 
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� .. ·_ \1Ók: ·�eze m�and ÊJlurdén de,_J�any�ll�t:!.-�Q�.h�t .Ätl�n.t.tAÇhe_ .���,
·:,i A. 'r • , � ,.. · -��in· ."De W�ar�id" �<>Qrt_ 'J:'e,ve,nfJ �ef�n door dit .. da$blad _ 

r�r�·� .. : .. i l (: ,. t:· · de �re�söo�r}3cttiEfs g��ie-n al& 1:re� -�1.iv1-oeiee,;L, daarvan. Zij· 
t·. '!;� ; ·• • ' 4

• ···zijn n.l. -�en uiting -van het e·ame·ngaa!t'van,'Nede:tland-�et de '!' ,, · � onder Amerikaanse leiding staande oorlogsdi'ijvere •. 
, . . Voor een welkome afleiding zorgde h�t raadslid Ul1rnen. 
,., , doo� in de Ra..�d B. _ �n W •. eie.n. _�e'vent�î ·vrag-en- voor te leggen 

'·, •. inzake de pü;Li taiie lezingen QP àe middelb9ire scholen en de 
r.naatregele[). o.6-0i< geµoemd col.le·e. · lénomen n�r aÉlnleidi.ng van 
de actie, welke de .Qrganh,atd..e., van Progr:e·ssieve Studerende 
Jeugd tegen deze ''mllit�.i,etis,che 1:.ropaganda. 11 ,nad. inge-zet-•. , 
(zie 11 Dè , airb.�id van� 4�·pril). _ · ·· • : , •. 

De. Wetho:u4er van Qn.d,erwijs (P.v.d.;A.') antwoord9-e ö.a� 
dat gèlll'kkig1 bét 'qieldénkènde• deel váh ons volk dit 11 pa8.I'd . : 
van !J'.tr-oje 1

• (<lóelendé op de.-à.P.S�J.) wel in het vizier_· had,· 
doch dat men waa-kzs.am moest blijve.n. Hij deelde verder med:e, 
dat van geen· enkel oude:rpaar enia ije.zwa.ar ·tegen bedoelde 

.le.zingen was 'i.ngekomen u . . . . . 
Na.al:' buiten uit t:ad. de parttj qp door� middel van een 

goed bezocht� ·film:ve,rtonini 'op 16 .Jq�ril ( rapport C/t -409' 49 
van 19-4-�9), ter,ti{l - � somm·t15e s:ta:<lswij k:en -:hui�. aan huis 
een pamflet werd v�eidN��l! � v:tede, en �-:te.gen het �. 
Atlanti-scn.-:me1i wer.d geageerd. ( /.,.1. _389 1 49 van 12-4-49) .•. �. 

. -g . • 
• • • :)', • ....  ,l(� 

·. . ,, ,. E�!U·IE ID�t ,VAK CEWri;\tE ;· ·'" " � ·'.
":. , _ " � · .,. '• ; ' 

. !I · .. .,.'r ' • .  {. . né:ze ·0�5e.ni0ati-e- be�prak in mt,n pf ini'e�· 'besl;te:n, �ing de � 
• ,.., 

. • :v ·. �- ;-·resu.lta.ten van de �eeds èld·ers plaàter genad hé'bbende .staltin-, 
-....-�--���l\-��ege-lijkhe�en -van eyett1Jue,t.e ·toek:o•t:ig,e ,stakinge11. 
i • · ·· • :. �) .. r Het na.ar vor1:in· bre

_ 
nge.n van "successenlt g�eft e.ob:er st�:rt- .:,"1." �f.

... ...,,:�.··_,.,,.. r de indruk van "e·lkaa:r moed inspreken".� t � r .. . t� 
1 

f. .
1
., Voort

_
s worde.n p.:9:g

_ 
voortciurend. actie�· oy

_
e�wo�n tegè� d

_ 
e ��

-
...,

", , · · directie van 'l:Werkspoor0 te Zuilen-;, i11 verba.nd met d�. �,d04 - _ 
,, 

1 
•• r: plaat_s gehad hebbende tari.ef'swi;rzigi'.�en.. .w _ • •  , • • . ' • ... )i -.J,\���·.., 

· '\' :, ·�, oRGAWISA ·.r:m vA�r gRog;R�srByrr siunç�NDE. �AAu211·�� ::
Il �- 'A.f.; .,,.·:"i:j� -.. f�J

. 17
. ,, . . •' .� . ,, rr: r."t •• ë(:, ··,,.:· . - ,t· Dezé _ organi_:;,atie hee.tt me-t; ellig� ép�J,laing ·ae :intel��'l,l.�tJ;�,i� 

·van Ultzet1 (z-ie hierboven ondéx c,J>�lf.)' tegeJU.,�ta ge..zi�n. ;,- � 
Het feit, da.t men hi.1roi) later niet meer is. te±u.g g�k-0tnen,· .. 
be-Wijst wel, dat mep. .0-0k 0 in deze kringen- Ult�e:n•a optreden 
als ·ean ·deba.c.le heeft gekenschetst. De ledert�van. de O.P.$.J. 
en' het. A .li. J. V. , die op de publieke" t:d. bur1e .Ul tzerr me-t u'i t
ro&P,en· zouden steunen,. hadden vrijW:e-1 a.lle'.n ver.st�k laten 
�aan.· 

� 



... ,

· . .

' ' 

' .

Een poging om - op verzoek van de Interriational Union of
Studente - een verg�dering te beleggen.met als onderwerp: 
'l:Qe strijd van het _Spa::ctnse volk tegen het regiem b'ranco" 
had wegens gebrek aan belangstelling geen resultaat. Het
.zelfde lot trof ·een voorgenomer., s "udentenbijeenk.omst met 
als oude.rwerp; "De maatregeleq'die in het 'buitenland genomen 
zijn om de fïnantiële positie van de studenten te verlich-
ten 11 . 

....... .\,;: ......... 
· Een zeer ·mat!g bezochte scholieren-protestvergadering 
(15 personen) �egen de militaire lezingen op de middelbare ....... _ -�ettelenr --:1.eve-r-<i&" ge-en ·n±ettwe -gertc-ht-spuntw--O)ï; ·('"1'11p"l5ört�· --

. C/2-40.0'49 van 16-4-49). 
Aan plm. 75 hóoglèxaren in en buiten Utrecht was een 

pamflet met aangehechte, ·te ondertekenen, adhaesiebetuiging 
verstuurd inzake het Wereldcongres voor de Vrede te Parijs. 

J 
Slechts in 4 gevallen werd adhaes ie ondervonden ( rapport 
C/2 -�01'49 van 14-4�49). 

:DE WERELD FJ';.JERA1IST3N BE:\'EGING 
--.------- ---

hield o� 1� April een ..sl,echt bezochte vergadering ( rapport
Ç/14-398'49 van 14--4-49). 

. -
TIE BE�'7!.(}IlW Il}:.::SUROPES.E FEIJEllALlf5'.J:'.BU 
hield op 29 .h.p.ril een openbare bijeenkomst welke matig werd 

�och1:J 
.
• (:rapport C/14,. -454' 49 van 30-4-49). 

J' IlfilïjblH5V�CH VElill.91:ill 
Dit Vérbond bè'p.gde op 9 en 10 April een congres, hetwelk

zijn me-ning t .e.v. het hedendaagse politieke communisme 
'� heeft uitgesproken. Het bleek, dat men over het algemeen het

eens was met de voörzit.:ter, Dr.J.l'.v.Praag, die betoogde, 
1�( dat de commu,dist liéi moèst kunnen blijven van het Verbond, 

01 ;., 
juist .. omdat d_-e ware humanist het afbreken van de mogelijk-
heid tot 

,�
es\elijk contact met diegenen, die andere OJJvat-

·..a. tingen Huldigen, als ne6atief. beschouwt. Waar de gebeu.rte-
.._ nissen�in Tsjecho-s:owakijè' echtér aangetoond hebben, da�.< 

" ·..,.. ___ ��..t... ,.. ê.e- -oo·r-s:Pror1k-e�:i:-j-k- -0:00x--d-e--oommttt1ü�n-v�--r1'.Y-e-id-e-i-:d-eeën o�ex-- --
dem.ocr-atie, en v:ri,jhe.id, welke �oen aanvaardbaar leken, zijn 
verlatán, ac�tte ��n Praag,het '.!Il�ndex gewenst, dat thans 
commûnisten�kède lèiding geveh aan het verbond. Hij stelde 
dit echter niet principiëel; ieder jaar zal het coneres zich
we�r naar bevind van zaken kunnen uitspreken. Zijn betoog 

· had tot gevole,, <lat, ;,,ievr, B"v.d.�uijzenberg-îlillemse niet 

�
erd h�rko�en in het hoofdbestuur. 

f JOlÎGErtEN_ORGANIS.A;lE VRIJHEID Hr lJHt�OÓRA�IE. 
In het 11 Utrechts Nieuwsblad" van 6 April was llet volgende 

!u · be�icht opgénomen: 
/ll.,f1l 11.9,12:ricllting J.O.V�lJ. Utrecht. . . 
;"'! "Gisteravond werd de afd. Utrecht van de Jongeren urgan1.sat1e 
'(I "Vrijh�id �n .Democratie opg�richt. ï.Iet dagelijk� bestuur _dezer
Hof "afdeling 1.s ,:_;amengesteld Lllt: mr.J.Caro, voonntter; meJ. · 11 110.H.Xuipers, Fred.Hendrikstr.58, secret&resse; mej.T.Bosch

''loo, penningrueesteresse. 
t
/
"J3esloten werd, o.a. te ijveren voor de vorming van een 

. 1 • je ugdparlemea t te Utrecht". 

rr':J.ü lllli: l/ 



·UITTREI(SEL

Voor . . OD .2.4.5 .. ............. . Naam .... HUI.'.iAEI �,TTSCH ... VLIIG.01ID ... 

Origineel in ..... .OD. .. 2.65 .............. .... . . .  Naam .ta.nd"Ver"v"Ex-Pol.g�vang�nen 

. . Aard van het stuk .V�rP.1ag Volgnr .. .. ... Ag.nr. 61.730. 

......... ............................ Afz. Arnhem ........... ...................... . . ........................ ......... Datum . ·3·.-5-.·4·9 

29.April 1949 werd er te Arnhem een Leden-vergadering
geho11den van de J.'ederlandse Vereniging van Ex-Politieke Lrevangeinen 
uitde bezPttingstijd afd. Arnhem. 
Een van d� eanwezigen was Prof.Dr.S.OLIVIER, Dr. Broexlaan 14 
Wageningen. Hij zei, dat hij als humanist, de comnunisten niet 
uit de vereniging wenste te verwijderen. Ook in het Humanistisch 
Verbond had men getracht de comnrunisten te verwijderen, doch 
gelukkig was dit ook niet gelukt. Spr. had zijn leven te danken 
aan een communist en hij zou dit nooit vergeten •

Uitgetrokken door Sm ..... ...... ........ .............. . ... Afd./Sectie . AGD .... 4b,. ..... Datum 4·.8.-49 .. 

Op aanwijzing van ·B ... ITI .... d 

! 5074 • '48 
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VER�INDING No. 0. 

·No. R 140.
• 

�-/ .�,, f g n o... �·... . 

onderwerp: Humanistisch Verbond. 

• 

• 

• 

Ik heb de eer, Uedelgestrenge hierbij een versla� 
te doen toekomen van een alhier op 4 Mei j.l. gehouden 
herdenkingsbijeenkomst van de plaatselijke afdeling van 
het Humanistisch Verbond . 

•

• 
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No. R.14-0. 
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( 
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VERSLAG van de Herdenkingsbijeenkomst op 4 Mei 
1949, gehouden door het Humanistisch Verbond, 
afào Enschede. 

Aanwezig: ± 70 personen (zaalcap. ± 600 pers.) 

Sprekers: Adriaan BU�ER, geb. 27-2-18 te Neede, journa
'° list, wonende Josinkmor splein 9 te Enschede, 

------- voorzitter Humanistisch Verbond, afd.Enschede; 
/• LIPS, waarschijnlijk uit Hilversum. 

Nadat een herdenkingsplechtigheid op de begraaf
plaats had plaats gevonden, w2arbij geen enkele poli
tieke tendenz naar voren kwam, werd de avond besloten 
met eeri bijeenmomst in de Schouwburg aan de Langestraat 
te Enschede. 

Deze bijeenkomst werd geopend door de voorzitter 
A. Buter, die zei, dat er naast de herdenkingsplechtig
heid in de diverse kerken, in Enschede ook behoefte was
geweest de gevallenen van 1940-1945 en daarna, in buiten
kerkelijk verband te herdenken.

Vervolgens declameerde een onbekend gebleven vrouw 
een drietal gedichten. 

Hierna verkreeg de spreker voor deze avond Lips 
het woord. Ook gedurende deze toespraak kwam.. geen enkele 
politieke tendenz nac..r voren. Spreker herdacht in een 
op zeer rustige wijze uitgesproken rede de gevallenen 
van 1940-1945 en daarna

j
en legde daarbij de nadruk op 

twee, volgens hem belangrijke punten in het menselijk 
be staan, n.l. vrijheid en verdraagzaamheid. 

Vervolgens declameerde bovenbedoelde vrouw nogmaals 
een tweetal gedichten, w�arna de avond besloten werd 
met zang door het zangkoor Sempre Crescendo. 



l!IUISTEHID VAi'J AI0E1T.NE ZAKEN 
B. 

î�o.61259. 
Uv; schrijven no.I .D .807 
d.d. 2î!ei 1949.

' 
• 

Onderwerp: Hum ani sti sch Verbond.
IV. RD.3 

1 s-Gr ave.nhage,

GEHEIM 

Met verwijzing ·naar Uw terzijde vermeld schrijven moge 
ik U verzoeken rn:l.j in-kennis te doen stellen met de namen, 
personalia, politieke oriëntering en veràer van belang 
zijnde gegevens betreffende de leden va:Q. het bestuur van 
de Gemeenschap Nijmegen van het. Humanistisch Verbond. 

. . Aan de Heer 
Commissaris van Politie 
te 
nIJIJEGEN. 

HET EOOF.D VAN DE DIENST, 
namens deze : 

J' .G.Crabbendam • 



ID. 80'7. 

{Onderwerp: Humanistisch
Verbond. 

Verbinding 3 6. 

Geheim. 

L leden van 

Op Donderdag 28 April 1949, des namiddags on, 8 uur, 
werd te àezer stede dc.,or het :E�umanistisch Verbond een 
oprichtingsvergaaering van ae Gemeenschap llijmegen be
legd, waar als spreker optrad 

H. Li-os, won. te .Amersfoort.

L.et voorlopig bestuur dezer gemeenschap bestond 
uit 1 dame en 2 heren. �én hunner, de heer 
J". A L B 2 R .JA, gapension"eerd adjunct-comr.ies, -won,mde 
te Nijmegen, Broerdijk 66, 
fungeerde als voorzitter en zei in zijn op3ningswoord, 
dat het in de beQoelirl€, lag in lîijmegen een 1:;emeenschap 
van het :1um. Verbond op te richten, indien daarvoor al
thans enige bela!lf,stelling cou blijken. Teneinde het 
doel van het Hum. Verbond wat meer bekendheid. te geven, 
was ue haar Lips uitgenoaigd te spreken over het onder
werp : "Het -"umanisme en het Iiumanistisch lerbond rt . 

JJe heer Lips zette daarna in grots lijnen het doel 
van het Verbond uitaun, waarbij hij op de voorgrond 
stelde en tijdens zijn betoog enige malen herhaalde, 
dat het H.V. geen politieke bewegihg is en evenmin ten 
doel heeft, bestaande godsdienstige richtingen te be
strijden. Eet doel, zo betoogde hij, is o.a. de buiten
kerkeli jlrn massa een bepaalde gees te li jree vri jhaL.1 te 
verschaffen en meer inhoud aan haar leven te geven. 
Rat H. V. zou een en ander kunnen stimuleren, waarbij 
o.a. gedacht werd aan aen soort van geestelijke verzor
ging van .:e leden, ï,elke in de pral<:ti jk voor bui ten
kerkelijken evenzeer nodig is gebleken als voorLConfes
sionele or0anisatias. 

!Ja deze uiteenzetting was er gelegenheid tot het
stellen van vragen, wa&rvan door twee der aanweligen 
gebruik �erd bemaakt. Gevraagd werd: 
Zrkent het ==umanisme aen leven na de dood, en: 
Kan ook een Christen humanist zijn? 

Ha deze vragen te hebben beantwoord, af àe haer 
Llps nog eni�e praktische inlichtingan over het Verbond, 
waarbij o.a. de contributie en het orgaan :"Lens en 
.,ereldr' ter spraka kwamen. 

Hierna werd door Je voorzitter de openbare varga
dering sesloten. De aanwezigen, Jie voornemens waren 
zich bij de gemeenschap aan te sluiten verzocht hij te 
blijven, dab.r omniddelli jk da.1rna in ba sloten kring 
zou �orden beslist over het al dan niet oprichten van 
een gemeenschap 1:i jnegen. Van de 32 aanv.ezigen verlie
ten uaarop 22 hunner de zaal. 

De zaal bood ulaats aan 100 -oersonen. 
De stemming der aa;wezigen v;as be iangs tellenQ. ==et mear
endee l hunner ,;,as van miudelbare leeftijd. Lili tairen 
in uniform v;aren niet aanwezig. 
�oor geen der aanwezigen is de kwestie aangesneden of 



1 • l . 

communisten al ctan niet lid van het H. V. kunnen z1Jn 
en of' het ongawenst is 1..,a·t; zij d.eel uitmaken van het 
L.oofdbestuur, Git naar aanleiding van de onlangs hier- -
over afgelegde verkl aring door Jr. J.?.van Praag. 

Op de besloten bijeenkomst is tot oprichting v�n 
een geme@scha:p te 1�i jmAgen ovargegaan. Als voorlo-o:i.g 
'v'Oorzitter werd aangewezen bovengenoemde Alberda. 

Kijmegen, 2 Lei 1949. 

•' 

,;--.�->--� ... -------- ----

• • 1 

.. 
' 

j . 
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ONDERWERP: 

PLAATS: 

DATUM: 

SPREKER: 

ZAALCAP.: 

AANWEZIG: 

6 
l} 

bllöO 
Openbare �ergad�ring van de 
Gemeenschap Alkmaar van het 
Humanistisch Verbond.-

De bovenzaal van het "Wapen van 
Heemskerk" aan de Breedstraat 
te Alkmaar.-
Zondag, 24 April 1949, te 10 
uur.-

A.TREURNIE"t uit 's-Gravenhage,
sprekende over het onderwerp:
"De grenzen van het wederzijds
begrijpen".-

ong. 75 personen 

ong. 35 personen. 

VERS L AG.-
==========-=== 

Te omstreeks 10.15 uur opende de voorzitter 
,'( van de gemeenscha Alkmaar van het Human.:is:;isch Verbond W .KOEMAN 

wonende te Schoorl, met een kort welkomstwoord de vergadering. 
Hij deelde daarbij o.m. mede, dat deze bijeenkomst het sluit
stuk vormde van het winterwerk van genoemd Verbond. Hij 
kondigde vervolgens het zomerwerk aan. Op 8 Mei 1949 wordt 
door de gemeenschap Alkmaar van het Humanistisch Verbond met 
gemeenschap Den Helder een bezoek gebracht aan de Volkshoge
school te Bergen N.H. Op 21 en 22Mei 1949 zal een week-end 
bijeenkomst worden gehouden in de Jeugdherberg "Koningsbos'' 
te Bakkum (Zie bijgaande circulaire).-

� Hierna nam A.TREURNIET het woord. Hij zeide in zijn betoog 
o.m. "Kent U "Faust rr van Goethe". "Het zou een halve eeuw
geleden overbodig geweest zijn dit te vragen, doch thans is de
"Faust" in het algemeen voor de meeste mensen geen levend
begrip meer. "In de "Faust" van de dichter Goethe worstelt
deze laatste met de problemen van het leven. Hij roept met
magische kracht de geest van de aarde op en wanneer deze voor
Goethe' s oog verschijnt zegt de geest: "Du gleichst de:m Geist,
��� �----...........,•, 
d.i.e du vcf..etében kannst, mich nicht". De zelfbewuste arrogante
FAUST, die alles en ieder denkt te begrijpen, voelt zich ter
neergeslagen na dit gezegde. Faust, de wijze, hij begrijpt dus 

blijkbaar niemand. wat zijn nu de nuttigste wijzen om anderen 



te leren begrijpen. Ten eerste wanneer men alleen kan z1Jn, 
zo spreker zich uitdrukte, en ten tweede het echte tweegesprek 
Tijdens de laatste oorlog en kort daarna bestond er bij 
velen onder ons de neiging om met elkander tot overeenstemming 
te komen, te �oeken naar datgene wat ons bindt en ook naar 
wat ons scheidt. De grote meester van het gesprek was de 
Griekse wijsgeer Socrates. Om in �onie tijd te polimeseren 
zullen we het misschien met Socratesjes moeten doen, maar dat 
hindert niet. Een volgende etappe, iemand te leren begrijpen, 
is een gesprek voeren in een kleine kring, bijv in de huis
kamer. Voorts is een menging van geesten een vruchtbare om
standigheid tot vermeerdering van kennis. Een volgende methode 
is de voordracht, doch ik voeg hier onmiddellijk aan toe, dat 
een voordracht in het openbaar gehouden een gevaar inhoudt, 
omdat je immers niet precies weet met welke mensen je te 
doen hebt en of je het nodige contact met je toehoorders hebt. 
Vervolgens is voor wederzijds begrijpen de propagandavergade
ring (De methoden, die ik aangeef voor het probleem'�egrijpert' 
bewegen zich, zoals U ziet, in dalende lijn)� wat is nu 
propaganda. Propaganda is altijd een bepaalde waarheid, die 
men zelf als waarheid ondervindt, overdragen op anderen. 
Prop�ganda is bewust,eenzijdig, feiten onder de aandacht van 
de toehoorders te brengen. Wie wornt �chter door de prop�and� 
gegrepen. De meest vlug gegrepene. wat voor een propgganda
vergadering geldt, geldt in versie:kte mate voor een protest
vergadering. Vervolgens kennen we het openbare debat, niet te 
verwarren met een tweegesprek. Bij een debat is het te doen 
gebruikelijk, dat men elkaar probeert schaakmat te zetten, 
om dan triomfantelijk te ervaren dat "hij" gelijk heeft. De 
preek is ook een middel tot wederzijds begrijpen, doch zonder 
vooroordeel zou ik willen zeggen, dat in bepaalde kringen een 
preek wordt gehouden, waarin meer�e gevoelens van de spreker 
worden overgebracht, dan dat men de gedachte overbrengt. Een 
zodanige preek is een bewuste poging de mensen in sfeer te 
verheffen, op te nemen, in een omgeving waar men wijzing onder 
vindt.- Hoe komt het nu dat we elkaar veelal zo slecht be
grijpen. Daar zijn verschillende oorzaken voor aan te wijzen. 
De taal is het belangrijkste verkeersmiddel om gedachten over 
te brengen. De taal ondergaat echter een menselijke beperking 
en daardoor is de taal ook menselijk gebrekkig. De taal is 
voor ieder van ons verschillend. In woordrijkdom is de taal 
zeer verschillend.In Nederland bezitten we gebruikswoorden in 



de taal van 10.000 tot 35.000 stu ks. Als iem and, wiens 

taalrijkdom ongeveer 10.000 woorden omvat, van gedachten 

moet wisselen met iemand die 35000 woorden gebruikt, dan 

zal dat voor het wederzijds begrijpen een grote moeilijkheid 

opleveren. Het verschil in milieu is ook zeer belangrijk en 

hieraan vastgekoppeld ook de innerlijke structuur. Is het 

mogelijk dat alle mensen in alles eenmaal elkaar zullen be

g�ijpen. Op deze vraag kan ik alleen maar glimlachen. Het is 

wel mogelijk de rijkdom van ons ver schil te leren er varen en 

ons daarover te verwonderen. Toch zullen we moeten trachten 

elkaar steeds weer te leren waarderen". Hierna was er pauze. 

Na de pauze werd door de inleider een drietal ingekomen 

vragen behandeld, betrekking hebbende op het onderwer p. Te 

12.45 uur sloot de voorzitter op de gebruikelijke wijze 

de vergadering.- De bijeenkomst had een rustig en ordelijk 

verloop. Ei n d e .-----------------------------------------



No.60760. 

Aan: H.B. 

Van.• B IV • • 

1. llUHANISTISCH VERBOND.

1--� 27 April

.J!!!�@!J 

1949 • 

Het Humanistisch Verbond werd op 17 Februari 1946 te Amsterdam 

opgericht, waarbij beginsel en doel als volgt werd
e-

omschreven: 

1:. Onder Humanisne wordt verstaan de levens- en wereldbescho�wing, 

die zich, zonder uit te gaan van het bestaan van een godheid, ba

seert op de eerbied voor de mens als bijzonder deel van het kos

misch geheel, als drager van een niet aan persoonlijke willekeur 

onderworpen normgevoel en als schepper van geestelijke waarden. 

� liet humanisme gaat uit van de erkenning, dat de nens de behoe:f'te 

gevoelt, zich een beeld te vormen van de werkelijkheid, het huma-
dc>ot' 

nisme stree:f't naar een beeld
1 
�at de toets der rede kan vm;,staan. 

is. Het human.is�� is in de westerse cultuur thans niet denkbaar 

zonder de princ�Ie erkenning van de persoonlijke vrijheid, de 

sociale ,gerechtigheid en de cu1turele verantwoordelijkheid. 

ia, Hot. Hu:rnanistisché Verbond wil allen
,-

die h�t bovenomschreven

human:tsme aanvaarden, verenigen ten einde de verdieping, de ver

dediging en de verbreiding van de huma11istische levens- en wereld

beschouwing te bevorderen. 

i,, Hot Humanistisch Verbond streeft ernaar een organisatie op te 

bouwen, die in staat is in geestelijk en culturee1, paedagogisch 

en sociaal opzicht leiding te geven aan het buitenkerkelijk deel 
. .. 

van het Nederlandse volk. 

Op het 3e jaarlijkse congres van het H.v., gehouden te Utrecht 

op 9 en 10 April 1949 werd de vraag besproken of het lidmaatschap 

van het Humanistisch Verbond onv�enigbaar moe� worden verklaard 

met dat van de c.P.N. en of een communist lid van het hoofdbestuur 

van het Humanistisch Verbond kan zijn. 
-2-
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Het hoofdbestu'tll' van het Humanistisch Verbond diende een reso

lutie in waarin o.m. wordt gezegd, "dat bij het bepalen van onze 

uhouding tegenover änae1"S�enkenden, en met name ook tegenover de 

"politieke tegenstander partijbelang en partijdiscipline onderge

"schikt dienen te blijven aan de eerbiediging van de tegenstander 

"in dier.>.s onvervr�emdbare rechten als medem�s, waaxin zeker ligt 
ttopgesloten de onvoorwaardelijke afwijzing van iedere opzettelijke- - - -

"belemmering van de vrije meningsvorming door geestelijke of lieha-
. - . 

"melijke mishandeling or door opzettelijke bedreiging met geweld of 

f "dwang binnen de rechtsgemeenschap.•• 

Deze resolutie werd met 82-14 stemmen aanvaard. 

Bij de hierop volgende bestuursverkieaing werd Mevr.Brecht van 

den Muijzenberg-Willemse niet herkozen in het hoofdbestuur. 

In het hoofdbestuur werden gekozen: 

Dr,van Praag, Jaeob Philip, geb.11-5-1911 ta Amsterdam, wonende 

te Dordrecht; le Voorzitter hoofdbestuur, politieke richting P.v.d.A 

Dr,Stuivelir.g, Garmt, wonende te Hilversum; 2e Voorzitter, 

politieke richting P. v .d.A.; 

Drs,Vijlbrief, r., wonende te Dordrecht, Secreta.ris; 

Rogge, J ., Penningmeester; 

�.Brandt Cors�s, Johannes Christiaan, geb.31�12-1908 te 

Rotter�a?n,_ wonend� te Utrecht�
Deze personen vormem het dagelijks bestuur van ti..et Humanistisch 

Verbond en zijn geen van allen communisti�ch g�o�iënteerd. 

Overigens zijn lid van het bootdbestu'tll': Mevr.c.J.Blikslager-
. .. - - - . � -

v��·��ichtenhorst; Prot.Mr.H.R.Ho�tink; Dr.van _ �oo!n; Dr.D.van

Loenen; MeVT.H.A.Polak-Schwarz; Prof.Dr.H.J.Pos; Ir.P.Schut; 

Mr.A!Stempels; Frot.Dr.J.B.Ti�lrooy; Mr.Dr.J.In't Veld; M.G.Warfte

mius; Dr.Libben v.d.Wal en Mr.H.B.Waslander. 

-.3-
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Genoemde leden van het hoofdbestuur zijn allen in meerdere o� 

mindere mate links georiënteerd. 

Eind Februari 1949 telde het Htunanistisch Verbond 4}50 leden, 

waarvan verreweg het grootste gedeelte links georiënteerd is. 

Hoewel zich onder de leden ook communisten bevinden is tot heden 

niet gebleken, dat zij enige merkbare invloed in het Humanistisch 

Verbond uitoerenen. 

II. "'VEPifil.IGfflG HOTuIANITAIRE EN IDEALISTISCHE R@IO OMROEP (H.I.R.O.).

De H.I.R.O. werd goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 26

Augustus 1929 no.20. 

D$ �.I.R.O. stelt zich o.a. ten doel de radio-omroep aan te 

wenden voor het bewustmaken en het bevorderen van de algemene 

broeder schap. 

Bij de H.I.R.O. zijn aangesloten diverse verenigingen van de 

meest uiteenlopende aard o.a. de Internationale Vere11iging Bellamy, 

de Internationale Orde van Goede TeI11Blieren, de Nederlandse Bond 
- . -

ter bestrijding van de Vivisectie, de Nederlandse Vereniging voor 

Natuurgeneeswijze etc. 

Naast de aangesloten verenigingen kent de H.I.R.C. ook eigen 

leden. Door propaganda, welke vooral van de zijde van de Interna

t�ona.le Vereniging Bellamy gevoerd wordt, trach� men meer leden te 

w�rven, teneinde aan het verzoek om toekenning van zendtijd meer 

kracht bij te kunnen zetten. 

Na de oorlog is de H.I.R.O. niet meer in het openbaar opgetreden, 

voornamelijk omdat haar :in het kader van het nieuw ingevoerde 

radio-bestel, geen beschikking over zendtijd w�rd gegeven. 

Van interesse van de zijde van enige politieke partij voor de 

H.I.B.O. is tot op heden niet gebleken, terwijl ook de naoorlogse

levenstekenen - overigens gering in aantal - van de H.1.a.o. geheel 

vrij waren van politiek. 
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Het bestul.n' der H.I.R.O. bestaat thans uit: 

ROS, Johannes Dominicus, geb.l?-6-1875' te •s-Gravenhage, 

wonende te • s-Oraver.Jl8..ge, Voorzitter; 

E�AliS, Nicolaas Johanne_s George Abraham, geb.15-3-1890 te

Bruinisse, wonende te Oegstgeest, Secretaris en 

JULIUS, Matthias Willem, geb.12-9-1885 te Breda, wonende te 

•s-Gravenhage, Per.n:ingmeester.

De leden van� het bestuur staan, ookq> politiek gebied, 

gunstig bekend. 

-----
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Naar aanleiding van Uw bovengenoemde brieven, met ver
zoek o.m inlichtingen omtrent "De Humanistisc}1e Stichting", 
ten doel hebbende finantiële et,e�n en ander� hulp te ver
lenen ean butten�erket,lf,11,wordt bet volgende gerapporteerd: 

� 
< • 

�--·-:---···--�------�-v-elgen-e-be-kee:tett· inlichtingen ia he-t hoofdbestuur van· hrt .. , 
,. 

• 
•• :;0, Humanistiscb V�flbond O{> heden ijle VOl&t samengesteld: 

(� 

' ,. 

/i..J Dx. J. :P. V.Af PRA�G, 1e voorzitter," 
XI Dr. G •. s'TUIEE1ING, .2e voorzittèr, · 'f'

xt Drs. I. VIJLBRIEF, secretaris, 
0.1-l. -, J. ROGGE, penningmeester, 

. q Dr. J.C. BRANIJ1' .CORSTIUS, hoo:t·dte?f1cteur � 
1

1 
� ., lt; J Leden: MeV>r. C .J. BLIKSLAGE',R-v-dfSTICRTENHORST', 

.,_fi.,. -t .Proi'. Mr. H. R. HOiT:tNj; · -1 Jr.' VAN:, HOORN, . � · c,.� ..- t : llr. D. VAN· LOENEN, ' 
x t ije vr . H • .A·. J>OJ..AX-SCHWARZ, 
�• 1 �rof.Dr. H.J. POS, 

,.. � f Iî. P. SCHUT, s -

/ \l 1 Mr. A. STEMPELS, 

�, :Prof.ilr. J.B. Tll1ROOY, "' 
.,. J I är • Dr • J • IN ' T VELD, � } . 
·u i.i.G. WARI!1E!ilIUS, .r .f 

b,\l, -f Dr. 1IBBEN v.d. WAL,, " 
�, ' Mr. H. B. 'IASLANJJE]l. . 

Blijkens ingewo.nnen Jntichti.J:igen was door het Hwnanis
tisch Verbond aEJn ,de- 'Órde gest,pld een zuivering te doen 
plaats hebb��O'ö-r extremistische.-elementen uit het bestuu.r 
van dit Verban� te verwijderen. Deze actie zou tot gevol� 
hebben gehad dat Mevr·. W.v.d.MUYSENBERG-WI1LE!4SE (C.P.N.) 
sedert het op 10-4-49 te Utrecht 8ehouden congres van dit 
Verbond, geen- z.itting meer heeft in ·het hoofdbestuur. ·�---- ·--· ... _______ -- ·-- . ·----------=---'

' 
.. 

. Het dagelijks Bestuur van de afd. Utrecht ven het Huma- · 
niatisch Vexbond is als volgt samengesteld: 

;K'iHEN.î>RIK DE W.AARTI, geb. tè Rotterdam 2-11-98, wonende Ouden-
. . oord 85 bis te Utrecht: voorzitter, 

tj MARIE BLOTEN-BAARS, geb. te Utrecht :30-10-12, wonende Pr. 
',, ,,,,, · Julianaweg 4- te Jutphae.e: seèretares.se, 

-1 ALBERTUS SCHUUR, geb. te Utrecht 14-7-09, wonende Lessing
tt,}(. laEtn 76 te Utrecht: penningmeester. 

(personalia zijn reeds eerder aan Uw administratie door
geBeven). 

Het bestuur van de Stichting Maatschappelijk Werk, 
, "Humahitas", is �ls volgt samengesteld: 

-2-



• 
GEHEI:M 

:î'.j!J-< � 
Middelburg 11 �1-1.:1-94-9..,__ 

· Onder verwijzing naar schrijven
dd 30 Ma.art· 1949 ,no· •. 57467 betreffende Dra.J .scHELTENS 
alhier, in·verband met ·schrijven dezerzijds dd. 8-3-1949, 
wordt het volgende medegedeeld: -

Dra.Jan SCHELTENS, geboren te Hoogeveen 9-5-1901, 
w·onende ·zuidsingel 78 alhier, 1-s· dd. 5 November 1930
in de·bevolkingsregistera der gemeente Middelburg 1nge
sohreven,'komend� -uit Amsterdam. Hij ia leeraar in de wis
en natuurkunde:Hij schijnt geen Godsdienstige gezindte 
te zijn toegedaan. Voor zover dezerzijds bekend ia,trad 
ot treedt hij op pelit iek gebied niet op de voorgrond
en schijnt"geen voorkeur te hebben voor een bepaalde 
politieke riohting,althans hiervan is a�hier niet gebleken. 

o. 99.
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1 
Verslag van de Openbare biJeenr:omst van het 1f\Jl:AlifIS1I'IS.Cli.:VERE.ONJ1,.
gehouden op Dinsdag 4 April 1949 in 6ebouv1 Corner Hou, l'.Pft:'1��amf 
,\anwezig circa 40 personen, zaalruimte 150 po:rsone

, Aanvang 20.00 uur, einde circa 23 .OO uur. . A(O/ 6"'j b f' )._

Spreker: r H. Lips, ]:Iadoerastraat 35 te Amersfoort ( hoofdbestuurder en 
propagandist van hot Humanistisch Verbond) 

X f Hendrik :Barend EHGELSt.AN, geboren J3atavia 9-12-1914 wonende 
te Schiedam. 

' 

Na een woord van welkom, doet H.E. Engelsman aan de aanwezigen meded2ling, 
dat, hoewel het Humanistisch Verbond reeds in Februari 1946 was opgericht, 
in Schiedam en Vlaardingen nog steeds l:l.Q-g geen gemeenschap bestond. :Beginsel 
en_dool zijn alhier nog te weinig bekend, zodat het beleJ�en van een vergadering
dringend nodig was, teneinde aan de belangstellenden hierover inlichtingen te 
verschaf:en. Daarom richtte hij een woord van dank aan de propagandist H. Lips, 
dat deze bereid was gevonden , thans deze inlichti�gen te verschaffen, welke 
er stellig toe zouden leiden, dat heden avond in deze zaal een gemeenschap 
zou worden opgericht. Na de inleiding door Lips, zouden de aanwezigen de ge
legenheid krijgen om vragen te stellen, 

R. Lips, het WOJrd overnemende, zeide dat in Nederland zeker 20 /o van de
bevolking buitenkerkelijk was, waarbij nog niet gerekend de mensen, die wel 
een geloof had en, doch in het geheel niet ter kerke gingen. Soms, zo zeide 
hij,verwijt men ons, �at wij, humanisten, aan hoogmoed lijden, omdat wij ons 
niet kunnen stellen in het geloof van een persoonlijke God. Neen, zo is het 
niet, wij trachten ons rekenschap te geven van de feiten die om ons heen 
gebeuren en schenken onze aandacht aan het redelijk vermogen te oordelen over 
goed en kwaad. Hier haalde hij enige voorbeelden aan. (Het book Peer G;ynt 
van de schrijver Rehdrik Ibsen, waarin Peer Gynt eerst op latere leGftijd tot 
de ont·dekking kwam dat zijn leven inhoud had. Indien eon leeuw een mens aan
valt, wordt hij opgejaagd en 6edood; indien een mens een mens aanvalt en van 
het leven beroofd, worild over hem beslist door middel van r echtspraak. ) 
Gerechtigheid en vrijheid zullen wij eerbiedigen, zo betoogde hij, er is dus 
eerder sprake van deemoed,dan van hoogmoed. 
Onze moraal ligt ook anders dan bij hen die zich christenen noemen. De christen 
zegt: Als je het kruis uit Ghristus snijdt, snijd je het hart eruit. De chris
telijke moraal: "Hebt uw naasten lief gelijk uzelve", kan niet ·samengaan met 
het geloof in de genade Gods. We denken hierbij aan de gaskamers cm de Duitse 
concentratiokampen, die door mensen werden opgericht en door mensen werden 
af0ebroken. �ij humanisten gaa� uit van de gedachten dat de mens behoefteraan 
de werkelijkheid. Roe vaak niet wordt juist door Ehristenen een rad voor de 
ogen gedraaid, als het erom gaat de werkelijkheid het daglicht te laten zien. 
Een van onze eerste ;geginselen is de erkenning van de persoonlijke vrijheden. 
Al is men buitenkerkelijk, dan wil dat nog bij lange na rtiet zeg�en d�t men 
dan ook humanist is. Neen, veel b'Vaad wordt met kwaad vergolden. Het kwaad is 
een g retig onderwerp voor de pers om lange en sensationele artikelen te schrij
ven, waardoor de �agbladen lonend worden gemaakt. Over het goede wordt vrijwel 
niet gerent. Onze moraal isYdurf te leven, heb geen angst voor de dood en 
wat gij niet wilt dat U geschiedt ook niet een ander aan te doen. " Niet iedere 
Christen kan deze moraal de zijnet noemen. Dat in 1946 tot oprichting van het 
Humanistisch Verbond werd overgegaan, vindt niet alleen zijn oorzaak in de 
oorlog, maar ook voor die tijd waren er velen, die daadwerkelijke steun en 
hulp nodig hadden en toch geen beroep konden doe� op een kerkgenoo��ch�p
omdat zij buitenkerkelijk waren. Met 44 gemeenscnappen, hoofdzakeliJk in de 
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grote plaatsen, ziJn we nog in een beginstadium van onze ontplooiiM,maar we zullen sterker worden en na heden avond met de gemeenschap Schiedam-Vlaardingen, 45 gemeenschappen tellen. Groot is de groep van hendie gemeend heb.ben zich los te maken, toen zij braken met hun lrnrk maar_die de werold van dogma I s in feite nog niet hebèen verlaten·.
' 

?.,i Hierna gaf spréker gelegenheid tot het stellen van vragen.
,,/ 7 �:t. J�nnes h'artinus · van H.A.ASTEREN, geboren te Schiedam 23-2-1821 ( waarheidle-c), l zer en lid ve.n de CPN): !!Wordt het breken met de kerk. aanvaard/, na het lid

maatschap bij �et H.V. Ik ben R.K.n �: Dit is geheel voor uw verantwoor
ding. Het is algemeen bekend dat ceen enkele kerk haar geloofstnoten los laat.
En ze�::er niet de R.K. kerk. 

X /Wouter WEERGJ;JifG eeboren to Leerdam 13-2-19�2: "Eet ene geloof is _minder
O,fi aanvaardbaar dan het andere en toch meent ieder de beste bedoelingen te

hebben. Hoe staat dat met he� H.V. ? 11 Lips. Dat bèaam ik voD:omen, maar het
strevenpaar de waarheid en d7�evensopvattingen zijn vaak geheel anders o 

Ik erk�n de bijbel ale een hoog geschrift, maar il: wei6er te erkennen dat
de bijbel de enige waarheid verkondigt, omdat hij door mensen geschreven is.
Wij hu!IJanisten moeten oog hebben v.oor de werkeli_jke vraarheid dié om ons heen 
gebeurt. 

Xf Hendrik van ROOGDALEJ.•.[ geboren te Leerdam 31-5-1894: "".7at is de geestelijke
�� band in het H.V.? Tijdens de 9orlog ontstond er een verzetsgeest, die banden 

heeft samen.;esmeed, vrel1.�e thans meer en meer verloren gaan, Lips • "De gees
telijke banden in het H.V. bestaan hoofdzakelijk in het or..:;e.niseren ven con
tactavonden, filmbijeenkomsten, uit-'..,even van 6esJchriften, studieconferenties, 
en andere middelen die in �et boel�rerkje - Beginsel en Doel van het �umanis-

' · tisch Verbond-beschreven z:i.jn. 
x,

Hendrikü.s Mari, us van DRIEL, t:,eboren te Rotterdam 12 December 1920: 11Wordt

O,� het H.V. ook ::;ezien als een rn.acht�tt Lips : reen zo moeten wij het niet be
schouwen, we staan als mensen temidden der mensen en moeten oog hebben voor 
de zorgen rondom ons heen. De grootste a andact.t besteden wij aan de gezins
opvoeding. Het leven is altijd een mysterie en daarom is het waard te leven 
en moeten ·wij mensen trachten ?lk rnJsterie op te lossen. 

H.B. Engelsman, het woord weer hernemende, zeide, dat thans de openbare ver
gtidering werd 6esloton en dat tot een hy.ishoudeïijke vergadering werd over
gecaan. Hij werzocht IEDER'die nog geen lid was en ook geen lid Henste te 
worden de zaal t e  verlaten, waarna tot een bestuursverkiezing zou worden 
overgegaan. Zeven personen verlieten de zaal,

0

zodat 32 personen overbleven. 
De bestu�rsverkiezing had het volgende resultaat. 

XI Hendrik Barend ENGELSEA:�, geborèn: te :Batavia 9-12-1914, referendaris econo-
d,tl.. mische zaken, Willem de :3wi;;uerlaan 6 Schiedam (voorzitter) 

X1Trijntje Hendrika B KKER, geboren te Schiede.m 17-10-1925, Graaf Flcrisstraat
ó.� 14 Schiedam (pon�ingmeesteresse) 

.>qCornelis Gijsbertus hOuRlJh'O&�, weboren te Schiedam 19-�-1911, voorman cons�ruc
c,,

i
{ tiewerker, J • .A.AllJ. ThJrostra�t 

0

64b Schieda1n ( secretaris)
<:! . . . 

�Kees HEYBOER, geboren te Schieaam 12-5-1925, studerend, �t. Liduinaplein 8
c. i< te Sc1.1iedam ( lid) · · 

Willem HENNEI:E, geboren te Amsterdam 11-5-1904, hoofdcilpzichter gemeentewerken
�1'. J't.lianalaan ·96a Schiedam ( lid)

o.i{Xi Cornelis HOLLEJ:;i�T, geboren Dirksland 30-8-1913, onderwijzer Sportlaan 89
Ylaardingen ( lid) 
YeJ·. v.d. WeiJ . ..-,adres en personalia onbekend ) (l_id) 

,l,/ - 1. . . • t ... 1 ?3 15 O.• Niets meer �an de orde zijnde, werd de ver�adering e omsuree.:s - • 

uur ...,esloten. Er v, orden br-ochures ui t[,ercikt. Er werd niet gecollecteerd.

Het geheel had een rustig verloop. 
/ 

� 

Sc�liedam 7 ,;.,\pril 1949. 

-
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1� / 54 .riVfli1 
·onderwerp:

Spreker: 

Zaalcap: 
Aanwezig: 

Zondagochtend-bijeenkoms �J!!.-�ehschap Emmen van het Huma
nistisch Verbond op Zondag, 3 April 1949, te EM!l'IEN. 
Dr. GARMT STUIVELING met het onderwerp: Christendom en Humanisme. 

80 personen. 
60 personen.----------------------------------------------------------------------------

Betrouwbaarheid berichtgever:
Waardering bericht: 
Tevens bericht gezonden aan: 

Medewerkende instanties: )
Ondernomen actie )

zeer,betrouwbaar.
idem 
De Procureur-Generaal, fgd. Directeur van
Poli tie bij het Gerechtshof te Leeuwarden.
Geen. 

Op Zondag, 3 April 1949 werd in de bovenzaal van het ca
fé Groothuis, Marktplein 5 te EMIVIEN, een Zondagochtend-bijeenklomst 
belegd door de Gemeenschap Emmen van het Humanistisch Verbond. 

Te omstreeks 10 .15 werd deze bijeenlrOmst met een woord van 
1�elkom a'Ul spreker en aanwezigen geopend door de voorzitter van
� Gemee]1J3cbap Emmen, JOP,ANNES HILrlER�,geboren te Sleen, 2-12-
1887, van beroep boekhouder, wonende Noordbargerstraat 2 te mnr/!:EN
die daarna onmiddellijk het woord gaf aan de spreker, Dr.G.Stuive-
� 

Spreker begon zijn inleiding met er op te wijzen, dat het Hu-
manisme geen nieuw idee is, dat door de leiders van het Humanis
tisch Verbond uitgedacht is, doch reeds ongeveer 400 jaar bestaat
Het humanisme van thans en van vroeger is echter niet precies ge
lijk. De grondlegger van het humanisme is de grote Nederlander 
Erasmus. Deze was als humanist echter nauw verbonden aan dogma's 
der Kerk. 

Omstreeks het jaar 500 was door de Roomse Kerk een latijnse 
vertaling van het Nieuwe Testament ingevoerd, waarin verschillen
de dogma's werden gesteld. Het was Erasmus, die omstreeks 1500 
op een zijner vele reizen, in Engeland een oud handschrift van 
het Nieuwe Testament terug vond. Nadat dit oude handschrift op

nieuw was vertaald, bleek dat de vertaling, die reeds 1000 jaar
bij de Roomse Kerk werd gebruikt, verschillende vertaalfouten had,
die de dogma's aanmerkelijk hadlen beinvloed. Met toestemming van 
de toenmalige Paus heeft Erasmus de nieuwe vertaling van het 
Nieuwe Testament en de oude, bij de Roomse Kerk in gebruik zijnde 
vertaling, in één boek gepubliceerd. Hierdoor traden de verschil
len sterk aan het licht. Ongeveer 40 jaar later is de vertaling 
van Erasmus echter door de Roomse Kerk in de ban gedaan en op de 
Index geplaatst, waarop het heden nog staat. Het was begrijpelijk, 
dat de Kerk zulks deed. Zij kon twee dingen doen, in de eerste 
plaats kon zij erkennen dat de vertaling van Erasmus juist was, 
maar dat zou tegelijkertijd betekenen, dat de Kerk reeds 1000 jaar
de heilsleer en de weg ter verwerving van de eeuwige gelukzalig
heid had laten afhangen van foutieve stellingen en dogma's en in 
de tweede plaats kon zij blijven vasthouden aan haar eigen verta
ling en de juistheid van de vertaling van Erasmus verwerpen. Deze
tweede mogelijkheid was voor de Kerk het gemakkelijkste en zij heeft
deze weg dan ook begaan. Erasmus is echter blijven vasthouden aan 
zijn eigen vertaling en heeft daarmede de dogma's der Roomse Kerk 
afgewezen. Zodoende werd hij een der eerste humanisten, al bleef 
hij ook sterk verbonden aan de dogma's van zijn eigen vertaling. 

De dogma's uit de vertaling van Erasmus z�n later grotendeel
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overgenomen door Luther en Calvijn. 
Hoewel er tussen het Christendom en het Humanisme verschillen 

de geschilpunten bestaan, zijn er ook veet punten van overeenkomst. 
Het voormaamste geschilpunt is wel,dat het Christendom door 

het stellen van dogma's de mensen dwingt in een bepaalde richting 
te denken. Veelal komen verschillende dogma's met elkaar in strijd 
maar dan zegt men, dat zulks Gods ondoorgrondelijke wijsheid is en 
dat Hij ons dit na onze dood wel zal openbaren. Hiermede stelt men 
zich op het standpunt 'd:am. dingen, die men als tegenstrijdig aan
voelt, buiten het menselijke denkvermogen vallen. 

Het humanisme erkent geen dogma's en een humanist kan niet in 
iets geloven, dat hij niet begrijpen kan. Vvij stellen ons op het 
standpunt dat schijnbaar onbegrijpelijke dingen begrijpel:jk worden doo 
er een studie van te maken en er besprekingen over te voeren. Het 
begrijpen der dingen hangt natuurlijk af van de persoonlijke ontwik
keling van de mens. 

Punten van overeenkomst in het Christendom en het humanisme 
zijn, dat beiden zich stellen op het punt der menselijke waardigheid 
In het Christendom is dat belichaamd in de Tien Geboden, waarin 
onder meer vermeld staat: Gij zult niet doden, Gij zult niet echt
breken, Gij zult niet stelen. Ook deze levensbeschouwing erkent de 
humanist als strikt noodzakelijk. Men zegt wel eens, dat zij behoren 
tot de Christelijke deugden, doch mijns inziens is dat onjuist. Dik
wijls stelt me� het voor alsof deze normen door het Christemijmn ge
formeerd zouden zijn. Maar m:jn mening hebben die normen echter al
tijd in het menselijke bewustzijn geleefd. Het Christendom heeft het 
slechts als "goed" erkend en evenzo doet ook het hum.anisme. 

Blijkend de uitslag van de la�tste volkstelling die in Neder
land is gehouden, hebben ongeveer 2 millioen mensen te kennen ge
geven niet tot een Kerkgenootschap te willen behoren. Ongeveer 
20 á 25 % van de Nederlanders is dus buitenkerkelijk. Ik begrijp dan 
niet dat slechts 5000 mensen, ofwel i % van de buitenkerkelijken 
zich heeft aangesloten bij het Humanistisch Verbond. Denkt de massa 
dat zij kan vonrtleven zonder zich met elkaar te verbinden? Indien 
al deze 2 millioen mensen zich zouden aansluiten bij het Humanis
tisch Verbond en wekelijks een minimum contributie betaalde van 1 
dubbeltje, dan zou wekelijks een bedrag van f 200.000 beschikbaar 
komen waarmede de belangen van de buitenkerkelijken zouden kunnen 
worden beha:ttigd. Het zou dan mogelijk zijn héèkenhuizen en scholen 
op te richten voor het humanisme. Dan zouden hoogleraren betaald 
kunnen worden om onze belangen wetenschappelijk te onderzoeken. Zo 
zou het mogelijk worden dat de discusie over het humanisme in hoge
re kringen zou plaats hebben, bijveerbeeld de verdediging van het 
Humanisme zou dan kunnen plaats hebben door mensen die intellectu
eel op hetzelfde peil staan als de primaat van Nederland, kardinaa 
])e Jong. 

Het Humanisme is geen politieke groepering, het staat boven 
de politiek. Liberalisme en humanisme j{unnen even goed samen gaan 

f als socialisme en humanisme. Met de c1f'essionele partijen zal dit 
uiteraard moeilijker gaan, daar deze zich vasthouden aan dogma's. 

1 Tot voor kort was mijn mening, dat ook het Communisme en het Hum.a-
i nisme niet met elkaar in strijd zouden zijn. Meer en meer dringt het 
1 echter tot mij doo:t, dat het communisme de menselijke waardigheid 
'niet respecteert. Het spijt mij overigens, dat ik dit moet vaststel-
1 len. Het humanisme stelt de menselijke waardigheid als het hoogste 
goed. 

Spreker besloot zijn rede met de aanwezigen op te wekken voor 
het Humanisme te werken. 

Enige personen maakten gebruik van de gelegenheid tot het 
stellen van vragen, waarna de voorzitter met een dankwoord aan de 

1
1 spreker de ze b.ijeenkomst te ongeveer 12. 1 5 uur sloot. 

Einde. 
, i t"I 
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11.nt\N'oora_ .QP.. schr.van ,�Q iv�aart ,�.94_2 no.;z7�,67 Geheim.
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Carne lis l:ZO'riVl,.1.�N"S, geboren te _-iotterdam 1 B'ebruari 1918 
\N"erd op 11 l\fovember �.9 __ 4f?, in deze gerneente ingeschreven van �otter
dam. Op 29 l�pril 1948 huwde hij te J�otterdam met 1Vlaria rtENS, geb. te 
Rotterdam 11 December 1928. Op 19 lv1aart j .1. vJerd uit dit huwelijk 
te Vlissingen een kind geboren,genaamd Gert. 

Hij is Nederlander en woont met zijn gezin aan de. 
1Ierman ïieij errnanslaan 4 alhier. 1roordien woonde hij aan de adressen 
Iilrederik IIendrikplein 210 en v1i·eimansvveg 3a te Rotterc1am. 

1loordat hy zich hier vestigde w·as hij als administra
teur-controleur werkzaam bij de P.I.C.A.(Jogstinzameling). Sinds 
korte tijd is hij leraar aan de u.H.B.S.te Vlissingen en Middelburg 
en geeft les in boekhouden,geschiedenis en staatsinrichting. 

Hij is voorzitter van de afd.Vlissingen van het Hama-
nistisch ·,rerbond. 

In verband met zijn kort verblijf in deze gemee�te is 
nog nie·c 1net zekerheid kunnen blijken hoe hij politiek georienteerd 
• 

is. 

• 

• •

• 

Dezerzijds is 01ntrent hem niets nade,l_i&.s. bekend-.�, 

Volgno. 
t ""'t>.>:a � ". - ., � .

�-., .. t ,::re;:,, :-Ai 
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Op 22 Maart 1949 werd in Huiz'e " Nieuw Rijksdorp II al
hier een openbare bijeenkomst gehouden door het" Huma
nistisch Verbond ", afde-ling Wassenaar. 

xlDe vergadering werd om 20.00 uur. geopend door LE�NDERT
JACOB POLDERVAART, geboren 12 Äugustus 1921 te Delft. 
( voornoemde persoon staat reeds vermeld iD rnyn schry
ven dd.23.4.1948, No.52/48 en dd. 19.7.1948,No.lll/48) 

1 Vervolgens droeg FREDERIK PAUL HUYGENS, geboren 12 
t,. i-.. 

Maart· 1911 te •s-Gravenhage, van beroep leraar M.O. Ne-
derlandse Taal aan het Rynlands Lyceum alhier, enige 
gedichten voor van Henri Brün�g, Bertus Aafjes, M. Ny
hoff en P.v.Schellen. 
Hierna werd het woord gegeven aan de spreker van deze 

x l avond Dr .J .P. van Praag, Voorzitter van het HumanistiscJ 
Verbond, die een rede hield onder het motto " Doodgewo
ne Humanisten"· 
Dr. van Praag gaf in grote lijnen het beginsel en het 
doel van het Humanistisch Verbond weer.( In deze rede 
kwamen�een nieuwe gezicht�punten naar voren.)

� r Na de. pauze was er ge�egenheid tot vragen stellen, waar, 

t7.t\t\ van gebruik we.rd gemaakt door HENRI JEAN HUBERT HARNAS,
geboren 12 Octobex 1878 t.e pelft, van beroep journalist 
A.N.P., wo�ende Hallekensstraat No.43 alhier. 
HARNAS ( lid var1: d_e Party v.d.11.rbeid tevens lid van het 
Humanistisch Verbond) vroeg waarom de humanisten op 
grond van de ervaringen uit practische overwegingen de 
communisten niet uit hun gelederen weerdei'J Betrokkene 

· ·· · noemde in di.t verband o.a. de naam van Mevrouw Muysen
berg.
IN een uitvoerig betoog �ing de Heer van Praag nader 
op deze kwestie in.. Als zijn pe1·soonlijke mening gaf hy 

� te kennen, dat hy de communistische levensbeschouwing 

·· in de praktijk niet in overeenstemming achtte met de

humanistische levensbeschouwing. Op die gronden is het
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eigenlijk onaanvaardbaar, dat co,rrLILunisten ( ik bedoel 
hiermede vooral de c.P.Ners , zo zeide van Praag) in het 
humanistisch verbond worden opgenomen. 
Indien wij echter de communisten uit ons Verbond gaan we
ren, dan zouden wij elke vat op deze mensen radicaaj. .ver
liezen. Momenteel blijft ons echter nog de mogelij�al
dus van Praa� - door onze eigen overreddngskracht de aan
gesloten communisten tot andere inzicht en te brengen. 
( De Heer Harnas interrumpeerde hier met de opmerking, dat 
de communis ten toch niet voor verbetering vatbaar waren en 
dat event uële pogingen hiertoe verloren tijd was. ) 
Dr. van Praag zeide voorts, dat hy het ongewenst achtte, 
dat co.mJ1unisten .fit een leiding gevende functie in het Hu
manistisch Verbond belast worden. 
Dit alles is e·chte:r myn· eigen mening, zo zeide de sprei;, 
doch binnenkort zal op he t algemene congres van het Huma
nistisch Verbond een principiële beslissing me t betrekking 
t ot onz.� houding ten opzichte van de horm.munisten worden ge
nomen. 
De Heer Harnas· wees er tenslotte op, dat het communisti
sche element in het Humanistisch Verbond voor andersden
kenden een beletsel was Dm tot het Verbond toe te treden. 
Er was volgens Harnas maar een oplossing n.l. de communis
ten er uit. 
Als gevolg van deze oymerking ontspon zich even later tus

�·sen Harnas en de bekende communiste HA1-..TNY OUDEGE1ST-van 
"-�-

CO�VORDEN, geboren 17 September 1916 te Keulen, wone� 
Jonkerlaan No.33 te Wassenaar, een kort doch heftig d�. 
Tot slot werd door L.J. Poldervaart medegedeeld, dat in 

c,.I'-.· �,,t,,.,.,..,,.,.. 
� April a.s. een kamermuziekavond ten huize 

geest zal worden gegeven. 
tAanwezig waren o.a. JOHAN PIETER KLA.ASS�N, geboren 17 Mei

1866 te Ternate ( liuvan de plaatselijke afdeling van d�
. gLogeXR der Vrijmetselaren ''De Driehoek " ) ; Cornelis Henri

�1Burgemeister, geboren 2 November 1910 te den Haag, leraar
MO Geschiedenis Rynlands Lyceum.( Lid Party vd Arbeid); 

,dJohann.a Ma:ria ·van Leaen, geboren 18:?.•1910 t� Nieuwe Nie-
lO:Orp, lerares Rynlan s Lyceum; Henriet te Akkie Huygens -

,tvfeyma, geboren 4.10.1909 t e Amsterdam; Paulina Pieternel
,,1Ia Kam12ma.n, geboren 4 Mei 1881 te Brielle en Johanna Kam:g
·1man, geOoren 29 April 1877 te Rot terdam.(waren voor 1940 
/·begunstigend lid van de vereniging " Eenheid door Democra-

t ie •t; Willem Boender, geboren 1.11.1888 te Schiedam ( 
voor 1940 lid van de KSD.AP en de Ver. Vrienden der sowjet
Unie, na de bevrijding lid vj1 de P.v.d.Arbeid- we 
dier partij te Wassenaar ) . 

) 
" Einde u. 
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PLAATS: 

DATUM: 

tx' J SPREKER : 

ZAALCAP.: 

AANWEZIG: 

Openbare bijeenk-0m Yan l}pt 
Humanistisch Verbond, gemeen
schap t-1.lkmaar.-

De zaal van Valk's Lunchroom 
aan de Houttil te Alkmaar.-

Woensdag, 16 Maart 1949 te
20. uur.-

De Heer LIPS, wonende te 
Amersfoort, lid van het Hoofd
bestuur van het Humanistisch 
Verbond.-

plm. 100 personen.-

14 personen.-

V E R S L A G • • 
�=======-=======:== 

Te omstreeks 20.15 uur opende de voorzitter 
van het Humanistisch Verbond-Gemeenschap Alkmaar, de Heer 

/
IKOEMAN, onderwijzer te Schoorl, met een kort welkomstwoord de

bijeenkomst. Hij betuigde zijn spijt over de geringe opkomst. 

Hoewel de vergadering openbaar was, bleek dat er alleen leden 

van eerdergenoemd Verbond aanwezig waren. Hierna nam de He�r 
LIPS het woord. Hij zeide in zijn betoog o.m.: "Tijdens het be

staan van ons Verbond is gebleken, dat vele mensen onze lezingen 
niet kunnen volgen omdat ze te hoog gegrepen zijn. we zullen 

moeten proberen daarin verandering te brengen. Het Humanistisch 
Verbond wil geen vereniging van intellectuelèn zijn. we zullen 

de massa van het volk moeten grijpen en een voorbeeld voor ande

ren dienen te zijn. Het Humanisme is ge2n l�vensbeschouwing maar 
een levenshouding. Een kern van Humanisten zal door moeten stoten 

naar de massa van ons volk. Er zijn in ons land gróte mogelijk
heden, aangezien ongeveer 25 % van de Nederlandse bevolking 

bui tenkerkeli·jk is. wat zijn nu de practische mogelijkheden in 

1949 voor het Humanistisch Verbond. Op de eerste plaats dient er 
een veel grotere activiteit van de leden zelf uit te gaan. Wij 

hebben niets aan papieren leden. We willen geen massaorganisatie 

zijn, maar het gaat ons om het gehalte. Het gaat in het algemeen 
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niet slecht met het Humanistisch Verbond. Jij tellen nu ongeveer 

5000 leden en ieder jaar komen er zo ongeve�r 1000 leden bij. Hoe

wel wij tegenstanders zijn van dicteren willen w� van het Hoofdbe

stuur toch enige aanwijzingen ·g8ven voor de practische mogelijkhe

den die voor ons Verbond aanwezig zijn. Ik zou drie practische 

dingen willen noemen: nl. ------------------------------------------

1. 'e dienen de geestelijke verzorging beter en uitgebreider ter

hand te nemen.

We zullen terreinen als ziekenhuizen, gevangenissen, kampen voor

dienstweigeraars en D.U.W.-kampen moeten bewerken. Wij zijn ons

bewust van de moeilijkheden, die daarbij overwonnen dienen te

worden. Er bestaat bij d�ze zorg bij verschillende instanties

niet het juiste begrip.-

2. Het zomerwerk moet ter hand worden genomen. Wij zijn voornemens
7 vacantieka�pen voor onze leden open te stellen. Vorig jaar hadden

wij er drie. Er zijn er reeds een aantal volgeboekt en de andere

zullen ook zeker vol komen. Wat is het niet heerlijk om eens buiten

de slaur van het dagelijks leven je eens te bezinnen in zo'n vacan

tiekamp. Het beleggen van conferenties e,d. in een sfeer van vriend

schap in de natuur zal zeker vruchtdragend voor het Humanisme zijn.

3. De onderbrenging van de pleegkinderen. Er is door ons opgericht

een bond voor buitenkerkelijke plP-egkinderen verzorging. Wij willen

in 1949 ongeveer 1250 pleegkinderen uit Duitsland en Frankrijk

in Nederlandse gezinnen onderbrengen. Ons aandeel in de verzorging

ven deze kinderen was tot heden maar zeer gering. De Roo�s-Katholie

ke en Christelijke organisaties brachten vorig jaar 10.000 kinderen

in Nederland onder dak, waartegenover wij 100 kinderen opnamen.

�r is voor het Humanistisch Verbond nog een grote taak weggelegd.

Wij zullen stuk voor stuk iets voor een ander moeten gaan betekenen

en een werkelijke Gemeenschap moeten gaan vormen 11
.-----------------

Vervolgens was er pauze, waarna de leden tot ongeveer 22 uur bijeen

bleven ter bespreking van vorengenoemde plannen in Alkmaar.---------
E i n d e  .---------------------------------------------------------
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:;o 1:aart 1949. 

Hiermede moge .dk U verzoeken mij wel te willen 
-dóen inli�hten omtrent d9 �ersonalie, po+itieke
oriëntering en:verder van beleng zijnde gegevens
betreffende de in Uw· terzijde aangehe.ald scll.rijven
genoemde J2rs.J .scHEmEUS-1 dië als voorzitter op�
trad van de op ? Maart 1949 te Uvient gehouden ver
gadering van het Humanistisch Verbond.

HET ROO � YA!J DE DIEïf ST , 
na.mens deze : ., . 

Aan ··de· Heer 
Commissaris, van Politie J.G.Crabbendam� 
te 
MIDDELBURG •.. 
1 --

I 



•• 

••• 

·�

MINISTERIE V Al"\T A. GE!IE!'v"E 

No • : ,7 46 7 • :c 9 • 

On�erwerp: · Drs�C.Rotm.an:i'. GEHEIM 
,,,. 

3 O I1aart 19,4;9. 
. .

Hiermede nioge ik U verzoeken mij . wel in· kenni·s te VJillen 
doen stellen 1�et de personalia, pc,lit ieke oriëntering. en 
verder· van belang ,zijnde gegevens betreffende·2rs.C.Rotnap.p, 
waarschijnlijk ·uonende te Vlissingen. . , . 
. Genoemde persoon, die deel uitnaakte Vàll de Gerneenscnap 
Vlissingen van het Humanistisch Verbond, trad al� spreker
op in een op 7 r:aart 1949 te Uidde�burg gehouden vergadering 
van genoemd Verbond. 

Aan de Heer ' 
Commissaris van Politie 
te · 
!LI SS IFGEN •

), . ' 

BET HOOFD .VAN DE DIENST, 

tf na.mens deze: ,
0 

• • 

J .G .Crábbendam. 

I < 
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Gel1a im. 

· .. oru.t mectec:ede:::ld:
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L _ / 'FfZ Yt_z 
Op lVl:a8..ndag '/ r.::.iu.rt l:14:::i, ·Ge oms-c;ree..:rs êv.1.1J uu.r, 

werd ë.oor- net Gemeenscna.9 ·.1ida.elou.rg vs..n ü8"G hume,_t,i2t1 sen 
Verbond ean verbacerin� osle5d in he-c; rlederlanQS aor11eauiE 
è!aa de :Jam .lniG r • 

.ö.3.lll'·ezig v,aren circa l.:i _1ersonet1, .,a .. ,.ronder ean vijftal 
dames. 

��Qat aoor de voorzi-c;ter Drs. J 0c1�Jt)ns, de vergaderins 
was 6eopend 1..o.oor de aan�.rezi_,cn ,,el?rnm te ne Le.n , kondigde 
nij als 2preker a8.l:'L :ïJrs. C • .t?.o-um::..ns, Vû.n de G-8Li18Jasc11ap Vlis
�' 6.ie zou. spreken over· ue t onaerwerp: 11 .,aarom ik .c.wna
nist ben 11

• 

Vervolieas aeslde de voorzi-c;-c;er no6 mede, da� er geLebeu
ne�d bestond zich bij de secretar·is ori te geven mm een pledé:,· 
kind in nuis op te nemen of door een Ïinanciele nijdrage -c;e 
steunen. Het be tiroI 1ner 10.nderen van lle"G bui-c;enkerlcelijK bu. 
rea ... vaa pleegk.1.naeren, onàer auspiciën va.n i.1e-c; nuw.anistisca 
Verbond. Hierna ga.r de voorzi -c; ter ne 1i woord u.a.n de spreker. 

Deze, die zijn op scnrift �e,2telde rede voorlas, netwelk 
niet l�nber dan onbeveer 10 minuten in besla� n�m, Dracnt 
niermede erLCele punten naar voren, oetreffende net milieu en 
de erfelijkneidsleer. Spreker zette uiteen, dat hiJzelI als 
kihd.nad benoort -c;ot e..,n cn.ristelijk bezin •. ..Iij moesG na2r 
de �erk, de c�tecnisatie enz. Toen �iJ ecnter op een bepaal
de lecitijd ,&s 6ekomen, �ci.1ë....m. nij als Dij 1ilot2elinge inge
viug, ·uov élaQere lü.Zl.CL tvYi. >..l_t'.I'\.,.��r '- :, . .t :1l, '.!e�r oor OL,}1-

ve..,r a�ze ziens.,ijze, G.a."G Hij het 0ed'i0n5ene, ::i.v. ûGt ver
plicnt naar Qe �erk ga�n eaz. nie1i �on aelen en �icn d�dr
c...oor· niet outer of slecnter '-'evoJlde. ,vel veroo.raeelde .tüj 
ó.e [:50Q3Qien.:::t L.ls zoaani6 aie,,, c..oc11 d.e :nensen 0eb1:uiken de 
0od.so.ienst ver.:.-eeerd, i·Ja,.rbij net eic.,enbela.n6 teve8l O_hl de 
voJr·_;rond -c;reeat. 1ÜJ ze-c;te naQer ui-Geen_, u.ét.t net 6rondDe[in
sel re..,ä.s ï:ordt 0elebd bi� �iet �ind, ds.t i'1 eon oepar ld rü
lieu. . ordt opt-evoed en oep&·.lde erfelij_,..tLden 1:i.n zijn ou.c..er� 
neeft. ::ir,re}cer '!s:: s ook te0en machtsoverheersing. Als voor
ber�.ld W:.c..lde nij fü"r...rbij u.sn, dit de ,:ensen tetenwooruig in 
t..n.;st leven, ornaL.t er o:y 11et o.:..,enblilc tuee machten tegenover 
el.cu.nc..er sta .• n, t.w. 1-1. ... .::rika en :2.usland, �1ct1elk eigenlijk 
zelÏ uoor G.e ,n:Jllëën 1:ordt bewr�rk�telli0d en ,:&::..traoor een 
nieuwe oorlog ké.n ontsa;s.an. Hierdoor is c..e zelÎben0Jrsing en 
zelfcontrole van het individu zo uitermate uoei:ijk, cJ..ls men 
deze _:oeo. wil coorvoeren. J..Je r.iens '''""'-' ... icH ·.:cl :pL12t.tsen in 
e0n tak van dienst en zich dc_:..i.rin o_pwer.ken tot e0n zeksre 
11006te tot ·de pLJ.sts, ;,elke t ... ij u.enkt in de ffiJ....ttscnappij te 
mo._:en inne,�en. Hij :,�f echter veraer te l;:énnan, w .. t 11et v"-lr
keJrd was om u.an een zoda;.ü6e oe1·eikte ylcats, oniue r.1:::.cl.!.t 
nu.ar ·ouitenuit te ga&n veI·bindan, '.%.!.?.re.oor mo;elijk ·rnvr t.:.Jn 
soo1·t dictatuur lron ontstaa.n. Op grond hiervan ·,é.1.S hiJ :::ei-c;e 
lij� ook tegen det uilitairisme. 0preker laf echter te �en
ne n, dL..t hij bij à.aze ui te .:mze tting "as ui tgega.artrs.n 
soonlijk mening. 

hierna 
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::_icrn::::. '.rnrd _el3 t...en:telJ 0e__,even, om néi. ueze kvrte u.itt:J•vll
zetting, v:r::...t.,Ein te steller, Jd::1rau.n doo.r eru:ele peraonen uEi 

volc; c: n \verc.. '-'et.,even. 
De e erl.: te vra..__.g be trof of rLe t Humanir:3ti scll Ve r:bond zien 

ac�n h:on . :llu.iten oij een I;Olitie.iee partij en zo ja, 1.1el.ke par 
tij er aan net meest do belanc....en van net üUl,,:..tni.:tisch Ver
bond nabij ln·ram. 

"'p1·e1tr.er [_af ráerov te kennen, c..::...·t. i..e-i; .!:iu.::.i..nis·ci . .::cn Ver
bond zicL feitelijk bij __ een :rn.ke le politiE.;ke _pa.et iJ kon o.ar: 
sluiten, omdat er noc gebn en�ele ;olitieke p�rtiJ bestaat 
d.ie c:: .... r.L Je c...oelstellin;en vc.n net H.V. beant·.:oordt. Hierover
ontspon zien ecnter eun verscnillende ued�cntenwisJeling,
v,aarbij blJ3k, dat de ac..r..we:,;,it.;en net lLierin.edG niet allema .• l
e 'ns \:c1re n.

Vra�g t1.,ee t)etrof fü"t V8L18I'Ïen van de 11ens boven de é..nde 
re en .noe ai·� c..,8:6ien moe�t .101'uen bij 1.1edstrijden, omdat lLet 
op Tieustrijden er toen ow uing, zien boven e in �nder te sta 
le n. 

S1n·e.ieer ':..,af !-i8TOi,; cil2 �ijn menin0 te kem1€!1, uat men zici 
Wèl de pl-. .. ats mag aoen toekomen, daarop r,ten r:J.JE: nt dat deze 
nem toe:i:rnmt. Zo kan iemand in eon bedrijf ,:el bovenaan staar 
maar al2 econoom he lemé.al onder;J. ..... u s·v. ... r.1.o het ..ceomt er 1lier 
maar op aan of men de kwaliteit er voor heeft. ;::,prsKer haal 
de no1:.... edn voorbeeld s.an • .tij_j • oonde in Vlis;::int,en naast 
eer: chri2te li jke buurman. S:pralrnr \:as op Liondag in zijn 
tuin _.n tet spitten en de buurman die blijkbaar niet kon 
verdragen, à.at spreker zijn tuin eerder om had dannij,be[:,Dn teen 
ook op tonu.a6 te s11itten, �1etgeen toen teben zijn principe 
was. ;::,preker oe SCüOU,.ae ei t eûnter meer als jalo.Jrsh8id. 
Zo ·.Tilde .spreker net ecntar nj_et zien E::n 11iJ gsf dan ook & 
Zijn r,1ening te ke11nen, df.:.l� Ll6t ',!edStrijci',:ezen, \/'.c"rc..oor de 
ene "1er,s zien boven de andere tracn.nte te .:.telleü, voor ue u 
1;.V. 0e�n cirect bezu&ar ViaS. Ook .r.Lisrover .:ercl .,00 u.i·i;voe
rig Vu.il 0e dacute n 0e-11isse ld. 

Vra .. g drie betrof, of het H.V. een bepaald punt nastreef
de. 

0pre::er de0lde mede, aat uit een zeer rJoeilijke 
YielÎ\:e hij ecnter zo e:;oed mo.:,elij1'.: zou trs..chten te bes.nt.10or 
den. Hij gaf dan als zijn mening weer, à.at het H.V. viel een 
bepaald punt nastreefà.e, doch men moest zul:-Cs zien binnen 
zekere rn&clj.tsvernoudingen. :t.'en bepaald vast punt kon eióen
lijK moeilijk .,oruen gevolgd, omdat iiien hierdoor weer ge-
,won.;en zou \'lorden, zich d�::..ra n te ondernerpen, :1et6e,3n 

nüJt in overeenstemr:J.in6 was rr:.et de uoeL,tellin6 v�n het H. 
V. ·,;e 1 achtte spreker het nodig, du-i; ri1e n z iCH nc:'ar ze1rnre
re[;elen moesi; onderwerpen, omdat eranders een C.üaos zou. ont
staan. Ook hierover 1-,erd no� uitvoerig onderling van gedacn
ten _:_.,e,;,1isseld, wäarbij o.a ter sprake kwam, daT, er in l':/50
1470 ouitenke:rkGlij.--ct:Jn in Hec.erland vo0rkwa,nen, na.erop men
voor;:3telde v.,at voor de,e L1ensen kon "o:rden gedar:...n. :::ipreker
uilde echter aiet het onataan van het rt.V. bespreken. Ook
we1·d nog 0 evraa6d l.Loe "a1'd :._e dacnt over de verooró.e ling van
karainaal Mindszenty. I.lit kon spn"i-cer ecLLter moeilijk beoor
delen, d, "r l:ij nie ü op de 1J.005 te was onder welke onstandig 
neden dit proces- v:as 0evoerà. 0preker deelde nog mede, dat 

) 

in liet eerstvolgend te nouden con0:res v2.n net H.V. de nou
ding zal \/orden benél. ld ten � nzien vc.c. het communL::me. nu 
i\ïevromv 1-uize nberg - hau.r ze te 1 vs.n l1e t H. V. ter be schik..1cLng 
heclft t.;e ste ld. 

Ornst:retks 22.50 uur, .,erd ae ver.:::adering gesloten nadat de
vóorz:i.tter de ao.nwez:ïgen dank h'1.d gebracht vo cj}, hun OTJ.r<:oms;.

C o,eeprL", 99, 
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L.1idaolburg, ó Maart 1�49. 

t.,ohe im. 

Wordt modegede..:,ld: 

0� 1 �··ndac 7 ":i r·t 19 ... 9, ·�e oustreoks 20.00 uur,

werd c':.001· de Gemcensc.!:1::i.p Middo:!_burg van het Humanistisch

Verbo(ld oen verg!:lcter:Lng belegd in hot Nedo rlc.:.ncls Koffie huis

o.a.n è.e Da.ai '1.lhior. 

. Aan•:.·ezj_g waren circu 15 pe:csonen, :,a_t:t·onder efln vijftal

ttUflCl S • 
Uadi::1.t aoo.1:· de voor�i·ttJr DrFJ. c.T Scholtmns� (lo vergadering

was 1;/rnpond. <luo.c tle t:.:,1n ,ezi[.;C·m welkom te neton, '::ondigde 

hij r ls orî.'nkor i:tah Dra. C. Rotm ns, van de Go meE>nscha.p Vlis

si:1ge u, 1.� ie zott sproken ovor het ouüE,r\•1erp: 11 Jaar.·om ik hwna-

nj et ben". 
V11rv<>l._,<:H18 cîe lde a.e vo0r·��i t·;er not, nl,ldo, 1"lt:1.t t..r 60 lo5en-

hElid bestond zich bij cJ:e �ecr:Jtur·is op te ceven fum oon pleeg·

kiud in !'.1u..:.s op tt:. nem.on of door e\ n f2.nunciela üijé:.1,age te 

stcrn.nen. 1.at bet.r·oi hier kinêe1·en -vtl.n b.ut .ciuite11kui:kelijk bu•

roEH1 �J'Pfi ple1Jg�·:inë.eren, on<ler ::,..u.spiciön v:,n lïet humanistisch 

Verbond. Eiorn8 bc,f do voorz..i t to:c ue t "oui·d L4U de spr·eker. 

Doze, <..ie zijtl o;e ::..ch:r·ift t.,0;.;telu.e 1·odo vooi·last hetwelk 

niet lant,ar dt;.n onGe..reer 10 mm.nu.ten in baslag nam� bracht 

hin:i::·nieo.e ottl':':1le r:;un·ten n8.t-u· voren, Le-tr·cffende het milieu en

l.0 e.rfelijkhfd.d�leer. bp:cclrn.r 7,et '.to u.iteen., aat hij�elf als 

kinè hs.à. behoo1·t tot c<:: n ch1:i:::to li;ik ee�in. Hij r,1.oe s·t naar 

de kark, ue e::.techisatie enz. �:oen ni� echt.e:.i.· O.r) oen be:paal-

5.e J.oaftijd ,,as gekome·n, kwam hij als bij J.d.ot�elin6e inge

vin._;, tot Pn.dere inzichten. :Jpr1Jkor gaf 1._1i·t weer uuür ot1t-,ev-G-4

voi;;r t.. .... ze ziErns:,ijze, uu.t hij h0·t 5c� ,on5eue, 1:.1.v. hot ver

plicht tl3h1' de kerk [,E«1 r� en' • riiet kon a.elen en biCh da:..r

doül' niet ö1;;tnr of slecht.er e:,evac.l.vG. i�Cl vo1·uoTüCOlüe l1ij 

de e.,odel':i.mrnt : lB !'LOû.�;'.nlf" niet, doc.;h de r;,.enseu 0
ob:i.:uikt::n do

.. ,o..'ieiienst verke•;;rd, wa· .. rbij hot. eigenoelang tevtial op de 

VO l·.I'Jè'l{' trc:::id't. J::i.� Î:ottG nc:iouS.l' lljto,�n, ,ut Jlflt ,,J .. ·Ondtle0in

sel :c•1Jeds worüt t,elG t.}J bij het kind, dq;(. in eun bapa .... ld mi

li€ u. wo.rJt op�,f,1.rned. r r he:p�:, lde erf a li;ikh0d.� n v1:1,n zijn ouu.er,

huef t. Syrnke2: v ,., 8 oo· . ..: t.e6o n rn:.:.chtf:: ,vorhce:i:·öing. Als vonr

be :ld ha,�ltle +üj o.· a.rl)ij ar,n, clà!.t de t,1er1sen tegemmuruig in

angst J.eye 1, omdat er op hut c.,f;,mtlik ·tweE.:i m,:.chtBn tegenover

el'k.:•n...:le:r: st .._.,.n, t. ·1. A•'l.;,':t':Î.:ca on n.u.sl�uû, hct1;,olk e:i6enlijk 

zel.i c'<..lOl' àe meuset1 word:t bc�1,.::rkstelligd en V,a,ë.lI·,�oor een 

niem,(-1 uurlot, lr.u..1. ou·'j :,d.:..-..t1.n. 1:.:.0rdoor is 6.e relflJeheörsing en

xelfcontrole van .tiet iadiv:Luu zo u.it�:s:riw.te moeilijk, ulf:l men

deze 6oec1. wil cworvoerau. JJe UlOns mn.g �ich wel r;l.:.1.atsen in 

een tak van dienst en zich <latcrin opwo:dcen tot eon zekere 

hoogte tot de plaats, el1tu hij den}:t in J.e m.1. tscha:ppij te

mouen innemen. Hij 5,.f ech·to:r ver·der te l(ennan, dat h<:l·t ver

keeru vrd.s om aan eon. zofü.ni(;e oereikte pl.1ats, eui3e macht 

naar buitenu1t ".;e 6..:-::.n verbinden, waardoor mogelijk '.'IO''r e.:in

soort cictatv..1).r �ton onts·tuan. Op grond hiervan ,r,.s hij fe.i.te

lijk ook tegen het r:ülitai:cisme. Spreker gaf ochtcir te ken

nen., w:1.t hij bij deze uiteBn:.!,e·l;ting •,yas uit6e§IB.nve.n 

soonlijk mening. I,ie::·na 
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Hierna werd 5elegenheiè. c;e,.;even, om na deze lcorte uiteen
zcttine, viagen te stellen, ·,vaaraau door erürnle personen ga-
1rol[, 8,1.n ·werd f egeve n. 

De anrsto vra:J.g betrof of het Huruanistisc!l Verbond zich 
a�.n l.:on sluiten bij con politieke partij en zo ja, wolke par 
�ij er C::.:->,n het m0est dtJ belan1..:,oi1 van ilot i�tll1�Jnintisch Ver
oond .1:.l bij kwalll. 

Gp:rok.er Gaf hierop 'Lft kennen, dut; het hu.r11u.nistisch Ver
bond zi.ch fcitelijK bij ;can 0nlc la poli tioko purtij kon aan 
s 1-ui tbn, omdat er noe; gti c n e n"rn le 1)0li"t.iekc p:é�rt ij be staat 
die -:-nn ds doalsteJ.linö3n van het li.V. bcan'l;,voordt. Hierover 
ontspon � ich ecr.!.ter c 3 n veJ.·scrtlllc nde ,.:.e ü·.1chtem'!isse ling, 
,:i::.f:rbij bleek, .J.L.t o.e a.:...nwezigan het ... lie.r:riledc uiet allemaal 
e ns ·;•r.re n" 

Vr·J.:.:<.; tr1ce betrof het ve.L·ncf:fon van de il1ens boven de ande
re on hoe dit ger,ien moe1c:1·� woruon bij 1.rer.ts1.;rijdon, omdat het 
op va dstri;jden er ·toch ow ging, zic.n oove n e1;; r1 and.or te ete J 
len. 

Sp:rekcr gaf hierop als !6iju .noni.r1t:, te lt<.n1.aa.n, dat men zioJ 
wel do pl'te.ts mag doen toekotaen, \.IC.ê.brop men tîleont daJG deze 
hem toekomt. Zo kan iem::i.nd in een bedrijf wol bovenaan staa1 
mn:cr· o.lz econoom. helou1aal oüderuan siu«n. hot 1corn.t er hier 
m&ar op ·an oÏ trren ct.e kw�li te i t er- voor heeft. Spreker haal 
de noG 0,::n YO.)rbeeld aan. L.ij �oonde in Vlis�:dtl[;E:ll1 naast 
Gvn üh.ri..:telijke bULC'.'JQan. 8proker \it?.::3 op L',Ont.L ... t., in zijn 
tuin :u.:.11 bet spitten en de b.1lw.rman die blijkbaar niet kon 
vc:rcla'Za;tgen., o.at spn.:ici3r zj jn tu:i.n 3erdor 0111 had dan� ,begmtrien 
ook op Zondag to spitten, netgacn toch tegen. z,J..jn princi9e 
was. Spr·ekcr be schOll·,,a.e ài t e chtar mee:c· als jalocrshe id. 
Zo �·iildc r,:preker het echter niet zien en llij gaf dan ook ... J 
z:Ljn ,.nening te kennen, d'.ê,"t het \,edetri�.i ,ezon, W'.ihrdoor de 
e110 .nene :;-:ich boYen de am1ei·e tr·acl1hte te stellen, voor hei 
n.v. 0o n a.ir<::ct be7waar v,as. Ook llie.r·ove1.� werd not, u.itvoe·
ri� v�n �edachten eewisseJd.

Vr•J:è:!g drie be trof, of het h. V" een bepnz.ld punt nastreef, 
de. 

S-proker le,{lde mocttl" d.at dit een z13er 11oeilijke vr.aag was 
weLÎ.:e hij ech·to:e zo goed mogelijk zou tr:::.chton tEJ beantwoor 
è.en. Hij gaf dan uls �ijn 1:iening we8r, dat he·t H. V. wel een 
bcpf•.ald pul1 't· nastreefde, clocn men moest zullrn zien binnen 
zel':.:ere Lli.lclj.tsverhov.dingen. Een bepaald ve,st punt kon elget1-
lijL moeilijk 1rnra.en gevolgd, o;nd.'.;;.t ,1en hj_ordoor we!}r ge
ë.!v.>on;3,en zou worden, zich dar1rs.,.t1 te ondarv;e:z:·pan, l1Atge2n 
niet :i.n overeenstemming was it..et de uoolstelling Vfan het H. 
v. ·,;Gl ach·tte spreker het nodig, da·t 111en zich naar zekere
re ,:.,eJ.en moest onéterworpen, omciat e.r.:,rwers een cht.os zou ont
sta:.,.m. Ook lüerover ·,ferd nog uitvoo:r·4! ,i,nde6d.ing van gedacn 
�en 0e .vinscld, waarbij o.a ter. sprdke kWam, dat or in 1930 
14% hui·tonkerkelij.l{tJn ln NErnerland voorli:ï.1 amcn, w�rop mon 
vo1n;·s ttJ ld.e wat voor cle��e tnanse n l.:on vi0r1.10 n 30 daan" Spreker 
wilde echter niet het onstaun van het H.V. bespreken, Ook 
werd nog ,;evraagd hoe werd 5edG.cht over de vor ... or<leling van 
kardinaal Mindszerity. Dit kon sp.JiK.er echter 1i1ooilijk be o.:n 
delen, d 1r hij n�ct op de hoogte was onder Tuelke onstandib 
neden <lit procP-s- WDE ,.:.evoord. �preker deelde nog uede, dut 
in hot oors·l;volgend te houde:;n congres van het H.V. è.e holi
ding zal wo.rden b3peald ten a· nzien va1- het communisI11e, t: u 
rnevI'ouw r:uü·e nbcrf: r..ai:tr zetel van het H. V. te roe schiidcinf 
he:Jft !Sesteld. 

0!'1strocks 22.30 uur, werd t:.e vergadering 1:e�loton,nadat de 
voorzitter de aanwezigen dank ilad ge bracht voor h1 , opkorn:Jt • 

corcesp.nr. • 
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Betreft: JoJo Lips� 
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·5 l.laart 1949.
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J\.ntrNoord 01) lîvv schrijven dod. 2-3-49, no. 481,73.(rapl)el). 

...-.•. -_..f 

1iaa.r aanle ic1ing van bovenaangehaald schrijven ( 1�ap9e1 

op 1Jw sclrrijver1 clod. 5-11-48, no. 48173), 1)etreffende 

·J.Jo Lips, 1;·vordt r:r1ede6edeeld dat clit schrijjven c1.d. 28-2-49

onder no. 175 I.�. werd beantwoord •

• 
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Onderwerp: Bijeenkomst "Humanistisch Verbond. 11 

--------------------- -----------

Datum van ontvangst berichtg 

Betrouwbaarheid berichtgeverg 

Waardering berichtg 
Tevëns bericht gezonden aan: 

Ondernomen acties: 
- -�---�--��------- -----------------------------------------

G E H E I M . 

--=---- -----= 

2 Maart 1949. 

In de voormiddag van zondag,27 Februari. 1949,te lOf uur, 
werd alhier in hotel 11Bellevue 11 een bijeenkomst gehouden 
11 HUM.Ai.HSTISCH VERBOND" ,afdeling Den Helder. 

De bijeenkomst werd te 10! uur geopend door de voorzitter 
\Gerri.t,Johan GROBBEN,geboren te Almelo,31-3-94,wonende Tiimor

laan 24 te Den Helder,di.e na te heboen medegedeeld,dat de afde
ling het aantal van 50 leden had bereikt,het woord gaf aan de 

, \ spreker Cornelis ,Hendrik KETNER,geboren te Rotterdam,13 Decem
ber 1876,doktor in de scheikunde,wonende Stationsweg 1 te Alk
maar.Spreker gaf eerst een uiteenzetting hoe hij humanist was 

geworden en daarna belichtte hij drie kanten van het humanisme. 

Omstreeks 12 uur werd de Dijeenkomst ,die met pianomuziek 

werd geopend en beëindigd,door de voorzitter gesloten.Op de bij 

eenkomst waren 28 personen ,waaronder 14 vrämwen ,aanwezig. 
Omtrent de spreker kan nog worden opgemerkt,dat hij tot 13 

December 1941 in deze gemeente woonachtig is geweest,alhier 

leraar in de schei.ku11de was aan de R.H.3.S. en lid was van de 

Jj: S .D .A.P.

"einde" 
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© Onderwerp: 
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Verslag vergadering van � . · 
het Humanistisch Verbond 28 Februari 1949. 

�!3§!tg�_Hengelo_ ( O) ·---------------------------------�-------------- �--�--
. ' -

Eigen bericht" 

e 

Op Zondag 27 Februari 1949, te 10.30 uur, i'lerd in het 
"Amstel Hotel� a&n de Enschedesestraat No. 23, een openbare VE
gadering gehouden door het Humanistisch Verbond, Afdeling Hen
gelo (0). 
�anwezig: 23 personen. 9 Vrouwen en 14 mannen.
Zaalcapaciteit: 50 personen. 

'T )( Spreekster: Mevr. H.A.Polak-Schwarts, te Amsterdam. 
,/ 

Te omstreeks 10.45 uur, werd de vergadering geopend 
door een onbekend gebleven persoon, die de Voorzitter, die we
gens ziekte verhinderd Tias, verving en de aanTiezigen een zeer 
kort welkomstwoord toesprak en daarna het woord gaf aan de
spreekster mevr. Polak-Schwarts. 
Spreekster begon met de mededeling, dat zij zou spreken over 
het "Leven van Prof. Leo Polak" hoogleraar aan de Universiteit
te Groningen tot begin 1941. 
Spreekster, die de weduwe van Prof. Leo Polak bleek te zijn, 
gaf daarna een breed opgezet relaas van het leven van haar man,
vanaf zijn kinderjaren tot aan zijn overlijden in het Concen
tratiekamp "Mauthaussen" in Duitsland. 
In haar rede, die ongeveer 1.30 uur geduurd heeft, Tierd de po

litiek geheel niet besproken. Haar rede was van een zeer be
schaafd en hoog gehalte. Wel liet zij in haar rede uitkomen, 
dat haar man veel tegenwerking van de Regering en hoge autori
teiten had ondervonden, omdat hij een principi�lè vrijdenker 
was. 
Te omstreeks 12.45 utTr, was de vergadering geeindigd. Voor het 
begin en na het einde van de rede van mevr. Polak, werd ernsti
ge muziek, door middel van een e;ramophoon, ten gehore ·gebracht. 

Op 28 Februari 1949, toegezonden aan het 
Hoofd vm de Centrale Veiligheidsdienst 
te 's-G R A V E N H A G E • 

EINDE. 

In afschrift aan: 
De Procureur-Generaal, fgd. Directeur van Politie 
te A R l'î H S M • 
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f.fo. 175 I.D.

B8treft: J.J. Lips. 

'1df1h 
c:::Eiill II·.1 
--... --� 

fi_ntwoord op U·vV schrijven d.d. 5-11-48, 

28 �ebi�1ari 1S49. 

• 

• 

no. 481 73. 

I LIPS, Hendrik Jan Jacob11s, �fed., t;eboren 26 October 1913 te Iiot-
aa111, 6e111J_vv�d met Go J .J\.. Sr11i t ( drie 111inder jarige r:-inderen), van beroer) 
ona_erv"vijzer, vestigde ziclî c1.d. 21-3-4J, lco11ende van I?.otterda.111 te Hen
gelo. Vervo1Bens kwao hij d.d. 31-3-47 in de geneente Ar1ersfoort, 1ia
c1_oerastraat 3 5. 

Aanvankelijk was hij te füJersfoort onderwijzer aan de Pallas-
.i-1. tl1ene scl1ool (I11ori te s sori-or1de1 ... wi j s) , doch in l�, 4.8 l1e ef t 1·1i j als zo
--.tanig ontslä.f; genor11en en is i1i j als bezoldigd }Jropagandist in d.ie11.�t 
getreden. van het I-luri1anistiscl1 Verbond. tli j noer�-t zicl1. CoL111issaris van 
het .ti1.lr.r1anistisch Verbond. In deze t·unctie is hij veel op reis. 

, , 

Voor een der ra1-ne1.1. van zijn v.Joning nane;t voortdurend een i�eclar11e-
J)laa t van liet l{1rrnanistiscl1 Verbond.

Hij is niet aant;eslo�en bij een KerJ�enootscl1ap. 

.

• 

Betrok1cene is lid van cle J?arti j van de 1u·beld. 1.let u itzor1dei�ing 
va11. zijn pi�opagancta voor l1et tl1J_1-11m.nistisc11 Ver·bond is uit he-t; onderzoelc 
niet gebleken, dat Lips zich actief met poli-tielce aanbelegenheden be
Lrieei t. 
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UITTREI<SEL 

Voor ........................... O.D. ... 2.45.............................................. Naam ................... B.1.u.n�11.i .. s.t.is..c.h ..... Yo.r.b.o.n.c1 . ., ............................................. .

• 

' 

• 

Origineel in .......... 0 D .... 520 ................................................. Naam ........ Ext-rem.1-stische .... personen ............................................... .
• 

• 

• 

Volgnr ........ : ..... .............. Ag.nr .... :.56..2.8.7. ..................... Aard van het stuk ... Pro:t.e.s.t.e.n ... t.egen .... Rege.rj ng.s.be.le id 
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Naar aanleiding van het gesprek, 
dat een mijner medewerkers met U mocht 
hebben omtrent het Humanistisch Verbond 
en de op bladzijde 21 van Uw overzicht, 
no: 12, aangehaalde mening omtrent het 
zelfde onderwerp, moge ik U mededelen, 
dat het volgens mij ter beschikking 
staande gegevens inderdaad juist is, 
dat individuele afdelingen kritiek 
hebben uitgeoefend op het Regerings
beleid inzake INDONBSIE, doch, dat 
dit echter niet gezegd kan worden van 
het Iiumanistisch Verbond als zodanig. 
Ik moge hierbi.j aantekenen, dat 
de Ministers DI-IBES en in 't VELD beiden
lid zijn van dit Verbond. 

A. 

Aan het Ministerie van Algemene Zaken, 
J avastraat 68, 
's-GRAVENHAGE. 
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Voor een groepje van pl.m. 50 personen (mi d;:;��:dsmilieu) hield 
JIProf. Dr. M.G.J. Minnaert óp 20 Januari 1949 in de Muziekzaal van Café-

Restaurant Brinkmann, Gr. Markt, een lezing voor het Humanistisch Verbon 
afdeling Haarlem. 

Tot onderwerp van zijn lezing had hij gekozen: "Atomen-energie, 
een zegen of een vloek voor de mensheid"? 

De bijeenkomst droeg een openbaar karakter. 

In het eerste deel van zijn rede gaf Prof. Minnaert een uiteen
zetting over de eerste beginselen der atoomenergie. Vervolgens behandel
de hij de ontdekking op het gebied der kernphysica, de mogelijkheid tot 
het omzetten van metalen en het radio-actief maken van stoffen. 
Het belang vaor de mensheid van deze ontdekkingen legde Prof. Minnaert 
vast in de volgende punten: een nieuw natuurwetenschappelijk inzicht; 
belangrijke toepassingen op het gebied van de biologie en de genees
kunde; als technische energiebron (bespäring van brandstof) en als 
laatste punt de dreiging der atoomwapens. 

In het tweede deel van zijn lezing gaf Prof. Minnaert een over
zicht van de wedloop tussen Duitsland en Amerika gedurende de tweede 
wereldoorlog om te komen tot de vervaardiging van een atoomwapen en het 
uiteindelijke resultaat van Amerika waar men met medewerking van een 
groot aantal geleerden van internationale faam en door ontzaggelijke 
arbeid en energie slaagde om een atoombom te vervaardigen, Na een be
schrijving van de verschrikkelijke uitwerking der atoombommen welke ge
worpen werden op Hiroshima en Nagasaki, komt hij tot de vraag: Is er 
verweer mogelijk? 
Verweer tegen de uitwerking der atoombom, aldus spreker, is er prac
tisch niet en het is buitengewoon moeilijk. Hij belicht de plannen 
die gemaakt werden om grote steden te splitsen in een reeks van kleine 
dorpen of het bouwen van steden onder de grond, doch als men bedenkt, 
aldus spreker, dat de huidige atoombom reeds 100 x zwaarder is dan die 
van 1945, dan kunnen deze plannen niet de oplossing geven. 

Spreker gaat uitvoerig in op de grote moeilijkheden die de ge
leerden, werkzaam in de atoomindustrie, ondervinden; hoe zij letterlijk 
als gevangenen leven en onder de druk leven van verdenking; spionage en 
zoals hij het uitdrukte: inquisitie. Als meerdere landen in de wereld 
zich met de vervaardiging van atoombommen bezig zouden gaan houden, 
zouden het wantrouwen en de verdenking een voortdurende rol gaan spe
len. Amerika heeft thans de atoombom, sei spreker, dat is zeker. Dat 
Rusland ook atoombommen zou bezitten,geloofde spreker niet. De atoom
energie is niet fout, zei spreker, doch de maatschappij is zo dwaas om 
deze vinding op deze wijze te gebruiken. 
Wat zal de toekomst brengen en wat zal de mensheid doen, vraagt spreker 
zich af. Als oplossing van het probleem ziet spreker de nationalisatie 
van de gehele bewapeningindustrie en van alles wat betrekking heeft op 
het voorgaande. Wanneer de vervaardiging van atoombommen in handen zal 
zijn van de staat dan geeft dit nog geen volkomen zekerheid, doch wel 
een zekere waarborg. Aan de hand van schema's toont spreker aan hoe 
het met een internationale controle mogelijk kan zijn om de vervaardi
ging van atoombommen onmogelijk te maken. waar het op aan komt is de 
vervaardiging van het Uranium 235, de aanmaak hiervan moet beperkt 
worden. 
Het vervaardigen van een atoombom is eenvoudig, zegt spreker, en kan 
met zeer kleine installaties, die gemakkelijk verborgen kunnen worden,
en waarvan dus centrale zeer moeilijk is, tot stand worden gebracht. 

Men 
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� Men kan echter niets doen zonder het uranium 235 en voor het bewerken hiervan zijn zeer grote fabrieken en immense installaties nodig; en dit is dus wel te controleren. 
Spreker ijvert voor een wereldorganisatie die controleren moet hoe groot de voorraad uranium op de gehele wereld is. Deze wereldorganisatie moet ervoor zorgen dat deze voorraad nooit groot genoeg zal zijn om atoombommen te vervaardigen. Het zou in kleine hoeveelheden aanwezig moeten zijnten behoeve van artsen en als krachtbron voor fabrieken. 
Spreker komt hier op politiek terrein en schetst de moeilijkheden tussen
de volkeren, die hij splist in wat hij noemt: socialistische en kapita
listische staten. Hij noemt het echter hoopvol dat zowel Amerika als Rus
land het beiden eens zijn over het punt van een internationale contr6le, 
doch erkent tevens de grote verschilpunten die tussen beide bestaan. 
Spreker gaat uitvoerig in op hetgeen geleid heeft tot het opschorten van 
de besprekingen ten deze en verdedigt in dit verband het gebruik dat Rus
land maakte van het veto-recht, dat hij het recht van een minderheid noem
de. Rusland had volgens hem een oplossing gegeven met zijn voorstel van 
gelijk oversteken, doch het werd niet aangegrepen. 
Spreker probeert een motief te vinden om de weigering van een internatio
nale contr6le van de zijde van Rusland te verklaren en hij meent deze te 
zien in de geheime fabrieken in de Oeral als schakel in Ruslands verdedi-
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wam, om a us an J een con ru e door merika in zijn fabrieken, kwets-
baar zou worden. 
Er moeteen oplossing gevonden worden, zegt spreker, b.v. controle op de 
internationale mijnbouw en de hoeveelheden uranium die gedolven worden. 
Wij moeten eisen van regeringen en staten dat de kwestie der atoombom op
nieuw onderzocht wordt. Ook ijvert spreker voor een gezonde voorlichting 
op paniek te voorkomen. Wij moeten weer gaan praten, zegt spreker, om tot 
een eerlijke oplossing te komen. Het is de plicht van allen om niet klak
keloos achter�é�n der twee partijen aan te lopen, doch te trachten beide 
standpunten te begrijpen. Tracht het Russische standpunt te begrijpen. 
Let wel ik zeg niet alleen het Russische standpunt. 
Spreker doelde hierbij op de pers die volgens hem meestal alleen het 
Amerikaanse standpunt belicht. � Spreker beval de aanwezigen aan om eens het boek te lezen van Jewlet John
son, Dean of Canterbury, hetgeen over Rusland handelt. Men zou dan een 
andere kijk op Rusland krijgen, volgens spreker. , 
Naast dit boekwerk prees hij ook een boek ter lezing aan van Duhamel, waar
in volgens spreker, de toestanden in Amerika zwarter staan afgeschilderd 

'dan ze in werkelijkheid zijn. Men moest in alle landen zowel de goede als 
kwade kanten bezien. 

I 

Spreker hoopte dat vroeg of laat de dreiging der atoombom zo groot zou 
worden, dat de regeringen verplicht zouden zijn omttot overeenstemming te 
komen. Hij brak een lans voor de eenhèidsgedachte in de wer,eld, dan zou 
de atoomenergie een zegen voor de mensheid kunnen worden. 
Spreker besloot zijn rede te 22.30 uur met de spreuk der natuurkundigen, 
werkzaam in de atoomindustrie: E�n wereld of geen wereld. 

Van de gelegenheid tot vragenstellen werd door een �rietal personen 
gebruik gemaakt. De gestelde vragen betroffen het atoomgeheim, dat volgens 
spreker geheel geen geheim is; elk land kan atoombommen vervaardigen, mits 
ze over'ae immense installaties beschikken die nodig zijn om deze te kun
nen vervaardigen. Een andere vraag was of spreker nader wilde preciseren 
wat hij bedoelde met socialistische en kapitalistische staten. 
Spreker merkte glimlachend op, dat hij net zo goed had kunnen spreken van 
wit en zwart of van groep A en B« Verder commentaar wenste hij blijkbaar 
niet te geven. 

Hoewel de sympathien van Prof. Minnaert kennelijk aan progressie�e 
zijde staan, weet hij op listige wijze de schijn te vermijden op d� wijze

van: "de Russen zijn eigenlijk goede mensen, doch de Amerikanen ziJn
n

��� 



.. 

-3-

niet zo kwaad". 

Bij de ingang van de zaal werd propagandamateriaal alsmede een 
brochure over het winterprogramma van het Humanistische Verbond uit
gereikt. 
Gedurende de pauze werden loten te koop aangeboden ten bate van "Hu
manitas". 
Aan de wanden van de zaal hingen een aantal affiches van het Humanis
tisch Verbond met de tekst: Ook gij behoort bij ons. 

r, 22 Januari 1949. 

Aan de: 
Centrale Veiligheidsdienst 
Javastraat 68 
's-G r a v e n  h a  ge. 
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Voor een groepje van pl.l'.1l. ;-0 personen (a1ddenstands 111eu) hiel 
Profo Dr. U.O.J. M1nnaert �p 20. Januari- 1949 1n de !fUziekzaal van Caf� 
Restaurant Br1nkmann, Or. Varkt, een lezing voor het HWlan1st1sch Verba 
afdel1nt Haarlemo 

ot onderwerp van zijn lezing had hij gekozen: "Atomen-energie, 
een zegen of een vloek voor de r.aensheidtt? 

De_b1jeenkomst droeg �en openbaar k�rakter. 

In het eerste-de&i van zijn rede gaf Prof. M1nn�ert een uitee -
zetting over de eerste beginselen der atoomenergie. Vervolgens behande
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de hij de ontdekking op het gebied der kernphysica, de mogelijkheid to 
het o•zetten van metalen en het radio-actief maken van stoffen. 
Het belang vaor de mensheid van deze ontdekkingen leide Prof. MinnQert 
vast in de volgende punten: een nieuw natuurwetenschappelijk 1nzichtJ 
belangrijke toepassingen op het gebied van de biologie en de genees- •r
kunde; als technische energiebron (besparing van brandstof) en als 
laatste punt de dre1t1ng der atoomwapen·s. 

In het tweede deel van zijn lezing gaf Prof. Minnaert een over
zicht van de wedloop tussen Du1tsland·en Amerika gedurende de tweede 
wereldoorlog om te korr:en tot de vervaardiging van een atoomwapen en h

uiteindelijke resultaat van Arae:;-ika waar men met medewerking van een 
groot aantal gele�rden van internationale faam en door ontzaggelijke 
arbeid en energie slaagde om een atoombom te vervaardigen. Na een b -
schrijving van de verschrikkelijke uitwerking der atoombommen welk '-'la
worpen werden op .Hiroshlm� en Nagasaki, komt hij tot de vraag: Is er 
verweer mogelijk? 
Verweer tegen de uitwerking der atooaboa, aldus spreker, is er prac
t1sch niet en 1let is buitengewoon moeilijk. Hij belicht de plannen 
die gemaakt werden om grote steden te splitsen in een reeks van kleine 
dorpen of het, bouwen van steden onder de grond, doch als men bedenkt, 

1 

aldus spreker, dat de huidige atoombom reeds 100 x zwaarder is dan di, 
van 1945, dan kunnen deEe plannen niet. de oplossing ,-even.

Sp�eker gaat uitvoerig in op de grote moeilijkheden die de ge
leerden, werkzaam in de atoomindustrie, onderv1 nden; hoe zij letterli,jl 
als gevangenen leven. en onder de druk leven van verdenking; spionage e1 
zoals hij het uitdrukte: inquisitie. Ala meerdere landen 1n de wereld 
zich met de verva�rdiging van atoombommen bezig zouden gaan houden, 
zouden het wantrouwen en de verdenking oen voortdurende rol gaan spe-
len. Amerika heeft thans de atoombom, ae1 spreker, dat is zeker. Dat 
Rusland ook atoombommen zou bez.1tten,geloofde spreker ni.et. De atoom
energie is niet fout, zei spreker; doch de maatschappij is zo·dwaas O!ll

.de.ze vinding op deze wijze te gebruiken-. 
' Wat za1 de toekomst brengen en wat zal de mensheid doen, vr�agt spreke� 

zich af. Als oplossing van net probleem ziet sprel'er de nationalisatie 

1

_ 
van de g&hele bewapeningindustrie en v� alles wat betrekking heeft op 
het voorgaande. Wanneer de vervaardiging van atoombom�en in b�nden zol 
zijn van de staat dan geeft dit nog geen volkomen zekerheid, doch wel
een zekere waarborg. Aan de hand van SC·hema • s toont spreker aan hoe
het met een internationale contróle mogelijk kan zijn om dé vervaardi
ging van atoombommen onmogelijk te maken. Waar het op aan komt is de
vervaardiging van het Uranium 235, de aanmaak hierv n moet beperkt 
worden. 
Het vervaardigen van een atoombom 1s eenvoudig, zegt spreker, en kan 
met zeer kleine 1nstullat1es, die gemakk.el1jk verborgen kunnen worden, 
en waarvan dus contrOle zeer moeilijk is, tot stand worden gebru.cht. 

' 
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Men kan echter niets doen zonder het uranium 235 en voor het bewerken bie 
van .zijn zeer grote fabrieken en immense installaties nodig; en dit is
dus wel te controleren. 
Spreker ijvert voor een wereldorgànisat1e die controleren moet hoe groot 
de voorraad uranium op de gehele wereld is. Deze wereldorganisatie moet 
ervoor zorgen dat deze voorraad nooit groot genoeg zal zijn om atoombom-

. men te vervaardigen. Het zou in kleine hoeveelheden aanwezig moeten zijn 
ten behoeve van artsen en als krachtbron voor fabrieken. 

· Spreker komt hier op politiek terrein en schetst de moeilijkheden tussen
de volkeren, die hij spl1st in wat hij noemt: socialistische en kapita
listische staten. Hij noemt het echter hoopvol dat zowel Amerika als Rus
land het· beiden eens zijn over het punt van een internationale contrOle,
doch erkent tevens de grote verschilpunten die tussen beide bestaan.
Spreker gaat uitvoerig in op hetgeen geleid heeft tot.het opschorten van
de besprekingen ten deze en verdedigt 1n dit verband het gebruik dat Rus
land maakte van het v�to-recht• dat hij het recht van een minderheid noem•
de. Rusland had volgens hem een oplossing gegeyen met zijn voorstel van
gelijk oversteken, doch het. wer<'I niet aangegrepen.
Spreker probeert een motief te vinden om de weigering vari een internatio
nale contr61e van de zijde van Rusland te verklaren en hij meent deze te
zien. in de geheime fabrieken in de· Oeral als schakel in Rushmds verdedi-
gingssysteem. Rusland wenste niet dat Amerika hier bij een controle achte,
kwam, omdat Rusland bij een contr6le door Amerika in zijn fabrieken, kwet•
baar zou worden.
Er moeteen oplossing gevonden w�rden, zegt spreker, b.v. controle op de
internationale mijnbouw en de hoeveelheden uranium die gedolven worden.
Wij moeten eisen van regeringen en staten dat de kwestie der atoombom op
nieuw onderzocht wordt. Ook ijvert spreker voor een gezonde Yoorlichting
op paniek te voorkomen. Wij moeten weer gaan praten, zegt spreker, om t.nt.
een eerlijke oplossing te komen. Het is de plicht van allen om niet klak
keloos achter'4'n der twee partijen aan te lopen, doch te trachten beide
standpunten te begrijpen. Tracht het -Russische standpunt te begrijpen.
Let wel ik zeg niet alle·en het Russische standpunt.
Spreker doelde hierbij op de pers die volgens hem meestal alleen het

'Amerikaanse standpunt belicht.
Spreker beval de aanwezigen aan om eens het boek te lezen van Jewlet Jo�
son, Dean of Canterbury, hetgeen over Rusland handelt. Uen zou dan een
andere kijk op Rusland krijgen, volgens spreker.
Naast dit boekwerk prees hij ook een boek ter lezing aan van Duhamel, waat
in volgens spreker, de toestanden in Amerika zwarter staan afgeschilderd
dan ze in werkelijkheid zijn. Hen moest in alle landen zowel de goede als
kwade kanten bezien.
Spreker hoopte dat vroeg of laat de dreiging der atoombom zo groot zou
worden, dat de regeringen verplicht zouden zijn omttot overeenstemming te_
komen. Hij brak een lans voor de eenheidsgedachte in de wereld, dan zou
de atoomenergie een zegen voor de mensheid kunnen worden.
Spreker besloot zijn rede te 22.30 uur met de spreuk der natuurkundigen,
werkzaam in de atoom1ndustrie: E,n wereld or geen wereld.

Van de gelegenheid tot vragenstellen werd door een '8lr1etal personen
gebruik gemaakt. De gestelde vragen betroffen het átoomgehe1m, dat volgens
spreker, geheel geen geheim is; elk land kan atoombommen vervaardigen, mit
ze over de immense, installaties beschikken die nodig zijn om deze te kun
nen vervaardigen. Een ande.re vraag was of spreker nader wilde preciseren

'wat hij bedoelde met socialistische en kapitalistische staten.
Spreker merkte glimlachend op, dat hij net zo goed had.kunnen spreken van

wit en zwàrt of van groep A en B. Verder commentaar wenste hij blijkbaar 
n1e.t te geven.

Hoewel de sympathien van Prof. M1nnaert kennelijk aan progressieve
zijde staan, weet hij op listige wijze de schijn te vermijden op de wijze
van: "de Russen zijn eigenlijk goede mensen, doch.de Amerikanen zijn ook ' niet 
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niet zo kwaad".

Bij de ingang van qe zaal werd propagandamateriaal alsmede een 
brochure over het winterprogramma van het J{umanistischll Verbond uit-
gereikt. · 

· Gedurende de pauze werden loten te koop aangeboden ten bate •an "Hu
ma.ni.tas '' •· 
Aan de wanden van da zaal hingen een aantal affiches van het Humanis• 
tlseh Verbond met de tekst: Ook gij .behoort bij ons. 

fi 22 Januari 1949.

Aan de: 
Centrt.lle Veiligheidsà ienst 
Javastraat 68 
•s-G r a v e n  ha ge.
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In verband met de inhoud van een dezerzijds gesteld rap
port, d.d. 15 Maart 1948,· nr. 1907-1-48 en het daarop van 
U ontvangen bovenve:rmeld schrijven, werd een nader onder
zoek ingesteld. 

Daarbij is kunnen blijken, dat bij de "Stirhting voor 
lVIaatsc-happelijk werk op humanistisr.he grondslag "Humanitas' 
gevestigd Stadhouderskade 139, alhier, van communistische 
zijde geen enkele poging is gedaan tot penetratie. Zonder 
bez,wa.µ- kan worden beweerd, dat 11Humani tas" vrij is va1. 
communistische invloeden.. Het zoa voor de betreffende poli 
tieke groepering ook niet eenvoudig zijn tot penetratie te 
komen, want de directeur van het ''Humani tas"-bureau, de 
heerP.C.Faber, lid van de ''Partij van de Arbeid" en voor
zitter van de Amsterdamse gemeenteraadsfractie dezer par
tij, geldt als éên van de meest felle tegenstanders van 
het Stalinisme. De heer Faber kiest zijn medewerkers met 
de grootste zorg. 

De plaatselijke "stirhting voor toezicht op politieke de
linquenten", Koningsl aan 22, alhier, mag z irh ook gevrij
waard. noemen van belangstelling der �ommuni sten" 1/lelis
waar heeft de bekende mevrouw Van den Muyzenberg-Willemse, 
als enige communiste sedert enige maanden zitting in het 
bestuur, maar haar artiviteit en belangstelling is nihil. 

Van de ongeveer 900 personen, die als toezir.hthouder fun
geren, behoort ongeveer twee-derde tot een godsdienstige 
rir.hting1 van de overigen zijn velen bekend als lid van 
een niet-communistisr.he politieke partij . Men weet, dat 
enkele van de voogden tot de communistische richting 
moeten worden gerekend, maar over hun werk is men niet 
ontevreden en zij ku 1nen zeker geen rir.hting geven aan het 
politiek reclasseringswerk in zijn geheel. 

Een soortgelijk geluid kan worden gegeven over het werk 
van de "Stichting voor toezi ... ht op jeugdige politieke 
delinquenten", kantoor houdende JHerengrar.ht 1.36, alhier. 
Ook daar is de leiding in absoluut-anti� c.bmnnin,i.:Siüsc-he 
handen, waardoor gewaakt wordt tegen verkeerde invloed. 
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Van de eveneens ongeveer 9u0 toeziC"'hthouders behoort sle�hts 
een aantal van ruim 100 personen ni et tot een kerkelijke 
richting. Evenals bij de eerdergenoemde sti�h�ing weet men, 
dat enkele van de medewerkers erkend �omm.unist zijn, maar 
ook hier wordt gezorgd voor het zuiver houden van de doel
stellingen" 

Waar het bovendien bij geen der genoemde ,.3t1c-htingen merk
baar is geweest, dat de van bepaalde c.P"N.-zijde gegeven 
penetratie-opdracht i s  uitgevoerd, kan het onderzoek als 
geeimdi gd worden be sc.houwd. - Einde. 

M.-2 
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15.3.1948 
Humanit2ir� Bond 
voor Reclassering.

�April
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8. 

.n.e .v. schr. van Amsterdam,
no ·315.34 in OD 2l4-Asd. 

,Met. ver 1ijzing naar Th'7 in mrflille- genoemd schrijven heb ik
de eer U te berichten, dat .,blijkens een inn;esteld onderzoek ·om
trent het bestaan vr�n .een Hunani tairé· Bond voor Reclassering
niets is kunnen blijken. 

Volgens ontvangen inlichtingen bestavt.ecbter wel de 
Stic'.ting voor maatscnap:i)elijk werk op hu;nanistische grondslag,
aan vrelke stichting een afdeling Heclaseering is verbonden. De 
zetnl v;m deze. stichting is f"OVestiP"d to Am.sterda:r.i, Stadhouders
kade 84. Als directeur tre��dt op P.C. Faber. 

Voorts werd fl')g verno".rnn, dat het toezicht op ·en de. rec!as
sering van politieke delinquenten v:rijvrnl uit.sluitend is opl?'.edra
gen aan de ustictting toezir-ht politieke d.elinqueli"�onn . Andere 
reclas:cringsinrichtin�cn zouden daa:r weinig of niets r,a.oe te.ma.-
ken hebben. 

. . 
IJr noge U verzoeken, te· U 1er kennis ltor:1enac of 1)ij onder

zo .k blijkende ·p;egovens betref1ende penetratie dè'r c.1?.N. in 
bb�ongenocode stichtingen:aa.� mij te willen doep b�richte�. 

• 1,.1 
.,, • 

<f � i* 

· / 
Uet Hoo!d vnn de 

CElfTB.k.LB ·VEr...:,IGHÉIDSDIEMSi\
,�ens deze}. 

' . /. 

L. L. , van· Lae:re ,

'de Hoer 
ofdcommisna.-"iS v�n Politie

�TERDA11.\1 � 0 .· ó .

. . \ . ' ' Ct ÇJ d'fl . . 
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NOTITIE VAN B IIIb, dit naar aanleiding van het verslag van I.D. A'dam, 
" dd •. 15-3-1948 betreffende een scholingsbijeenkomst 

uitgaande van de C.P.N. in welke bijeenkomst werd 
opgewekt zitting te nemen in de Humanitaire Bond 
voor Reclassering, opdat ook C.P.N.•ers deelnemen 
aan het reclasseren van politieke delinquenten. 
--��-�------------------- AOD/31534. , 

t-lH) �/)ö,?H 

Het bestaan van de HUMANITAIRE BOND VOOR RECLASSERING, kan niet blijken. 
Een bond van die naam is bij ortlcleie reclasseringsinstellingen niet 
bekend, terwijl bij informatie aan het Min. van Justitie werd vernomen 
dat.een bond van die naam geen bereidverklaring,dat zij als reclasserings� 
instelling optreedt,heeft afgelegd. 
Vernomen werd dat wel bestaat de STICHTING VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK OP  
HUMANISTISCHE GRONDSLAG en dat aan die stichting een afdeling reclasse
ring is verbonden. Dê zetel van die stichting is gevestigd te Amsterdam,
Stadhouderskade 84. Directeur van die sticnting is P.C.FABER. 
Nog werd vernomen, dit van de Direc�ur van de Vereniging van reclasse
ringsinstellingen, dat het toezicht;én de reclassering van politieke 
delinquenten vrijwel uitsluitend is opgedragen aan de STICHTING TOEZICHT 
POLITIEKE DELIN�UENTEN en dat andere reclasseringsinstellingen daar wel
ÎÎ1g of niets mee hebben uit te staan. 
Het hoofdbestuur van laatstvermelde stichting is alsvolgt samengesteld: 
PROF. Mr. F.J.F.M. Duynstee, Hoogleraar aan de R.K.Universiteit te Nijme

gen, voorzitter; 
Mr.Dr. F.Hollander, .Advocaat-Fiscaal bij het Bijz. Gerechtshof 

te •s-Gravenhage, vice-voorzitter; 
Mr. J .M.Barents, Advocaat en Procureur te 's-Grav·enhage, 

Algemeen secretaris en penningmeester; 
Jhr. Mr. L.H.N.M.Bosch Ridder van Rosenthal, wnd,Chef van het Kabinet 

den Min. van Binn.Zaken; 
Mr.Dr. J.Barents, Hóofdredaoteur; 
N.H. de Graat, Administrateur Min. van Onderwijs; 
Mej. G. van Elzelingen, Ambt. der reclassering 1n-A1gem.Dienst. 
Dr. N .Muller, Politierechter te Amsterdam; 
alsmede de voorzitters van de plaatselijke afdelingen. 

Directeur van de Stichting is: 
Mr. J. le Poole, Binnenhof la te Den Haag. 

------�-------------------

B IIIb 31-3-1948. 



No. I.D. 10/49. 

Onderwerp: 
Verslag openbare Vergadering 
van het Humanistisch Verbond, 
Gemeenschap Hengelo(O). 

�igen bericht. 

GEHEIM . 

D,tum: 9.Januari 1949. 

Q,3 � bt9

12 JAN.10�0

'-._____:. __ 

Op ZonrJ.ag, 9 Januari 1949, te 10.30 uur, werd in het Amstel 
Hotel, aan de Enschedesestraat te Rengelo(O), een openbare bijeen
komst gehouden door het Humanistisch Verbond, Gemeenschap Hengelo( 

Aanwezig: 

Zaalcapiciteit: 

Spreker: 

36 personen.( 13 vrouwen en 23 mannen). 

50 personen. 

!·�·!·ROOS, nadere personalia onbekend.

Te omstreeks 10.35 uur, werd de bijeenkomst geopend door 1e 
Voorzitter van de Gemeenschap Hengelo�O) van het Humanistisch Ver
bond, die de aanwezigen een welkom toeriep en met een kort woord 
de spreker van die morgen, H.J.F.ROOS inleidde. 
Spreker begon zijn redevoering met te zeggen dat hij geen lid van 
het Hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond was, doch gewoon lid 

over Zijn rede was dan oolc alleen.L'.hetgeen hij als Humanist dacht en hoe 
een Humanist behoorde te leven. Na uitvoerig te hebben stilgestaan 
bij het ontstaan van de mens, kwam hij tot de slotsom dat de mens 
is ontstaan uit een dode stof. De mens wordt door de cosmos opge
vat als een geheel. De Humanist kan dan ook niet uitgaan van een 

'l God buiten de co smos. Da Humanist ziet de mens dan ook als drager 
van een eigennormen drager. Rij is dus övertuigd van zedelijke nor 
men en weet dus wat goed en niet goed is. Vervolgens ging spreker 
uitvoerig in op de Humanistische levensproblemen, o.m. het waar
heidsbegrip. Voorts maalqefte spreker het onrl.erschei1 tussen rle ver 
stands- en gevoelmens. Hierna toonde spreker het verschil aan tus
sen het Westers- en Oostersdenken. Dit laatste beheerst dat van de 
mysticus, volgens �eker. De mens, aldus spreker heeft normgevoel 
dat niet aan gevoelens van willekeur is blootgesteld. Er zijn zeder. 
wetten die de mens wel kan overtreden, �aar niet negeren. Het indi 
videle beslissen, zonder dat een officiele instantie ingrijpt, is 
het kernpunt van de Humanistische levensbeschouwing. Hoewel een 
vaste lijn zich aftekent, zal de moraal zich in de loop der tijden 
niet verand::ren. Was, volgens spreker, het verantwoordelijksheids 
besef van de mens groter, dan zou de tegenwoordige materialistische 
mens wat meer vrij zijn." 
Nadat nog na de rede van spreker de gelegenheid was geboden vragen 
te stellen, waarvan�� 5 personen gebruikt maakten, welke vragen 
echter echter geen nieuwe gezichtspunten openden, maar slechts een 
voortborduren was op de., uitgesproken rede, werd de bijeenkomst 
te omstreeks 12.45 uur gesloten. 

EINDE . 

Op 11 Januari 1949, toegezonden aan het 
Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst 
te s-G R A V E N H A G E • 

In afschrift aan: 
De Procureur Genraal, Fgd.Directeur van
Politie te A R N H E M • 
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Verbinding: 28. ONDER v/ERP: Bijeenkomst van het Humanis

tisch verbond, geme�nschap 
Alkmaar.-

SPR�KER: 

TIJD: 

AAl'NEZIG: 

ZAALCAP.: 

Dr. VAN PRAAG te Dordrecht.

zondag, 19.12.48, aanvang 
10.15 uur, einde 13 uur.-

plm.65 personen. 

plm. 65 p1Tsonen .
V'-

1 
i " 8 DEC. 1948 

V E R S L A G - 1 ' 1 \ -

==-=--=========�=== -

Op Zondag,19 December 1948, vond in de kleine 

bovenzaal van het "Wapen van Heemskerk" aan de Breedstraat 

alhier, een bijeenkomst plaats van de gemeenschap Alkmaar van 

het Humanistisch verbond. De vergadering, die te 10.15 uur zou 

beginnen, werd te 10.30 uur door de Voorzitter van de gemeenschap 

Alkmaar, zekere KOEMAN, onderwijzer te Schoorl (personalia onbe

kend) met een kort·welkomstwoord tot de aanNezigen en de spreker: 

Dr.VAN PRAAG uit Dordrecht, geopend.- nr:VAN P�AAG nam hierna het 

woord. Hij releveerde met een gu.mori�isch voorbeeld de nog 

slechts betrekkelijke bekendh:üd van het bestaan van het Humanis

tisch Verbond en verklaarde dat het woord "Huma..Y1.isme", afkomstig 

uit het Lat;ijn: betekent : mens-menselijk. Dr. VAN PRAAG liet 

daarna in het kort het practisch werk van het Humanistisch 

Verbond de revue passeren, als daar zijn: het onderbrengen van 

buitenlandse kinderen in Nederland; h�t verbreiden van ae huma

nistische ideeën in ziekenhuizen en garnizoensplaatsen; het geven 

van adviezen ais. vertegenwoordigers van het buitenke rkelijke ge

deelte van het Nederlandse Volk, aan diverse Hoofden van Minis

teriële Jepa.rtementen en het v<:Jrzorgen van de z.g. Radiokwartiert� 

op Zondagmorgen. In dit verband noemde sp reker voorts het samen

trekken van de massa jeugd, de .''niet-gegrepen" jeugd, ni·�t 2.n enig 

verband georganiseerd, waartoe in Amsterdam en �en Haag gezellige 

zalen door het Humanistisch Verbond 'Naren ingericht en waar ge

leidelijk de jeugd de overtuiging van de Humanisten werd bijge

bracht. Het positi'3ve \�erk ligt de Humanist echter het best. 



' 

Spreker stond hierbij ook stil bij.een onlangs door het Humanistisch 

Verbond uitgebracht schrjftelijk protest tegen de inhoud van een 
door de R.K. Bisschoppen uitgevaardigde vastenbrief, waarin de 

vraog te lezen stond, dat wanneer iemand niet in een god geloofde, 
men toch eigenlijk door niets zou i,.zorden weerhoud en stiekum van 

iemand iets weg te nemen, of, zoals spreker zeide, dat deze bierop 
neerkwam: 11 Als je niet in God gelooft, waarom zou je dan niet 
stelen?".- Het humanisme is een levenshouding, een levens doel tegen
over het leven en de medemens. Nij kunnen ons afvragen: "'"'at zijn 

we eigenlijk? Een soort mislukte zoogdieren? 1 'ij mensen hebben dit 
ons van de dieren afscheidende vermogen van te kunnen keuren en 

oordelen, van ja of nee te zeggen. Waar dit vermogen vandaan komt, 
kan de Humanist geen antwoord op geven. zou de Geest antwoord kunnen 

geven op iets, dat de Geest niet kan bevatten? De Humani;t is dee

moedig en bescheiden tegenover de vraagstukken van het leven. Wij 
zullen de Rede hooghouden en daarin doordringen. Er blijft echter 

steeds een grens; het laatste wezen der dingen blijft zonder ant
woord. De Humanist heeft een gevoel van kleinheid tegenover de 

grootheid van de kosmos, maar ook een gevoelvan vreugde. Iedar mens 

heeft een keurend vermogen tussen goed en kwaad, ook de schurk en de 
SS-er. Als wij critiek hebben op de naar onze mening lage straf tegen 

een SS-er, zit daerin opgesloten, dat we dus deze SS-er het keurend 
vermogen van goed en kwaad toekennen. V·,e kunnen van de m8n s het 

hoogste eisen in simpele zin, naar wat wij noemen het geweten, al 

weten we niet wat dit is. wij allen schieten dagelijks tekort. Dit 

te weten maekt ons oordeel over andermans falen mild. Ik, als huma
nist, zou met de Heidelberger Catachismus bijna willen zeggen: De 

mens is geneigd tot alle kwaad; maar ik zou daaraan toe willen �oe
gen: niet geheel en al onbekwaam tot enig goed. Het is toch eigen

lijk merkwaardig, dat alle conflicten tussen politieke en an:lere 

tegenstellingen, die zo ongelukkig verlopen, tot doel hebben ons 
gelukkig te maken. wat is geluk ? Ik zal daar ook geen goed antwoord 
op kunnen geven. Er �ijn veel soorten van geluk. Voor sommigen be

tekent geluk een sigatèt of een borrel. Ik geloof dat geluk is,wan
neer je komt te staan voor het uiterste van alles wat waarde en in
houd aan het leven geeft. 1\felvaart is zeke r een b!:üengrijke factor 

voor geluk. Als een mens in materiële zorgen v0rkeert komt hij aan 

geluk niet toe. In deze wereld van de atoombom moeten we vasthouden 

aan hst menselijke, dat maakt het leven het·1evcn waard. We moeten 
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niet, zoals sommig�.., Christenen, bijv. de Gereformeerden en de 
A.R.-politiek, ons beginsel van het Himanisme vereenzelvigen met

de politiek. Nel kan ons beginsel dieptegang en inhoud verlenen 
aan ons politieke leven en ons rekenschap geven bij ons politieke

è.enken. Het probleem van ons beginsel ontstond bij de industriële
revolutie in het be�in van de 19e eeuw. Er ontstonden steden van

millioenen mensen, met v:erktijden van 16 -tot 20 uur per dag. Het
gevolg was, dat het geestelijk leven dier stedelingen afstompte.

Deze houding tot het geestelijk leven deJlde zich ook mede aan
de plattelandsbevolking, waar men sinds eeuwen door vaste

normen in het gareel gehouden was • . :ij hebben hier het probleem
van het nihilisme; van hen, die het vlees nog altijd beter

vinden dan de bgnen. Men vindt dit nihilisme in alle kringen,

ook in kerkelijke kringen. In de Nederlands Hervormde Kerk was
90 � van de leden in alle opzichten los V8n de kerk. Toch was

er voor deze m9nsen een bindend element, waar zij in nood en

ellende op terug konden vallen, hetgeen �ij in de oorlog zagen

gebeuren. Dij de onkerkelijken is dit verschijnsel van nihilisme
ook waar te nemen. Sommigen werpen zich in de politiek, maar de

nihilisten onder hen mis8en een bundeling, een richtsnoer, impul
sen. Zelf ben ik ook socialist gn lid van de P.v.d.A. en heb

zodoende kunnen opmerken, dat ook de Christen, tevens lid van de
P.v.d.A. uit de kracht van zijn geloof een groot enthousiasme en

doorzettingsvermogen aan de dag legt bij het tot stand bE�gen
van maRtschappelijke verbeteringen. Als er iets is, dat kracht
en betekenis aan het leven geeft, dan is het, ongeacht succes,

de bezinning op 's mensen waarde. Hierna was er een kwartrher
pauze, waarin gelegenheid werd gegeven kennis te nemen van de

propagandistische lectuur,op de bestuurstafel aanwezig, en om

schriftelijke vragen in te dienen. In deze pauze werd door de

bij Uw dienst bekende AKKERMAN, M., wonende te Alkmaar, lid van

• de C.P.N. en van het hiergenoemde Verbond, onder de aanwezigen
--�-

�o}p�rteerd met het Socialistisch Weekblad "De Vlam 11
, vvaarvan 

hij een tiental bladen verkocht. Na de oauze nam de voorzitter var 
de gemeenschap Alkmaar 1:ederom het woord en merkte op, dat het 

hem was opgevallen, dat met het weekblad "De Vlam" was gecolpor- · 
teerd. Hij zeide voorts te willen opmerken, dat van te voren aan 

het Bestuur geen toestemming tot deze colportage wes gevraagd, 
zodat het bestuur geen gel.�genheid had gekregen zich al of niet 
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instemmend over deze colportage uit te spreken, Me�r wilde de 

voorzitter daarvan, zo hij zeide, niet zeggen.- Sen mondelinge 

vraag of de Nenselijkheid van de samenvoeging van 11Humanitas" 

en het "Humanistisch Verbond 11 aanwezig werd geacht, ook uit een 

oogpunt van dubbele contributi.e, werd door sprekei· bcant,,mord, 

alsmede een twootal schriftelijke vragen, de laatste daarvan, 

inhoudende de mening, dat ae humanistische gedachte voorafgegaan 

moest ,.,orden door verbetering van de maatschappF!lijke \,elstand, 

zeer uitvo9rig.-------------�---------------�---�--------------

Muzikale medewerking werd verleend door Mevr.G.ELTE-DE RUIT3R, 

viool, en mevrouw A.M.ERIKS-BUIJS, zang en piano. De voorzitter 

sloot de vergad8ring te 13.00 uur.- Bijzonderheden deden zich 

niet voor. �i n d e ------- ------------------------------------

Alkmaar, 23 December 1948 
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Verslag openbare Vergadering ..,, 
van het Humanistisch Verbond, 20 December 1948.
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Eigen bericht. 

Op Zondag 19 December 1948, te 10.30 uur, werd in het
Hotel Royal, aan de Langestraat te Hengelo (O), een openbare 
eenkomst gehouden door het Humanistisch Verbond, Gemeenschap
gelo ( o). 
Aanwezig: 

/ Zaalcapiciteit:
-t Spreker: 

58 personen. (14 vrouwen en 44 mannen). 
300 personen. 
Prof. TILLEROY, nadere personalia onbekend. 

Te omstreeks 10.35 uur, werd de bijeenkomst geopend door 
de Voorzitter van de Gemeenschap Hengelo (0) van het Fumanistisch
Verbond, die de �anwezigen een welkom toeriep en met een kort 
woord de spreker van die morgen, Prof. Tilleroy inleidde. 
Spreker zette op zeer wetenschappelijke wijze het doel en stre
ven van het Humanistisch Verbond uiteen, waarbij hij vooral op de
tegenstelling� tussen Hamanisme en Christendom wees. Hij zette 
uiteen, dat het Christendom feitelijk gebouwd was op veronder
stellingen, dia bij diepgaande studie geen enkel houvast boden. 
Daarbij wees hij er op, dat na ongeveer 2000 jaren 6hr1stendom 
de wereld msxwsxcii hetzelfde beeld was blijven houden en dat het
kwaad en de zonde ongeveer op gelijk peil gebleven was als voor 
het ontstaan van het Christendom. · - ------

Tevens toonde hij aan, dat alle geschriften omtrent Jezus Chris
tus geschreven waren, niet door tijdgenoten van Christus, maar 
door personen, die 150 a 250 jaren na Christus geleefd h�d�en.
Onder deze geschriften rekende hij ook de vier Evangalieen, zodat
hetgeen 1n dia boeken beschreven staat, volgens spreker, niet te 
aanvaarden is als de 11Waarheid 11 • Het is wel mogelijk aldus spre
ker, dat er waarheden in die boeken staan, het is echter ook wel 
mogelijk van niet, zodat wij daar denkende mensen niets aan heb
ben. Tijdens zijn rade, die ongeveer anderhalf uur duurde, met 
een korte pauze, haalde hij zeerLbuitenlandse en binnenlandse 
schrijvers, dichters en andere kunstenaars aan, die alle humanis
tisch gedacht en geleefd hadden. Spreker verwierp op wetenschappe
lijke gronden de Godsdienst in het algemeen en keerde zich enkele
malen op schampere wijze tegenover het Christendom, daarbij het 
verwijt uitsprekende, dat van de vele doelstellingen van het 
Christendom bij de hedendaagse mens niet veel te bespeuren viel.
Hoewel de gehele reiï.e van spreker zeer wetenscha.puelijk en zeer 
beschaafd was, kon spreker het toch niet.J-aten enige schampere 
uitlatingen te doen, ten aanzien van de �eologen, waarbij hij bij 
de aanwezigen de lachlust opwekte. 
Nadat nog na de rede va.n spreker de gelegenheid was geboden vrage
te stellen, waarvan vier personen gebruik maakten, welke vragen 
echter Been nieuwe gezichtspunten openden, maar stechts een voort 
borduren was op de uitgesproken rede, werd da bijeenkomst geslote.
te omstreeks 13.00 uur. 

Op 20 December 1948, toegezonden aan het
Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst 
te 's-G R A V E N H A G E • 

In afschrift aan: 
De Procureur Generaal Fgd. Directeur van
flolitie te A R·N HE M • 

Hengelo (0) 20 December 1948.



l\lO � � 4,-:QQ�? 2,f-.:. 

Bericht: 

Bron : 

Inhoud : 

Actie : 

Copie : 

� 

No.4977? d.d.

Betrouwbaar o

BetrouVi1baa�. 
-----

l' 

19.11.1948. 

Geen mededeling aan anderen gedaHn.

• 

H a p  p é, Willem Frederik, Amsterdam 18.7.1908, .fabrikant Choco
lade en Suikerwerken, Nederlander, geen godsdienst, gehuwd met C.I. vanDam, twee kinderen, woonachtig Lambrecht van Dalelaan 46 te Haarlem. Ha p p � is voorzitter van de Fe�eratie Ha2rlem van de ''Partij v.d. Arbeid"; lid der Haarlemse gemeenteraad voor de "Partij v.c'!.Arbeid"en voorzitter van het "Humanistisch Verbond" te Haarlem. Hij komt oorspronkelijk tlit de kring der "Vrijzinnig Democraten".Op uitnodiging van de "Vlam"groep Haarlem hield hij op 27 October 1948voor genoemde groep een lezing over het Humanisme. Hap p é is een gematigd politicus en ook zijn redP.voeringenkenmerken zich door een rustige, bedaarde betoogtrant. In politiek opzicht kcin hij als volkomen betrouwbaar worden beschouwd. 

Aan a.e
1

: 
Vej ligheidsdienstCentra e 

; 68 Java straat � 
e n h a e. 

's-G r a v

A16 December 1948. 

•
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Uw kenmerk: 
no. 40957. 

Ons kenmerk: 
no .400/48 I.D. 

__., 
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Naar aanleiding van Uw schrijven dd. 30 Juli 
1948, deel ik U het navolgende mede: 

� \FRITS ALBERT GERARD VRIND, is geboren te Vlissingen,
31 Mei 1919, gehuwd,, Nederlander, van beroep electro
technious, wonende te Eindhoven, Heezerweg 161 • 

Volgens betrouwbare inlichtingen is Vrind lid van 
het Humanistisch Verbond en heeft inderdaad in Juni 
of Juli van dit jaar een lezing gehouden over "Jeugd 
en Humanisme 11•

Frits Vrind was vóór de oorlog lid van de s.D.A.P. 
en heeft momenteel geen bepaalde politieke oriëntering 
of activiteit. 

Hij komt in mijn administratie politieknoch crimi
neel voor. 

Eindhoven, 3 December 1948. 
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Onder!{erp: De Humanistische Stichting. 6oó/ .2...
Uw schrijven no. 33407 dd 17-4.-48, ··--
" � " 3 3407 dd 10-9-48, (l,.s,..fµ) · 
" 11 Il 33407 dd 16-12-48.�µ ��

--------------------------------------------------------�

Naar aanleiding van Uw bovengenoemde brieven, met ver
zoek om inlichtingen omtxent "De Humanistische Stichting", 
ten doel hebbende finantiële steun en andere hulp te vex
lenen aan buitenkerkel,�7wordt het volgende gerapporteerd: 

� Volgens bekomen inlichtingen is het hoofdbestuur van het
H.umanistisch Verbond op heden als volgt samengesteld:

j,b Jb 2.J"J J Dr. J .P. VAN PRAAG, 1e voorzitter, 

I
'. Il /#'l,.s# 1 Dr. G. STUIEE1ING, 2e voorzitter, 

� XI Drs. I. VIJLBRIEF, secretaris, 
�·'"-· -1 J. ROGGE, penningmeester,
J xl Dr. J.C. BRANDT CORSTIUS, hoofdredacteur, 

/ 

. ;to bff"J. J Leden: Mevr. C.J. BLIKSLAGER-v-d-STI2HT"ENHORST,
���,,., •'-"'· -t óS.r.t 'IJ-Prof. Mr. H. R. HOETINK,- �.

� tl-�'Wl,(;..,0·11.

\;;..J, Î t),IJ.. -,, Dr • VAN HOORN, dd Jo - ., . 'tJ � 71. r/12#.

\), J.; j .J.-
Dr. D. VAN LOENEN, 

· 0· /'o 11/ 7"" xt Mevr. H.A. POLAK-SCHWARZ, 

v- 1" f"' s-iJ.. s' Û "'_t
Prof • Dr • H • J • POS , 

Lo P J Ir. P. SCHUT, 
l'f" "19'1 )(!�--..... Mr. A. �rn:EMPELS,

�, � 
Prof.Dr. J.B. TIELROOY, 

/' )(1 Mr .Dr. J. IN 'T VELD, 
)f.J M.G. WARFEMIUS, ' 

'J. c,.\l. -f Dr. 1IBBEN v.d. WAL,
�I Mr. H.B. WASLANDER.

j4Jf.d-'D Blijkens ingewonnen in+ichtingen was door het Hu.manis-
r tisch Verbond aan de orde gesteld een zuivering te doen 

plaats hebben door extremistische elementen uit het bestuur 
van dit Verbond te verwijderen. Deze actie zou tot gevolg 
hebben gehad dat Mevr. W.v.d.MUYSENBERG-WILLEMSE (C.P.N.) 
sedert het op 10-4-49 te Utrecht gehouden congres van dit 
Verbond, geen zitting meer heeft in het hoofdbestuur. 

Het dagelijks Bestuur van de afd. Utrecht van het Huma
nistisch Verbond is als volgt samengesteld: 

bK"IHEN�RIK DE WAARD, geb. te Rotterdam 2-11-98, wonende Ouden-
& L 'l( • oord 85 bis te Utrecht: voorzitter, 

LD /w7 � 
�IMARIE BLOTEN-BAARS, geb. te Utrecht 30-10-12, wo nende Pr. 

r 1,..c: 1
' Julianaweg 4 te Jutphaas: secretaresse, 
-fALBERTUS SCHUUR, geb. te Utrecht 14-7-09, wonende Lessing

��� laan 76 te Utrecht: penningmeester. 
(personalia zijn reeds eerder aan Uw administratie door
gegeven). 

Het bestuur van de Stichting Maatschappelijk Werk , 
"Humani tas", is als volgt samengesteld: 
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MEYER DE VRIES, Voorzitter Raad van Arbeid, personalia 
niet bekend, voorzitter, 
JAN PRAAS, geb. te Wierden 6-8-94, Chef administratie 
bij de Coöp. Groothandelsvereniging "De Handelskamer" 
te Jutphaas, wonende Socrateslaan 32 bis te Utrecht, 
secretaris, 
ABRAHAM�ASPE, geb. te Groningen 1-12-11, wonende Predik
herenkerkhof 20 bis te Utrecht: �nningmeester 
(in Uw administratie bekend), 

-- --

ANNA CATHARINA PLOEG-PLOEG, geb. te Haarlem 11-1-94, 
wonende Lessinglaan 54 te Utrecht, 
(in Uw administratie bekend), 
ADRIAAN SCHOLTEN, geb. 12-3-04 te Ut.recht, wonende 
Marnixlaan 92 bis te Utrecht, 
(in Uw administratie bekend) 
HENDRIKJE JANNETJE HORNKAMP-VAN GIJN, geb.te Amsterdam 
23-1-02, gehuwd met �ilhelmus Jacobus Johannes Hornkamp,
geb. te Amsterdam 11-9-1900, wonende Mgr.v.d.Wetering
straat 81 te Utrecht. In kringen van dit Verbond staan
zij beiden als C.P.N.-georiënteerd bekend.
JAN KRAAK, geb. te Zaandam 10-7-96, bestuurder Transport
arbeidersbond. Hij vestigde zich op 23-7-48, komende uit
Schiedam, Rotterdamsedijk 232a, te Maartensdijk, Albrecht
Thaerlaan 66. Zijn vroeger ber�ep was ambtenaar bij het
Rijksbureau voor Hout

In een op 1-2-49 te Utrecht door voormelde stichting 
gehouden\vergadering, waarin door Zijne Excellentie Mr.
Dr. J. in· 't Veld werd gesproken, werd besloten tot wij
ziging van de organisatievorm over te gaan en de stich
ting om te vormen in een vereniging. 



UITTREI(SEL 

Voor 

Origineel in . OD 244.,,.A'dam .......... . Naam 

Volgnr .. . ........ Ag.nr. . .53390 . ... .............. Aard van het stuk 

..................... ................................................................ ........ Afz. . ........... A' dam .. . . ...... ....... Datum ... 18.1"49 •... 

------------------

• 

Bij een nader onderzoek is kunnen bli jken,dat bij de "Stichting voor 
Maatschappelijk werk op humanistische grondslag 11 HIJMANITAS 11 gevestigd Stadhouders
kade 139,alhier,van communistische zijde geen enkele poging is gedaan tot pene
tratie.Zonder bezwaar kan worden beweerd,dat 11Humanitas" vrij is van communis
tische invloeden.Het zou voor de betreffende politieke groepering ook niet een
voudig zijn tot penentratie te komen,want de directeur van het 11 Humanitas-bureau 
de heer P.C. FABER,lid van de Partij van de Arneid en voorzitter van de Amsterdam 
se gemeenteraadsf�actie dezer partij,geldt als één van de meest felle tegenstan
ders van het Stalinisme:De heer FABER kiest zijn medewerkers met de grootste zorg. 

Uitgetrokken door . 

Op aanwijzing van .. .. 

Afd./Sectie ... acd"4b. Datum . .... 10 .• 5 .49 •... 

@ 5030 - '48 



MINISTERIE VAN ALGE:EPE ZAKEN 

?îo.: :J"48173 

( 

•s-Graverihage, 2 I1aart 1949.

Betr.1 Rappel� GEHEIIl 

• 

� 

l'r" -
, µ.1 O / 

· Hiermede moge ilc u·mijn schrijven no. 48173 d.d •
, Hovember 1948 .in herinnering brengen, waarin i�k 
U verzocht mij te willen doen inlichten omtrent 
J .J .Lips. 

:let spoedige beantwoording zult U mi�1 zeer ver-
plichten. 

HET HOOFD VAN DE DIENST, 
' ·, �1 namens deze:

�l!e He'e1"' 

Commissaris vsn Politie 

J .• G .er abbendä}.il• te. 

A me: s .• .:r 0·9,1, t, 

1 
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MINISTERIE VAN AI:Grom:NE ZAKEN 

No. ;BX" 49777 
's-Gravenhaget 19 l1'ovember 1948. 

Betr. c W.F.Happó. \ 

·v o F.D • .3
GE H IU

· · Hiermede heb· ik de eer tJ te verz o�ken mij in kennis
të will�n doén stelle1 met di� personalia, l)Olitieke
örîëntering �n verder van belang zijnde gegevens be
treffende w,F.Happé, roorzit"ter van het Hur-anistis.ch
Ve�bond te Haarlem. · ·· 
··-· Genoemde persoon Z<lU tevens als spréker zijn opge
treden op een op 2? O<itober 1948 te Haarlem op het
adres Kloppersingel 1� geho'llden vergadering van d.e 
Vlamgroep. . 

Aan de Heer 

1-Ioofdcommissari-s van 
Pol:ttie 
te 
H a� a r l e m, 

\ f HET HOOFD. VAN DE DIENST !t
voor deze: 

\ 

J.G.Crabbendarn. 

\ 

( 
{ 



üHDEr ,1.Ll,.2: lnlichtt ngen als ber oelr� 
in het schrijven No .48173. 

Ter vol.:ioe�ing aan het gestel�e in het schrijven "'•?•5 
November 1948 ,ïfo. 48173 Geheim, on-·erwerp als in margine, heb 
ik ?e eer U het volgen?e te berichten=----------------------
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wijzer O .L" v.gehuw ... , met Henriett e i. i lhelmina Tu:ast, geboren 
te .ii.mster?am 10-1-18,huwelijksv oltrekking 24 Juni 1942 te 
�.msterram, wonen�e Burgemeester Peeckla.c n C.Ko.244 te Schoorl 
start hier t erplaetse gunstig bekenr'. --------------------

. Hij sta.at va.na.f 20 Juni 1947 ingeschreven in het bevo� 
�d3register van �e gemeente S�hoorl.V�or�ien woon?e hij te 

J�mst err1a.m Arch1mer1esstraHt 1� o. 73 huis.------------------
Voor zover ik heb kunnen nagaan is hij li? van ?e J?a.rtij 

van � .. rbeir1 en a.ntie connnunistisch gezinr1. 
Hij ontvangt veel corspon.:ientie Vän het "Humanistisch ver 

bon-"� i! --------------------- ---------- ---------- - ---
�xt 11jtmis t is che lectuur worr1t,voor zover ik heb kunnen na.� 

ga�n, r1oor hem niet gelezen.--------------�----�---------
De politie van re gemeente Amsterr1am zal vermoe"'elijk be

tere inlichtingen kunnen verschaffen.-----------------------

Schoorl,12 November 1948. 



Inlichtingendienst 

D e 1 f t 

No.754/48. 

Naar aanleiding 

Delft,9 November 1948. 

1 
Y 9 ')_o 1 

October 1948,No. 

47661,Gefueim,betreffende W.G.WarffemiQs,wonende te Delft,be
./ 

richt de I.D.Delft het volgende: 

In het bevolkingsregister van Delft komt de naam •N.G.V'arf

femiQs niet voor.Wel komt daarin voor de naam: 

MartinQs GerardQs WarffemiQs, 

geboren te Delft,18 JQUi 1887,gepens.onderwijzer,wonende 

Kloosterkade 198 te Delft. 

Hij wc& v,oorheen onderwijzer aan de gem. openbare 

aan de Volder�gracht te Delft,doch in verband met zijn leef

tijd gepensionneerd. Voor Mei 1940 was hij een VQrig aanhan� r 

van de S.D.A.P. Zijn minderjarige kinderen waren allen bij de 

A.J.C. WarffemiQs maakt zich als leider van de schooltQint$ s 

verdienstelijk. 

Volgens verkregen inlichtingen is hij thans de richting va:i 

de Partij van de Arbeid toegeda�.Hij is iemand die graag :in 

verenigingen zit en zich voor iedereen verdienstelijk wil 

maken. 

Aan de Heer Hoofd van de 

Central� Veiligheidsdienst 

te 's-Gra venhage 

I.D.Delft.



C.V.no. 168/ 1 48. 

G B H E I M. 

9 1,JJ. 1J48 

Aan de Heer Hoofd van de 

Centrale Veiligheidsdienst 

Javastraat 08 

l 

' s G R A V E N r.:r A G E. 

In antwoord op Uw schrijven d. d.l dezer ,no. 

47671 heb ik de eer U het volgende te berichten: 

Dr.Jacob Philip van PRAAG,geboren te Amsterdam, 

11.5.1911,wonende te Dordrecht,Binnen Kalkhaven 5 rd,werd 

op 30.3.1939 in het bevolkingsregister dezer gemeente inge

schreven,komende van Amsterdam. 

Vanaf �.9.1938 is hij als leraar in de geschie

denis verbonden aan de Gemeente H.B.B.te Dordrecht. 

In 1941 werd hij als Israëliet door de Rijks

commissaris ontslagen en is tot de bevrijding ondergedoken 

gebleven. 

In 1948 werd betrokkene candidaat gesteld v oor 

de 2e Kamer door de P.v.d.A.in het distFict Dordrecht. 

Hiernevens doe ik U toekomen een verslag van 

een in deze gemeente ·gehouden bijeenkomst van het Humanis

tisch Verbond, opgenomen lhn"De Dordtenaar" van? dezer,waar 

Van PRAAG als spreker optrad. 

Bij informatie is gebleken,dat voorn oemde 

pBrsoon geen strafvonn'issen te zijnen laste heeft. 

Dordrecht,8 November 1948. 
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nr.4006. 
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- -�� l/ tf) b:îtl. J lk heb de eer U te berichten, d&t te Deventer op 6 (October 
1948 een algemene ,ledenvergadering werd gehouaen vàn de plaatselijke 
gemeenschap van het Humanistisch Verbond, op welke vergadering een 
nieuw bestuur werd gekozen, hetwelk bestaat uit de hiernagenoemde
personen: 

x Voorzitter : Cornelis Hendricus SCHONK, geboren te Delft op 9.11. 
1908, chemicus van beroep, v1onende BouwerstrE.at nr .21 
te Deventer. Hij is lid van de P.v.d.A. en in 1948 
maakte hij d.m.v.een verkiezings-raambiljet propaganda 
voor die partij. 

t/Secretaris : Justus Mari Cornelis VAN TRICHT, geboren te Apeldoorn, 
19.11.1@86, onderviijzer van beroep, wonende Radstakew 
nr.62 te Deventer. Hij is lid van de P.v.d.A. en in 
1948 maakte hij a.m.v.een verkiezingsraambiljet propa
ganda voor die partij. 

/lPenningmeeste- Guurtje VAN ZAIITEN, geboren te Zaandijk 16.4.1907, echt 
resse : genote van G.J.Zeulevoet, wonende Rielerweg nr.175 te 

Deventer. Zij toont geen belangstelling voor de poli
tiek. 

/ Leden : Dr&.Christina Johanna VAN DEN SIGTENHORST, geboren te 
Schaerbeek België, 28.6.1894, gehûwd met H.J.Bliksla
ger (Directeur R.H.B.S.) wonende G.Sylvanusstraat nr. 
10 alhier. Zij is de politieke richting van de P.v.d. 
A.toegedaan, doch van politieke activiteit harerzijds 

1 is mU nimmer gebleken. 
Willem COENDERS, geboren te Zutphen,26.12.1916, admi
nistrateur bij de gasfabriek &lhier, wonende Tjoener
straat 68 te Deventer. Hij is zeer waarschijnlijk lid 
van de P.v.d.A. en in 1948 maakte hij propagánda voor 
die partij d.m.v.een raambiljet. 

i\ Hubertus OOSTERVELD, ge boren te Deventer, 1O.10 .1887, 
van beroep los werkman bij de P.T.T., wonende Molen
belt nr.28 te Deventer. Hij behoort tot de linker
vleugel van de P.v.d.A. en in 1948 maakte hij propa-

/l 
ganda voor die partij d.m.v.een verkiezings-raambiljet 
Abraham .IV.IEESTER, geboren te Nieuwe Pekela,18.1.1895, 
van beroep Directeur van de Rijkskweekschool alhier, 
wonende E.Tesschemachetstraat nr.60 te Deventer. Hij 
behoort tot de linkervleugel van de P.v.d.A. en zijn 
naam kwam voor op een lijst van personen, die de can
didaten van de P.v.a.A. aanbevalen ter gelegenheid van 
de laatste verkiezingen. 

Tijdens de hiervorenbedoelde vergadering werd besloten over te 
gaan tot het inrichten van �en bibliotheek, welke verzorgd zal worden 

Xfdoor Martinus KNOOP, geboren te Deventer 23.3.1915, van beroep onder
wijzer, wonende 2e Pauwenlandstraat nr.6 te Deventer. Hij is vermoe
delijk lid van de P.v.d.A., doch van politieke activiteit zijnerzijds 
is hier nimmer gebleken. Hij ha:idt 0 ens per 14 dagen tijdens de winter 
maanden een boekbespreking voor de AoJ.C. 

In het oude bestuur bekleedde A.Meester vnd. het voorzitterschap, 
terwijl de tegenwoordige voorzitter C.H.Schonk, bestuurslid was. 

De hiervorengenoemde W.Coenders en H.Oosterveld werden als nieuwe 
bestuursleden gekozen, terwijl als bestuurslid aftraden: 

tlKees HEIJBOER, geboren te Schiedam 12.5.1925, studerend, die op 
1 Juli j.l.uit het bevolkingsregister dezer gemeente werd afgeschre
ven naar Schiedam. Hij toonde alhier geen belangstelling voor de 
politiek. 

1 Jan Albert VENEKLAAS, geboren te Deventer, 23.1.1898, 
Yt kantoorbediende, wonende Van Doetinchemstraat nr.7 te 

van beroep 
Deventer. 

-Hij-



Hij is lid van de P.v.d.A. en in 1948 maakte hij d.m.v.een verkie

zingsraambiljet propaganda voor die partij. 
/ Armandus Franciscus CORNELISSEN, geboren te Antwerpen, 2.1.1897, 

leraar aan de Middelbare School voor Tropische Landbouw te Deventer, 
wonende Borgele nr.11 te Diepenveen, die tot heden geen belangstel� 

:t,
ng voor de politiek toonde. 

� Deventer, 27 October 1948. 



MINISTERIE VAN AI.GL1iilli1\ff.: ZAKEN 

B. 
No.481'73. 

. 

's-Gravenhage, 5 November. 1948.

IV.·

Aan de Heer 

G E H E I'·M. 

Op do oprichtingsvergadering der afdeling Alkmaar.van 
het "Humanistisch Verbond", welke ,op 17 october j.l. plaats 
vond, t-i1ad o-..-a.. als spreker op een zekere J. J'. LIFS, wonende

t,e� .AmerSf'oo:rt, die vermoedelijk ·bezoldigd hestuurder van di·t
verbond is. 

· Il< hop ae eer U te verzoeken raij ·Ge willen doen inlich
ten om�rent zijn volledige personalia, zijn politieke anteoo
denten en do door hem in het "Humanistisch Verbond" beklede
funpties. 

HE1.r' HOOFD VAN DE DIENST 1 

J voor deze: 

J'. G.Crabbendam. 

• 
· Commissaris van Po1i tic, 

1

te

A 1'1 E R S F O O R T • ·

à, 
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MINISTERIE VAN ALGEMENE Z.AICEN 
•s-Gravenhage, 5 November 1948.'\ .ö" 

No.48173. 

••• 

Onderwerp: Koemnn. ���. 
IV. 

' ' 
rnz· 7 
J. • ;) .. 

. GE I1: E ·I M • 
1 ' 

, Naar te mijner kennis werd gebracht bekleedt een zekere 
KOEMAN, onde:r1vijzer, wonende te Schoorl, de fwiotie van voor

. zitter der afdaling Allonaur van het "Humonistisoh Verbond". 
Ik heb dé eer U te .verzo,eken mij .te ·doen inlichten om

trent z�jn volled�ge personal�a en zijn politieïe anteoedan� 
ten. 

•• 1 

. 
,• 

( . 
;" 

) . 

..HET HOOFD VAN· DE DIENST, 
·voo!' deze:

1 ..

;r .o.oräbbendam. 
Aan de Heer . . 
Districtsoonnnandant de� Rijkspolitie,
in het District Allap.á.ar, ., 

• te
H E I L O o. r 

i 

' . 
J 

.� 



No. V .D.R. 31/48 

ONDERWERP: 

SPREKER: 

TIJD: 

AAN';VEZIG: 
ZAALCAP.t 

"Praatavond",uitgaande 
van het Humanistisch 
Verbond te Alkmaar.-

J.J.LIPS uit Amersfoort 

Zondag, 17.10.1948 te 
20.00 uur.-
31 personen 

----, 40 r,on� .. -
".., 1 ". 

� 

2 5 oc,:,948' . . 
V E R S L A G,., .... ;,..� .,. 

1
. j 

-----------------=,
.:
··, .. J/ �I . . .

Op Zondag, 17 October 1948, vond in de 
cafélocaliteit van de Overdekte Bad- en zweminrichting aan het 
Canadaplein alhier, een in de plaatselijke bladen als een 
"Praatavond" aangekondigde vergadering plaats van b elangstellen
den in het Humanistisch verbond.- De initiatiefneemster van 

deze avond. Mevr. G.PRINS-VAN DER LIJN, opende te 20.15 uur 

de vergadering en leidde met enkele woorden de spre�er,zekere 

,.....f J.J.LIPS uit Amersfoort, in. J.J.LIPS, die blijkens zijn mede-

deling in de functie van bezoldigd bestuurder van het Humanis

tisch Verbond sprak, zeide te zullen trachten zeer in het kort 

antwoord te geven op de vraag: "Wat is Humanisme 11 • Hij betoogde 
aan de hand van de "Beginselverklaring" van het Verbond, opge

nomen in artikel 2 der Bondsstatuten, dat "Eerbied voor de 

•• 

Mens" het geestelijke uitgangspunt is van het Humanisme. De kern 

de inhoud van het leven is voor de Christen "God", voor de 

humanist is dit het geloof in de mens. Verliest een christen 

het geloof in de mens, dan blijft voor hem over het geloof· in 
God. Verliest echter de humanist zijn geloof in de mens, dan rest 

hem niets. Het humanisme staat los van elke politieke partij, 

doch daar waar een politiek stelsel de menselijke vrijheid 
belemmert, neemt de humanist zijn standpunt voor de vrijheid in, 

als zijnde het hoogste menselijke goed. Als wij denken aan 

landen als bijvoorbeeld Rusland en Spanje, waar de vrijheid een 
probleem is, dan heeft de humanis� als minste taak zijn diepe 

ongerustheid over de gang van zaken uit te spreken, want Vrij

heid vormt als het ware het Centrum in het leven van de humanist. 
Ook zal de humanist tegen mensonwaardige toestanden, als daar 

zijn te lage lonen, krotwoningen en dergelijke, stelling memen 

zonder politiek,., partij te kiezen. Dat wil niet zeggen, dat 
iemand die humanist is, niet tevens lid kan zijn van een be
paalde politieke partij. De humanist ziet de dood als gever van 
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het leven. "Immers", zo drukte spreker zich vervólgens uit: 
"in een eeuwig leven zou geen taak zijn, geen jeugd, geen 
voorbereiding, geen liefde".- Het onderscheid tussen goed 
en kwaad is een moeilijke opgave, omdat wij als mens geneigd 

zijn de dingen in hun subjectiviteit te zien. Wij zullen 
daarom moeten leren de dingen zc)t>bjectief mogelijk te be
schouwen. De tijd ontbreekt tot een religieuze-, philosophische 

of wetenschappelijke verhandeling van het humanisme. wat de 
practische zijde van het humanisme betreft: er zijn in ons 
land ongeveer 2.000.000 mensen die buiten-kerkelijk zijn. Wij 
staan voor het probleem het leven van deze mensen diepgang te 
geve�. vVij ontvangen brieven van politieke- en andere gevange

nen, waarin zij om steun vragen aan ons, humanisten, omdat de 

woorden van katholieke en protestantse geestelijken hun niets 
zeggen. Ook binnen het raam van het humanisme kan er geloof 
zijn, dat bergen kan verzetten. We zijn in staat 20.000 à 
25.000 mensen bijeen te brengen, die van deze weréld nog �iets 

willen maken. Spreker besloot met een opwekking tot de aan
wezigen als lid tot het Humanistisch Verbond toe te treden. 

Na e�n korte pauze dankte Mevr.PRINS-VAN DER LIJN de spreker 
voor zijn uiteenzetting en gaf zij gelegenheid tot het stel

len van vragen, die door J.J.LIPS zouden worden beantwoord.
De volgende vier vragen werden daarnagesteld en door J.J. 
LIPS als volgt beantwoord.-----------------------------------

Wat is het verschil tussen het oude, het klassieke humanisme 

en het humanisme van thans ? . In feite is er geen verschil, 

alleen de omstandigheden zijn sterk gewijzigd.-------�------

Is het lidmaatschap van he� Vrijzinnig Protestants Verbond 

verenigbaar met dat van het humanistisch Verbond ?. Ja, het 
humanisme heeft een brede basis en omvat ook het christen-

dom.----------------------------------------------------------

Welke opvatting heeft de humanist tegenover het vraagstuk 
Duitsland?IeHumanistische opvatting is, dat het Duitse volk 

opnieuw een kans gegeven moet,worden een plaats onder de 

volkeren in te nemen.---------------�-------------------------

Wat is het practische werk van het humanisme ?--- Het ver

spreiden van de denkbeelden van het humanisme door praatavon

den, ook in intieme kring, het bezoeken van a-sociale gezin
nen, het organiseren van een feestavond of koffiemaaltijd 
voor d� leden van het Verbond, enz. -------------------------

Hierna gaf Mevr. G.PRINS-VAN D�R LIJN de gelegenheid zich 
als lid, tevens genegen tot een bestuursfunctie, op te geven, 

waarvan 7 personen gebruik maakten; vier anderen gaven zich 
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nog als gewoon lid op. Hiermede was de oprichting van een 
gemeenschap Alkmaar van het Humanistisch Verbond een feit 
geworden. Uit het verdere verloop bleek, dat buiten voormelde 
11 personen, 9 personen reeds eerder lid waren van het ge-

,,

noemde Verbond. De bijeenkomst ging daarna in een leden-

verga dering over en verlieten de overigen de zaal. Aany,ezig 
waren 31 personen, waaronder enkelen uit de omgeving van 
Alkmaar. Aan de bestuurstafel was voorlichtingslectuur, 
welke gratis werd verstrekt. De vergadering had een ordelijk 
verloop; bijzonderheden deden zich niet voor. Het voorlopig 
bestuur dat in de vergadering is gekozen, isals volgt 
samengesteld:-----------------------------�----------------�-

VOORZITTER: _..- Zekere KOEMAN, onderwijzer te Schoorl 
en wonende aldaar, personalia onbekend; 

SÉCRE
�

RIS: �i WILLEM HIJMANS .�boren te Groningen,
\\OÖ-\ .... 17 Augustus 1g26, journalist bij "De

\) \. . Vrije Alkmaarde� wonende Langestraat 
. No. 37a te Alkmaar; . 

PENNING:MEESTER:.....-1 ANTON ZWAANSWIJK, geboren te Alkmaar, 
1.7.03, planter, wonende Wildemanstraat 
No.13 te Alkmaar.-

LEDEN: ...-l GONDA VAN DER LIJN, geboren te Amsterdam, 
5.10.04, lerares Frans M.O., weduwe van 
JACOB PRINS, wonende Langestraat No.82-I 
te Alkmaar; 

_.....,...-f RUBEN KREMER, geboren te Antwerpen,
2.10.12, tuindersknecht, wonende Liefde
laan No.21, van Belgische nationaliteit; 

.XI ARIE ERIKS, geboren te Grijpskerk, 
· 21.6.93, journalist, wonende te Alkmaar,

Westerweg No. 338; 
/ NICOLAAS JOHANNES BLANKMAN, geboren te 

Den Helder, 3.11.05, handelaár in ver
pakte levensmiddelen (Reformhuis),wonende 
Julianastraat No .16 te Alkmaar.·-

Alkmaar, 

� 
October 1948 
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No� IB. 476?1. 
•\ • . t ' . 

Onderv1erpi .Dr.J�P.:van Pre.ag •. 
., • t .... 

IV." RD .• 3 ·� -

's-Gravenhage, l.November 1948. 

. 
· ·· liiermedé heb, ik de éer U te verzoeken mij in kennis te 

· ï1illen. dQèp._ stelJ.�n met de personal.ia, poli t:i.ekè oriëntering
en verde� van belang zijnde gegevens petreff'ende Dr.J.P.van 
PRAAG ·wonende "te Dordrecht. · · · · . �enoem.de persoon is , oor i t r v het hoofd be stuur 

· van het·· Hwnanistisch Verbon •

. Aan.de Heer 
Commissaris v�n.Politie 

. te .: . ·' 

R. o,,r g;' r f! c h. t"

.. 

,• ' 

, ' 

. ' 

. 
' 

' 

.. 

". ..., .... 

BET HOOFD VAN DS DIENST, 
voor deze: 

J.G.Crabbendam. • 



Onderwerp: Openbare vergadering 
Humanistisch-Verbond. 

�94P. 1
No• Jl / /1948.

GEHEIM 
6 1/jtJI 

Op Zaterdag 9 October 1948 werd alhier een openbare 
vergadering gehouden in de bovenzaal van het Ca!é Hanen
burg, uitgaande van de Afdeling Sneek van het Humanistisch 
Verbond. 

Omstreeks 20.00 uur die avond werd deze vergadering 
geopend door; 
JACOB M OOY, geboren te Koog a/d Zaan, 3 September 1913 

leraar R.H.B.S. te Sneek, wonende te Sneek 
Leeuwarderweg no.27, voorzitter van voornoemde Afdeling. 

Na een kort openingswoord verleende deze voorzitter 
het woord aan de spreker, die werd aangekondigd als te 
zijn genaamd; 
fil'. ��·R v.ên ... Pr.ê-.?L, algem�n-Y . .Q.9..I..�..1

1
.t��r. yan �geno.em.d.-Y:er-

n • 

-=--- Genoemde Spreker hield een uitvoerige rede over de 
levensbeschouwing en levenspraktijk gezien vanuit humanis
tisch standpunt. 

Onderwerpen van politieke of staatkundige strekking 
werden door spreker niet naar voren gebracht. 

Nadat hij omstreeks 21,45 uur zijn rede had beein
digd werden hem nog enkele onbelangrijke vragen gesteld, 
Welke door spreker werden beantwoord. 

Te 22,30 uur werd deze bijeenkomst door eerder ge
noemde voorzitter gesloten. 

De vergadering werd door 75 personen bijgewoond, 
len meest behorende tot de Partij van de Arbeid. 

De zaalcapaciteit bedroeg 150 personen. 

Sneek, 11 October 1948. 
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\. uab::trdcig 9 October 194b werd Plhie:r 0t.:.n 01, &nb1.:::rc 
vt::tgnctertng &ehonden in <1e H.,ven..:;, r 1 '7an he" Café Honen
ourg, ·.ü tg� D. 'e vu:1 ( e t. -<!elin._ c n .k n n 11,: -t r:un1 nisti;::;ch 
V1:·rbond. 

'mstrr�._kb ZU. ()J unr (lie ·w0nd v.Hrd ,·eze 
g801 end c:'lo r; 
l!&J, !1: û O '!. ' .' hor"'n t·( T.T,,of� 1;./d ê: n, 3 'E: tet.1be1: 1913 

l erw r · • , . • • c-. t ,} �1 (? k, 
T.e"uwarëlerr ee 

i'r-s een 
het WOM.'fl fl··. 

no.27, voor�itter von voornoemde Afdelln3. 
kort openiniu�oord verle •n<e deze VDJr-i�Ler 
Ae spr�ker 1 Cie werd P.'m5e wn<'igd . h, �a 

�i:in een ·mn; 
Dr. T • •  vnn ... :ru!g, � lgerKcn vo J!'zitter van ct:noemë �:0r
bona. 

Genc�nde �pre�.r hield ACU uitvoerige re<e uver de 
le•.rcnshesc�h;,a·::.lnb E.n lrJvericpr k:t ijk gE- ... ien '\Tanui t !1um&nis
t i qc; ll tita nl'l punt. 

=-i1lderwB1 i}Cïl v: 1 .,.oli tii.:ke of �t.-., tkundige strekki:r.g 
· ere en c oo:r ::nrekc:r �liet na<1J'.' voren geb:rucht.

0 dat hi,j ornnt:r .... Jks 21,45 au:r �.ijn :rede.: .r.uà b .... =:i•1-
Cigt1 •t.t,rfü:n hem rwu crrn:. l' onbel?n[.Lljh:3 vn.1i.;�n [.t?Stelri, 
\ e11�e du 1· ,,1,1·e

1
�.,·1' v•erÖ,'n be�ntwoord. 

1 e 22 > "'C> o.m· :1ercl teze b..!..j�t:.l��omot dn.)r .tJ:i. der gl-
no�c:tte v"ol. i • ... er g,. "' lo en. 

te vereade�ing werd do .r 75 personen .ijgewoona, 
len meest behorende tot de .Part ij , bn de f. l'b.;id. 

""e .��· ·lcepaciteit br�cru�g l�O ,,�rsone11. 

�ncek, 11 Octobcr 1948. 
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Hiermede·heb ik de eer U te verzoóken 
.• " 

" 

. mij in kennis te willen doen stellen !Jet 

de pers?nalia, politieke .oriëntering en, 

verder van belang zijnde gegevens betref-

:f'e�de W.G.WARFFEt1IU:S, wonend� te Delft. 
. ' 

Genoemde persoon zou lid zijn van het 

'Hoofd�stuur van het Humanistisch Verbond 

,en treêdt �ls'spreker op 1n bijêehkom�teh 
�· van genoenid Verbond. · · 

. ' 
\. 

Aan de Heer 

• 

'B;ET JIÓOFD VJiJ; DE DI.Ul':'ST t
voor deze: 

J .G .Cra.bbends.m • 

Wnd.Commissa.ris van Politie 
te 
n· e 1 r t.. · · 

' . ) 



1. INLICHTINGENDIENST
EM M E N  

No.164 ID. 
f 

,_/ 

Onderwerp: Zondagochtend-bijeenkomst van de Gemeenschap Emmen van het Hu
manistisch Verbond te EMMEN op 10 October 1948. 

Sprekers: :< JOH,AJW�.13- JIILVERS, geboren 2 December 1887 te Sleen, van beroep 
boekhouder, wonende Noordbargerstraat 2 te EMMEN; 
W.G.WARFFEMIUS, wonende te DELFT. 

Zaalcap: 
Aanwezig: 

t 

t 

Aan de Heer 

:< f

30 personen. 
19 personen. 

Op Zondag, 10 October 1948 werd in de bovenzaal van 
het café Groothuis, Marktplein 5 te ElV.I:MEN, een Zondagochtend
bijeenkomst belegd door de Gemeenschap Emmen van het Humanis
tisch Verbond, wel�e bijeenkomst door middel van een adverten
tie in de "Emmer Courant" was aangekondigd. 

Te omstreeks 10.15 uur opende JOHANNES HILVERS deze bij
eenkomst met de mededeling, dat de heer G.H.ter VEE� tot dus 
ver voorzitter, zich had teruggetrokken uit het bestuur en dat 
in de op 9 October gehouden bestuursvergadering hij, Hilvers, 
tot voorzitter was verkozen. 

Hierna kondigde de voorzitter als spreker aan de heer W. 
G.WARFEEMIUS uit DELFT, die zou spreken over: "De Geschiedenis 
van het Vrije Denken". 

De mens is, zolang wij hem reeds mens kunnen noemen, niet 
al tijd in staat geweest em wetenschapl::'elijk te denken, aldus 
spreker. Voor het bB.tstaan van di t,4 wetenschappelijke o'f vrije 
denken kunnen we een bepaald tijdstip noemen en zelfs een be
paalde plaats. En dit tijdstip ligt in de Griekse tijd. Voor die 
tijd werd er door de mensen ook wel gedacht en nagedacht en de 
mens had toen reeds een zeker beschavingspeil bereikt, zoals 
de Babyloniërs en de Egyptenaren, doch het denken van deze men
sen was niet het wetenschappelijke vrije denken. Achter alft de 
dingen, die zij zagen en meemaakten, de wisseling der seizoenen, 
dag en nacht, storm en regen, leven en dood, ziekte en tegen
spoed, zagen zij het werk der Goden. Als er iets gebeur·de, was 
dit de wil der Goden en zij waren met deze verklaring van het 
gebauren tevreden. Naar het hoe en waarom werd niet gevraagd. 
De Goden deden het en dat was genoeg. 

In de Griekse tijd leefde echter een man, genaamd Tales en 
deze Ta1es kan worden beschouwd als de eerste vrije denker, de
eerste natuurkundige. Hij zag de natuur om zich heen en vroeg 
zich het hoe en waarom der dingen af. Hij was niet tevreden met 
het antwoord, dat het de wil en de daad der Goden was, die de 
dingen deed leven en bewegen. Hij vroeg zich af, wa2.rom iets 
goed en waarom iets kwaad was. Zijn tijdgenoten zeiden: Het is 
goed, omdat het de Goden behaagt. Hij echter draaide de zaak om 
en zeide: Het behaagt de Goden, omdat het Goed is. Hij zocht het 
Goede in de mens zelf en niet in de toevalligheid, dat het de 
-Go den behaagde •

HOOFD DER CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST 

te 
• s-G R A V E N H A G E •
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Bij hem begonnen, doorloopt het vrije denken de eeuwen via 
Plato, Socrates, Erasmus, Spinoza en anderen, om te eindigen in 
het Humanistisch VeEbond, hoewel dit laatste misschien wel· wat 
eigenwijs klinkt. 

Het Christendom is niet een vorm van vrij denken. Immers 
Christus heeft gezegd: Ik ben de Waarheid. En het Christendom 
stelt deze Waarheid voorop en zegt, dat de mens de rede heeft 
gekregen om deze Waarheid te bewijzen. Hiervan getuigden Augus
tinus, Thomas van Aquino en anderen, die trachtten de Waarheid, 
zoals deze door de Kerk werd geleerd, te bewijzen. 

Toch waren er ook reeds Kerkvorsten, die reeds vrij dachten 
en een van hen beweerde, dat als het heelal een oneindigheid was 
er geen middelpunt was, dus dat de Aarde niet het middelpunt kon 
zijn van Gods Schepping. 

Deze bewering is zeer juist en daarom lijkt het zeer onwaar
schijnlijk, dat God juist de Aarde heeft uitgekozen tm het grote 
drama der Menswording en Kruisdood van Zijn Zoon op te voeren. 

Het vrije denken brengt de mens nimmer tot een eindpunt en 
iedere gevonden waarheid laat gelegeheid tot verder vragen en 
zoeken. 

De beschaving, zoals Wij die thans kennen, is dan ook niet 
het gevolg van het Christendom, doch van het vrije denken, dat 
het zout van dit leven is. De Kerk heeÎt dan ook langzamerhand 
op velerlei gebied terug moeten trekken en kan thans nog alleen 
worden gezien als de zielehoeder van de individu en is niet meer 
van invloed op het maatschappelijke leven. Dit is de invloed van 
het vrije denken en dit is een hoodzakelijk en verblijdend iets, 
daar alleen het vrije denken in staat is de mens steeds verder 
te brengen in het onderzoeken en weten. 

Het Humanistisch Verbond is een uiting van het vrije denken, 
daar het zich niet, zoals de Kerk, een vastgestelde Waarheid 
voorop stelt, doch tracht door na te denken en te onderzoeken 
de waarheid te vinden. 

Na het betoog van spreker, dat met aandacht werd gevolgd, 
werd gelegenheid tot het stellen van vragen gegeven, waarvan 
geen gebruik werd gemaakt. 

Te omstreeks 12.00 uur sloot de voorzitter HILVERS deze 
bijeenkomst. Bij de uitgang werd een collecte gehouden ter be strij
ding der gemaakte onkosten. 

Emmen, 12 October 1948. 
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No.15, ID 

Onderwerp: 

Sprek.er: 
Zaalcap: 
Aa.nwezig: 

• 

• 

Aan: 

�ondagochtendbijeenkomst 
Gemeenschap Emmen van 
het Humanistisch Verbond 
op 19 September 1948 te EMt:EN. 
GEERTS uit GROlrUfGEN. 
35 personen. 
22 personen. 

Op Zondag 19 September 1948 werd in de bovenzaal van het 
cafe GROOTHUIS, i:arktplein te E!f.1'.EN, een Zondagochtendbij een
komst gehouden van de Gemeenschap ELlMJi�r van het Humanistisch 
Verbond. 

Te omstreeks 9.45 uur VTerd de bijeenkomst :r:uet enige •·,oor ... 
den v-s.n welkom aan spreker en vergadering, door de voorzitter 

1 van de Gemeenschap El:Ju7EN, GEERT HENDRIK TER VE .::R, geboren te 
IB'SK(Dr) ,zonder beroep, vronende te Er::;::;:�, Loleru-amp no:9, ge
opend, "die daarna het woord gaár e.an de spfter van de ochtend, 
de heer GEERTS, lectDD in de Spaanse taal aan de Rijksuniversi
teit te GRONING�N, die zou spreken over het onderwerp: "Ons 
nieuwe gelooftt. 

De spreker begon zijn inleiding met het stellen van de 
vraag: 1..,.fat is eigenlijk geluk 11

• Volgens spreker bestonden ten
tijde van het oude Romeinse Rijk reeds een zestigtal definities 
over het begrip"Geluk't en in de eeuwen die daarne. volgden zou
den er wel enige honderden nieuwe definities aan toegevoegd 
zijn. Naar de mening van spreker was ge luk niets anders dan 
harmonie. Harmonie in het eigen innerlijk leven van het wezen 
en �armonie ·tussen ieder wezen en zijn naaste omgeving. Deze 
harmonie bestaat in vele gevallen bij de mens niet meer. De 
mens is te gecompliceerd en in zijn geestesleven te veel ver
wrongen om gelukkig te zijn. De vroegere natuurmens leefde in 
een goede harmonische verhouding tot zijn omgeving en was daar
door veel gelukkiger èan de hedendaagse mens. De hedendaagse 
mens voelt zich ongelukkig, radeloos en angstig. Bij de n eeste 
dieren is dat anders. De meeste dieren leven nog in een goede 
harmonische verhouding tot zijn omgeving en voelén zich geluk
kig. Echter niet alle dieren leven nog in deze gelukkige staat 
Sommige soorten dieren, vooral de huisdieren, zijn door de 
langdurige, nauwe omgang met de mens zo in disharmonie gekomen 
met hun naaste omgeving, dat ook zij zich ongelukkig en angstig 
voelen. Wij zouden haast kunnen zeggen, dat deze dieren ver
menselijkt zijn. 

De angst waarin de hedendaagse mens leeft, komt wel sterk 
tot uitdrukking in het feit, dat in het eind van deze maand te 
•s-Gravenhage een vergadering zal worden gehouden van intellec
tuelen, waar enige dagen achtereen zal worden gesproken over
het begrip•tAngst1t. Deze vergadering wordt gehouden in navol
ging van dergelijke bijeenkomsten die in het oude Romeinse
Rijk op geregelde tijden werden gehouden. Deze vergaderingen
waren een soort ttgastmalen't, waar eerst veel en lekker gegeten

-en-

De Heer Hoofd der 

CENTRALE VEILIGEEIDSDIENST, 
Javastraat no:68 
te t s-G R A 11 E N' H G E. 
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en gemïonken ��rd, waarna men overging tot een gedachtenwisse
ling over een bepaald onderwerp. 

De angst voor het bestaan en de angst voor oorlog, waarin
de hedendaagse mens leeft, is een gevolg van het feit, dat de 
mens niet zelfstandig kan denken en oordelen. Over het algemeen 
moet de mens in zijö denken worden geleid. Door de kerken scho
len en politieke partijen wordt daarvan veel misbruik gem1akt. 
Door deze instellingen wordt het denken van de mens geleid in 
een bepaalde richting en daardoor wordt de massa der mensen 
dom gehouden, zonder dat het oogmerk de mensen dom te houden 
daarbij voorzit. Het zou te gek zijn om te beweren dat de scho�
len bijvoorbeeld de bedoeling zouden hebben de mensen dom te 
houden. Door de eenzijdige voorlichting die door deze instel
lingen echter wordt gegeven is dit echter wel veelal het resul
taat. 

De oorzaak van het feit dat de mens niet zelfstandig kan 
denken lag, vo]gens spreker, in het feit dat de mens een . .., " 
re�el geloof mist. De mens heeft een geloof nodig. Het lijkt

wellicht vreemd, dat ik als neo-humanist hier ga spreken over 
geloof. Nader bezien is dat toch niet zo moeilijk te begrijpen.
Wat ik hier bedoel is niet het Christelijk Geloof of iets der
gelijks. Het Christelijk Geloof stelt het voor, alsof alles 
dat op aarde geschied,� wordt geleid door een macht van buiten
de aarde. Ik persoonlijk geloof niet aan een God of welke be
naming wij dan ook aan die buitenaardse macht wensen te geven. 
Ik geloof niet dat er een macht bestaat die van buiten de aarde
ingrijpt in de dingen die op de aarde gebeuren. Het zou dan 
ook een eigenaardig soort helper zijn, die alles hier op de 
aarde zo in de war zou sturen en er zo'n chaos van zou maken 
als het momenteel ïs. Want dat het op de aarde een grote wanorde
of chaos is,. daar zijn we het toc-h allemaal wel over eens. 

Ik ben van mening, dat alles wat op aarde gebeurt, of het
goede of kwade dingen zijn, uitsluitend de schuld van de mens 
zelf is. Wijzelf, ik evengoed als ieder van u, is persoonlijk
verantwoordelijk voor alle dingen die op de aarde gebeliren& 

Ieder mens heeft een geloof nodig. Een geloof in dingen 
hij nog niet zien kan, doch waarvan hij voor zich zelf dier 
overtuigd is en waarvan hij voelt dat het de waarheid is.Reeds
vele malen heeft de mensheid een geloof gehad, doch even zove
le malen is het in dat geloof teleur gesteld. Als voorbeeld 
daarvan wil ik U noemen het vaste gelooft dat de oude Romeinen 
hadden in het voortbestaan van het oude Romeinse Rijk. Toen 
dat Rijk echter na een bestaan van vijfhonderd jaren in een 
storttè, was dat een grote teleurstelling voor die Romeinen en 
ontstond een gr-ote chaos. Van die chaos werd door de Caesaren 
gebruik gemaakt tot het vestigen van een dictatuur, die op 
haar beurt weer een vijfhonderd tal jaren bleef bestaan.. Ook 
de vaste overtuiging van de mensen enige eeuwen geledeh, dat d 
aarde een plat vlak was, was een waar gelö.of, waaraan niemand 
twijfelde. Toen echter bleek dat een schip, dat steeds in een 
richting bleef varen, tenslotte weer op het uitgangspunt te
recht kwam, werd ook deze theorie omvergeworpen. Ook thans he 
ben wij nog wel een geloof in verschillende dingen. Zo hebben v 
wij een vast geloof, dat, indien wij eens în e:n grote onbeken 
de stad zij;,._, dat wij dan do�r eE:n plattegrondJe. �e kopen ons 

zelf weg wijs kunnen maken in die stad. Vaak bliJkt ons ech
ter achteraf dat het nlattegrondje verouderd is, zodat wij er 
niet meer op'aan kunnen. Hieraan kan men zien dat een geloof 
ook we 1 verouderen kan• 

Ook wij, humanisten, hebben een vast geloof. Ons.,.. ��loof
is het geloof in het kunnen en de macht van de mens. iJ gelo-
ven met zekerheid dat de mensheid tot grote dingen injst�at 

-Dit-
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Jit is ons nieuwe geloof. Ons geloof heeft sinds korte 
tijd een vaste ondergrong gekregen in het onlangs uitgegeven 
nieuwe boekwerk, getiteld: "Het geloof in de mens 1t

. Dit boek 
zou men de openbaring van ons nieuwe geloof·kunnen noemen.In 
dit boek wordt op duidelijke wijze de macht en het kunnen van 
de mens omschreven en het geeft ons het vertrouwen in de mens, 
dat wij zo hard nodig hebben" Gedurende de laatste werèldoor
log hebben verscheidene mensen weer zelfstandig leren dep.ken 
en oordelen. Door het denken ontwikkelt zich een nieuwe vrije 
mens en op däe vrije mens is ons geloof en vertrouwen geba
seerd. 

Reeds lang hebben er humanisten bestaan. -:'lij behoeven 
maar te denken aan onze grote landgenoot Erasmus. Erasmus was 
een geestelijke, QOÇ�hij heeft zich door veel denken ontwik
keld tot een humanist. Hij heeft zich echter nimmer van zijn 
geloof in buitenaardse machten vrij kunnen mal�en en is steeds 
een Christen gebleven. Ook wij humanisten hebben een vast ge
loof nodig en wij zijn in de gelukkige omstandigheden, dat wij 
zeggen kunnen dat wij een vast geleef hebben. Ons geloof is het 
geloof in een nieuwe vrije mensheid en het vertrouwen in het 
kunnen en de macht van de menstt. 

Na het uitspreken van deze rede werd door enige personen 
gebruik gemaakt van de gelegenheid tot het stellen van vragen, 
die daarna door de spreker werden beantwoord. 

Te ongeveer 11.45 uur werd de bijeenkomst door de voor
z.i tter ter Veer, met een woord van dank aan de spreker geslo
ten. 

Bij de uitgang van de zaal werd een collecte gehouden 
ter dekking van de gemaakte onkosten. 

�-EMMEN", 21 September 1948. 

I 
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{',Il Naar aanleiding van het schrijven van de c. V.D. No. 
4d957 d.d. 29 Juli 1948 wordt het volgende medegedeeJd. 

Met Cor COSIJN wordt bedoeld: 
Cornelis Aalbert COSIJN, geboren te 's-Gravenhage, 4 Febru
ari 1923, kantoorbediende, wonende ten huize van zijn ouders, 
Me lis Stoke laan 21 te ' s-Gra ve nhag e. 

Hij is de jongste uit een gezin van iJNee kinderen. Zijn 
vader is werkzaam. bij de P.T.T. Betrokkene behoort, evenals 
zijn ouders tot de Ned. Hervormde Kerk. Het gezin bezoekt 
van tijd tot tijd de kerk. C.A. COSIJN heeft lager en U.L.
onderwij s genoten. Daarna h eeft hij zich bekwaamd in tijpen 
en boekhouden. 

Tot 1943 is hij werkz aam. geweest, respectievelijk bij 
de bouwondernemingen 1

1Neerlandia11 in de De Ruijterstraat 58 
en de N.V. "A bex" , Regente ssep lein 1 te Den Haag • 

Daarna is hij door het Arbeidsbureau verplicht uitgezon
den naar Duit sland. 

Na 1945 is hij als kantoorbediende gaan werken bij de 
N. V. Indu striele Mij 1 ', .Stadhouderslaan 16-18 te 's-Gravenhage.
Thans is hij aldaar nog als zodanig werkzaam. Het gezin,
waartoe bet rokkene behoort, st aat in de omgeving niet on
gunstig doch wel als bemoeiziek bekend. Als nieuwsblad lee•st
men het ''Haag s Dagblad".

Door de oor 1 og is be trokk:ene in ver band met zijn le ef
ti j d, niet in militaire dienst geweest. 

C.A. CCB IJN is geabonneerd op "De Vl-am.". Blijkens een
annonce in "De Vlamtt van 3 Juli 1948, moe sten de deelnem ers 
van h et op 10 en 11 Juli 1948 in 's-Gravenhage ge hou:len 
"Jongeren ·weekend11 van het 1

1Hl.lI!lanistisch Verbond. 11 zich voor af 
opgeven aan betrokkene. Behoudens dit gegeven is niet kunnen 
blijken dat hij op politiek gebied actief werkz aam is. 

Op criminee 1 ge bied is er van hem noch van zi jn ouders 
iets bekend • 

Verzonden op 13 September 1948 aan C. V.D. 

·UJC,v.P.:�

-
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ln antwoord op Uw schrijven <\4• t:r'ürei� 19
t

8, 
No. 34283, betreffende het II Humanistrs'obJfrerbond i.- af
deling Wassenaar, heb ik de eer U�deICffl'Sttênge he-t- · ol
gende te berichten: 

.., naamd 
De voorzitter van de afdeling .lassenaar, ge

Ll:!.:ENDERT JaCOB POLDERVAA.RT, 

geboren 12 Augustus 1921 te Delft, en de commissaris 
CORN.l:i:LIS HENRI BURGEMEISTER, 

geboren 2 November 1910 te den Haag, staan in deze gemeenw 

te bekend als aanhangers van de Partij van de Arbeid. 
Bij de kortgeleden gehouden verkiezingen waren 

aan de woning van Burgemeister enkele propaganda-affiches 
van de Partij van de Arbeid aangebracht. 

Het is alhier bekend, dat voornoemde personen 
voornamelijk propaganda maken voor het Humanistisch Ver
bond onder de leden en de aanhangers van ·de �artij van de 
Arbeid. 

Ten opzichte van de secretaresse van voornoemd. 
/ verbond JOH.ANNA MARIA VhN IEYEN� geboren 18 Februari 1910 

te Nieuwe Niedorp, is tot op heden alleen bekend geworden 
dat zij geabonneerd is op het Volksdagblad '' De V/aarhe i_d� 

De penningmeesteresse HENRiéTTE AKh.IE ,lEYü.A, 
geboren 4 October 1909 te Amsterdam, is de echtgenoté van 
Drs. Frederik Paul Huygens, geboren 12 Maart 1911 te den 
naag. Laatstgenoemde is-als leraar in de �ederlandse taal 
werkzaam aan het Rynlands Lyceum alhier. Omtrent Drs.F • .I:'. 
Huygens werd U reeds bericht bij mijn schrijven dd. 5.6.4? 
No.15a/46. 

1 
De dienstbode van.Huygens was in 1946 candidate 

1 
van de C.P.N. bij de toentertijd in deze gemeente gehou

• den gemeenteraadsverkiezingen. 

-----·---------

Vassenaar, 19.7"1948.
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's-Gravenbage, 14 Juli 1948 • 

U 11598 - C 56 - KO l 

Betr. : Hmna.nistisoh VerbOn:i 
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Verwacht wordt dat binnenkort een prinoipiele 
stellingname ten opzichte van het comrmhnisme geno
men zal worden door het IIoo:fdbestuur van het Hur.aa
nistisch Verbond. Verinoedelijk zal over een motie 

' 

g�stemd worden, vre.arin het convnunisrne en het huma..-
i nisme als OltVerenigbaa.r v1orden beschreven; waar

schijnlijk zal deze motie voldoende stenmen behalen. 
,.. , 

Zegsr.oo.n spra:k de vel:'\·1achting uit dat indien de � .,,1
ootie aangenomen wordt l\ievrou,v v.a. l:JJYZEliliERG- ' 

• 

ï-7IIJE1'.BE, destijds CPN Twède Kamerlid, haar zetel h6 
in het Hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond 1�? 
beschi�t.ba� zal stellen en met de overigen commu- � 
nisten uit zal treden.1 Re·t áänt4a:i ë5o · · n 
het Humanistisch Verbond wordt op 40 geschat, ter
vdjl het totaal aantal leden 5000 zou zijn. 

De volgende personen worden waarschijnlijk deze 
komende winter uitgenodigd om in \

t

TASSill\flLAR voor het 
/"" Humanistisch Verbond te spreken:- i/Ir. A. liIOUT, 

Deijlerweg 49, \'7ASSEI·î.1i.AR en Dr. de GEIDER, Secreta-
' ris van de Vereniging voor 1.'lijsbegeerte. Deze laat

ste werd genoe1oci als eventuele opvolger van wijlen 
Prof. HE!SSiliK te IBIDFJ.i. ·nr. de GEIDER zou een auto
riteit omtrent RUSLAND zijn. 

Aan: de Centrale Veiligheidsdienst, 
t.a.v. De VleledelgesJGr. Heer P. Gerbrands,
Javastraat 68,
's-Grav���<!:�� 
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.GE HE I H 

· Inlichtingen.
. ,. 

Rier-w.ede heb ik de eer U te berichten, dat '.':tan betrouwbare zijde· 
we:r.d verncr1en, dat F.rits V:ring, v1onende ,te Uwent� een lezing heeft 
gehouden over het onderwerp 11 etigd en Eumanisme tt. op een door de afde
ling Den .Haag-- van het "Hµm�stisch Verbondu georganise.erd ttJ·ongeren.:.. 
weekendH op het kampeerterrej.n. ".Ooltenbl;lrg 11 te Loosduinen. 

Ik noge U verzoeken �Jij in kennis te willen ö.oen stellen met de 
personalia, 1J01itieke oriënte;aing c.q. act_iviteit en verder v� belang· .. 

, zijnde gegevens betreffende genoemde Vrind. · . t 
• 

I 
. , , 

� •

HET HOO 1;D VAI: DE CENTRALE 
VEILIGBEIDS.DIEUST, 
namens deze #

De Heer Hoofdcommissaris 
van :r oli tie · · 
te 

�IJDHOVEH., 

.
. 

J .G·.Cra.'bbenda�. 

.. 
. ' 
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. Doss.49/16 
1Jit�4 1; Juli 19�8. 

Inlichtingen. 

29 Juli 8. 

GEHEIM 

naar.aanleiding van Uw nevenverrueld schrijven heb ik de eer 
U tG verzoeken mij te .willen inlichten orr..trent de personalia, 
politieke oriëntering c.q. activiteit en verder van belang zijnde 
gegevens betreffende Cor, Cozián, T�el�s Sto�elaan 21 te Den Haag. 

De Heer Hoofdcomnissaris 
. · van Politie· 

te 
. ' s-GRAVEîlHAGE • 

,, 

BÉT HGÇFD VAU DE CEîîTRAIB 
VEI:CIG�IDSDIBITST, 
narens deze: 

J"G.Crabbendar.. 

,, 
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"OE� V �}:":SLAG van :iet op 10 en 11 Juli (A({)J � �o�� S" fe
a.t'delin6 Den �aai van 1et " ·.1 .. :nanistisch V :::u 1 .. . c l -

seert e ''Jonger-en-wee :end" op het ,c&mpeerter1·ein "üc ::en'mr{/' 
te J.JOosduinen. 

::,lij,:ens een bericht in 1 .Je Vlam 11 vc111 '3 Z"uli 19L.S, 
li 1ter1 d8 deelnem�rE' zie'' voorr-lf opt 

0 ven °Ji � Oor CvZIJ;'", ,e- is 
r t o�e laan 21, :1en }:aa ··• 

:et 8,':utal deeln tr-R "'Jed:".. oe�· 27 J"Tq')nen, vr.ir·i�rende 
va.a, 1a2r schetting, 14 tot 20 Ja2:, ,·.o. 9 meisjes. 

·)e "1ac'1t van 10 op 11 Juli is c'oor:·ebrectt in enir·e ter
plaatse '))t;es .;elde tem;en •. roor �1Pt overi ·e hi0lden r1e deel
n -ne:ce zich bezig net sportoefer�in.;en, r.uzie.c en zgnc. 

Up zondat;, 11 Ju.li :e O'Tlstreel"=s 12. 00 u.1r qr:tiveerde 
rf:1rits VRI TD Lüt :::ind'10ven. !leze hield daa.·,na een lezing -

�f fcsëf u·fr-01 �eveer 4 O minuten - over het one e1�wP.rp II û" eur,d en 
-:w.1anisme 11• 

Jpr� :er tracntte zijn toa�oorders LPt ver3chil d�itelijc 
te ria.-:en -LJ"ssen de levensopv8ttins v2n de 11 h1m�nist 11 e1 ':er'
..e.,_ij�;: i;ezin'"'en. ·fi� zijn be\',llf't on·::er :elij';:, aldus s re!:er. 
�Je Waf r.c ering van ::ms doer� en lrten li_;t niet bij een hoPer 
opperwezen, in el�e vorn de mensen zich �a� aen oo� mogen 
voorstellen, ·maar die wa1�dering ligt in de mens zelf. Cns 
bEgineel is, zodani. te leven, da� Tiij ons steeds een snt-
110ord :am.1en ;even op de Vl'"' 9 f;, -.:sarom v:e ë'it of rl=1t àoen. 
Jiist in ;:erkelijke �ringen, aldus spre;:er, tr0 ft men veel 
mensen �P'1, die hun àa ;elij�cs .. ianàelen 0e.1eel br_seren o::;i t-;e
loof. �it is voor ons niet aanva2rdbaa�. �eloof is iets on-
1.7ezenlijks. .ïj noeten v·eten · naarom .üj ietR v.el of niet 
aoen. nze levenswijze beh�ort sober te zij 1, oJdat alle 
nenaen -en behoorlijk s toffe lij:;: bestaan tunnen hebben. J.Ji t 
is nodib, 01,da� ierm.nd: die à.e noo,za'rnlij':e sto_I:elij'te be
t ielten mist, seeetelij{ nist kan leve-1.. aj mo�en ec 11tpr 
nooit naterialistisch ,. orden. :Je mate::'.'ilHe °Jelr--. -en !Spelen 
bij 0.1s i:een, of f'lechts ee!1 ondergeschi cte r·ol. :Jat juist 
Ce m"teriele Jelancen bij r'le 11 rE1ssa 11 op ne voor -rond st28n 
bij de �eest�lij�e belan�en, �rachtte s�re�er ean te tonen 
doo1· de VEI''ciezingsuitsl3.c.:· VO'"lr de 8.P •. T. �et if' r;eble':en, 
ald�i.s spre\:cr, d2t ��list de voL.:sc.;roepen, rie '1e�c Lliet l-:irP 0 d 
heoben, op ae v•P·-·· he�ben _;es:emd. ::ieruit concludee,�de hi�, 
dat de 11massa 11 materieel :as sf.;estemd. !ij no ten trachten 
6.e mensBn meer bernu:t te daen l�ven. �.?fü-t-c '•ij no,::; fü'li(e
vrae;ek1 1-2.s.d beent\loo:td, -Jes loot ilij te omi=,tree s 13. vO 1rnr 
zi�n. lezing.

·rerJonde"1 op 13 Juli 1948
aan: 0.�.�. 

v.t:t==�
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R A P P O �. 

Naar aanleiding van het schrijven No. 2�
van de Centrale Veiligbbidsdienst te '&.-Gravenhage 
d.d. 1 Maart 1948 houdende een verzoek om inlichtingen
aangaande een twee-tal Personen, kan het volgende wor�
den gerapporteerd: 

1� Sake BCJl.JM!, geboren te T ietjerksteradeel 1 Februari 
î910, van beroep vartegenwoordiger, wonende te Gronin
gen Sitterstraat 1 • 

BOUM! heeft na de lagere school te hebben door
lopen waarschijnlijk zijn studie voortgezet aan een 
Mulo-school, waarna hij de onderwijzersacte behaalde. 
Hij is gehuwd met Yeb RUSTICUS, geboren te Leeuwarder
adeel 6 september 1905. Uit dit huwelijk zijn twee 
kinderen geboren. 

BOITMA is aanvankelijk in Friesland als onder
wijzer werkzaam geweest. Hij was van 8 Januari 1938 
tot 2 November 1945 te Leeuwarderadeel werkzaam. Hij 
is op laatst genoemde datll.m naar Groningen verhuisd, 
alwaar hij hoofd-vertegenwoordiger werd voor de Fa. 
J.B. WOLTERS, gevestigd o. Boterin.gestraat te Gronin
gen. 

BOUMA was voor den oorlog aangesloten bij de 
S.D.A.P •• Zijn houding tijdens de Duitse bezetting is 
zeer goed geweest. Hij zou, volgens de bekomen inlich
tingen, .vee 1 illegaal werk hebben verricht. 

BOUMA is momenteel lid van de "Partij van den 
Arbeid", en behoort tot de rechtse groepering in deze
partij. Hij maakte tijdens de verkiezingen in Juli 
1948 propaganda voor deze D@rtij door middel van een
raambiljet. Hij toont zoch evenals voor den oorlog 
een voorvechter voor de geheelonthouding. Hij is aan.ge
sloten bij het Humanistisch Verbond en treedt daarvoor
als spreker op. 

BOUMA. is evenals zijn naaste familieleden voor
zover te Groningen bekend nooit met Justitie of Politi
in aanraking geweest. Zij komen in de àdministratie 

der P .R.A. te Groningen niet voor. 

2: H. LIPS, wonende te Amersfoort Madoerastraat 35. 
Deze Persoon is nooit te Groningen woonachtig 

geweest, zodat inlichtingen aangaande deze Persoon nie
verkregen konden worden. Hij komt in de administratie 
der Politie en der P.R.A. te Groningen niet voor.- - -
- - - - ... ,,.. - .. :.. »- - - .. - =- :99 ... - ::.ia .. :,-: .,.. - -

- � � - � � - - - - - - - - - - - - - -

G RON INGEN, 24 Juni., 1948 •• 



INLICHTINGENDIENST RHEDEN 
te VELP.

Velp(G),25 Mei 1r*8. 
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heim" , 
bericht 
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- '.dhlJ 
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/ Naar aanleiding van Uw schrijven No. 34346 "Ge-
d.d. 11 Mei 1948,betreffende Humanistisch Verbond, 
ik U het volgende. 

BUIJS, Frederik,Bernard,geboren te Arnhem, 17-
� 10-1917,van beroep onderwijzer aan de lagere school te

Rheden,vestigde zich in 1918 in deze gemeente,komende van
Arnhem. Hij is lid van de Partij van de .Arbeid en verrich
als zodanig veel propagandistisch werk. Buijs,voornoemd,
staat in het dorp Rheden bekend als een goed onderwijzer.
Hij neemt volop deel aan het openbare dorpsleven. Hij is

/ gehuwd met MIDDELHOVEN, Emma,Theodora,geboren te Arnhem, 
23-3-1921. Zij is,evenals haar man,lid van de Partij van
de Arbeid. Beiden staan alhier gunstig bek�nd.

Bekend is geworden,dat voornoemde Buijs voorne
mens is te zijner tijd naar .Amerika te emigreren. 
zich aldaar als landbouwer willen vestigen. 

In de politie-administratie dezer gemeente ko
men de namen van Buijs en diens echtgenote niet voor. 
Evenmin is op politiek gebied iets ten nadele van hen be
kend. 

Het secretariaat is gevestigd Rosendaalselaan 

'163 te Velp,gemeente Rheden,ten huize van STROBAND, Paulus 
geboren 27-6-1878 te Grijpskerk,zonder beroep. Voor zover 
bekend,geeft hij zijn kracht op sociaal terrein. Hij is 
ongehuwd en niet onbemiddeld. In 1943 vestigde hij zich 
in deze gemeente,komende van Amsterdam. 

Aan: C.V.D. den Haag. 



GEMEENTE-POLITIE
VAN 

APELDOORN APELDOORN, )Ü .apr 
Telefoon K 67 60- 4041 

Vol1no. 
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....5s GEHEIM. ACD/J ]"ssJJ 

Antwoord op schrijven van : 8-4-1948, /����
No.)1917 

Bijlagen: geen. 
Ondervverp: Inlichtingen omtrent 

N. I.:I. V o ermè1.n, 
nonende te Uddel (Gemeente Apeldoorn).

Typ,C .M • 

• Het betrekking tot U ,1 ter"'ij de vermeld.e' brief,
miJ ter behandeling �oege�onden door de Dibtrictb
commandant der Hijkbpolitie te apeldoorn, heb ik 
de <2er U te berichten, da. t N obertu..., Ivb.rinul::l Voer!Ild.n

J geboren te Gorinchem, �- November 189,, nonende te 
Uddel ( Gemeente .ö.peldoorn) Garderen::;e,,eg No .87, 
in het bevolkingbregicter der gemeente apeldoorn 
.. erd inge::ichreven op 18-7-1940 komende van Ermelo.

Voerman, die gepenöiOTL�eerd i::; all::l Nederlandb
Indiöch ondervvij ,�er, Ü; than::i è:Üö tijrl elijk 
ondernij�er nerk�aam bij het openbaar lager onder
.-.-ij::; te "inbchoten. 

Volgenl::l uit betrouwbare bron verkrc f:en in
lichtingen üOU Voerman lid �ijn van de Partij van
de Arbeid, doch hij treedt in die partij niet op 
de voorgrond. 

v�n hem �ijn geen feiten bekend geworden die
aanleiding 7ouden kunnen geven hem te be::;chouwen 
�lc een extremiöt, 

De co1nmisöariö van politie, 

AAN DEN HEER Hoofd van de Centrale Veiligheidbdienbt
Ja.va::,traa t 68 
'::;-G R A V JE Y II lt G 1<.::. 

tv.edel G 14 



No.105 ID. 

Onderwerp: Zondagochtendbijeenkomst 
Gemeenschap Emmen van 

® 
het Humanistisch Verbond 
op 25 April 1948 te EMMEN. 

Spreker: GEERTS uit GRONINGEN. 
80 personen. 
13 personen. 

Zaalcap: 
AAnwezig: 

• 

• 

Aan: 

Op Zondag, 25 April 1948 werd in de bovenzaal van het café 
Groothuis, Marktplein te EMl\ilEN, een Zondagochtendbijeenkomst gehou
den van de Gemeenschap EMMEN van het Humanistisch Verbond. 

Te omstreeks 10 uur opende de voorzitter van de Gemeenschap 
EMMEN, GEERT HENDRIK TER VEER, geboren 23 Januari 1880 te LEEK (Dr) 
zonder beroep, wonende Molenkamp 9 te BMMEN deze bijeenkomst met 
een kort woord, waarin hij zijn teleurstelling over de geringe op

komst uitsprak en gaf het woord aan de spreker van deze ochtend, 
X de heer GEERTS, lector im de Spaanse taal aan de Rijksuniversiteit 

te GRONINGEN, die zou spreken over het onderwerp: "Waarom le•en wij" 
GEERTS begon zijn toespraak met de mededeling dat hij, daar hij 

vrij laat was aangezocht om op deze bijeenkomst·het woord te voeren, 
enigszins met zijn handen in het haar had gezeten aangaande het te 
behandelen onderwerp, aangezien hij niet wist met welk soort publiek 
hij te doen zou krijgen. In verband daarmede had hij een geheel nieuwe 
inleiding gemaakt met als titel: "Waarom le•en wij?". 

Spreker ging daarna eerst in het kort zijn levensgeschiedenis 
na, waarvan hij zeide, dat hij, afkomstig uit een Katholiek gezin, 
zich re�ds op 18-jarige leeftijd van alle Godsdienst had vrijgemaakt 
en atheist was geworden, dit in verband met zijn jarenlang verblijf 
in Spanje, waar hij de sociale tegenstellingen van �eer nabij had 
meegemaakt. Tengevolge hiervan was hij behalve atheist ook nog com
munist geworden. Door veel communistische lectuur te lezen en met 
communisten in aanraking te komen, had hij na verloop van vele Ja
ren ingezien, dat hij verkeerd zou handelen door communist te blij
ven. Hij had daarom het communisme vaarwel gezegd en was vrij-socia
list geworden. 

Vervolgens becritiseerde spreker de thans heersende stellingen 
in het Humanistisch Verbond. Hij zeide dat hij, en met hem vele ande
re humanisten, het niet eens was met de voorstelling van zaken aan
gaande datgene, wat hij noemde de "onpersoonlijke God". Spreker zeide 
van mening te zijn dat zij, die het bestaan van een God als onjuist 
afwijzen, niet moeten spreken van een onpersoonlijke God. 

Komende op zijn onderwerp, ging spreker over tot het geven van 
een antwoord op de vraag "Waarom le-zen wij?" Dit antwoord kan heel 
kort zijn, aldus spreker, wij lesen,omdat wij humanist zijn of humanist 
willen zijn. Doch dit korte antwoord kan niet de bedoeling van deze 
bijeenkomst zijn en wij zullen daar niet mee kunnen volstaan, doch een 
uitgebreider antwoord moeten geven. De mens is, aldus spreker, liet 
meest begaafde en machtige wezen der natuur. Volgens Darwin is de 
mens niets beter dan een dier en zou hij direct af'stammen van de a
pen, zodat deze om zo te zeggen onze neefjes zijn. Dat de mens het 
machtigste wezen in de natuur is, vi�dt zijn oorzaak in het feit

1 dat de mens in staat is om te denken, hetgeen de andere wezens in 
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natuur niet kunnen. Omdat de mens denken kan, heeft hij zich aan 
alle wijzigingen in de natuur steeds kunnen aanpassen, Vooral de 
wijzigingen in de levensomstandigheden heeft de mens kunnen vol
gen, in tegenstelling met de andere wezens in de natuur. Dit 
heeft tehgevolge gehad, dat de mens, in de loop van honderden 
millioenen jaren, zich zelf steeds heeft kunnen wijzigen en dat 
de mens van toen en de mens van nu geheel van elkaar verschillen 
weer in tegenstelling vot de andere wezens in de natuur. Deze 
hebben zich niet aan kunnen passen aan de omstandigheden en al
leen de sterksten hebben zich kunnen handhaven. Hieruit volgt, 
dat de dieren, b.v. de paarden, nu nog precies gelijk zijn aan die 
van v66r 100 millioen jaren. 

Spreker ging hierna de verschillende in de mens levende 
driften na en constateerde, dat de mens door die driften beheers 
wordt. Van deze driften noemde de spreker de agressieve drift, 
de hongerdrift en de sexuele drift. De agressieve en de sexuele 
drift kan de mens enigszins beteugelen, doch de hongerdrift niet 
Dit heeft de mens, en ook in grote mate spreker zelf, aan de lijT

ve ondervonden in de afgelopen wereldoorlog. Over de agressieve 
drift zeide spreker, dat deze in ieder mens leeft en al op zeer 
jeugdige leeftijd naar buiten treedt. De agressieve drift heeft 
zich in hevige mate geuit in de bewakers van consentratiekampen 
in en na de laatste wereldoorlog, waarbij bl

°

eek, dat vele rustige 
burgers, indien zij daartoe de gelegenheid kregen, op zeer brute 
wijze tegen medemensen optraden. Ook treedt dit naar buiten bij 
b.v politie-agenten, die gewapend met pistool en gum.Jri.knuppel op
straat rondwandelen en zodra ze denken, dat ze in het nauw komen
de gummiknuppel trekken en er op los slaan. Ook de behandeling
van de politieke delinquenten in de interneringskampen was een
gevolg van de agressieve drift. Het interneren van NSB-ers heeft
het noodzakelijk gemaakt daarvoor bewakers aan te stellen die
daardoor weer gelegenheid kregen hun agressieve lusten bot te vi
ren, door de NSB-ers te ranselen eri te plagen. Want een groot
deel van die bewakers, de goede niet te na gesproken, heeft als
heer en meester over de gevangeRen geheerst. Het zenden van Ne
derlandse jongens naar Indonesie, die een geweer in handen werd
gestopt, gaf deze jongens gelegenheid hun agressieve driften te
tonen. Dit bewijst wel.het vermoorden van duizenden inlanders op
het eiland Celebes. Ook zijn er nog steeds personen, die zich
hiervoor vrijwillig aanmeld�n, gezien het feit, dat verschillende
vrijwilligers naar Indonesie zijn gegaan, daar hun het avontuur
toelachtte.

Spreker kwam tot de conclusie, dat de personen, die bij hier 
voren had genoemd, niet waren begonnen met �e denken, doch dit 
alles klakkeloos hebben gedaan. Alleen door denken is de agres
sieve drift te beteugelen. Er wordt volgens spreker F.Og veel te 
weinig gedacht en daardoor zijn volksmenness, zoals Gobbels, Hit
ler en anderen is staat geweest de mensen marrn. te maken en mee 
te sleuren. Ook thans wordt de geest daarvoor weer rijp gemaakt. 
Of het nu mijnheer Truman is of Marshall of Rost van Tonningen of 
wie dan ook, degenen die zelf niet denken zullen zich achter hen 
scharen. Ook de angst- en vrees stemming, die ook thans weer o
ver de aarde wordt verspreid, hetgeen men kan vaststellen uit 
het feit, dat in verschillende Nederlandse havens de jachten van 
kapitalisten klaar liggen en dag en nacht on�er stoom sta� om, 
zodra de Russen in Nederland binnenvallen, uit te kunnen WlJken 
en de particuliere vliegtuigen, die op de verschillende lucht
havens klaar staan, is een gevolg van het feit, dat de __ men�en .. niet nadenken. Het is mij zelfs bekend, dat er mensen z�n die, b� 
elk telefoontje dat zij krijgen, bang worden en denken, dat er be
richt zal komen, dat de Russen er zijn. Denken is iets, dat ge
leerd moet worden. Slechts als men in staat is zelfstandig te 
denken kan men een zelfstandig oordeel vellen. 6ok de kerkelijke 
mensen'miàsen de kunst van het zelfstandig denken en daardoor 
geloven zij alles wat hun verteld wordt. 

Hoe komt men toch eigenlijk bij de Godsdienst aan een hierna
- maals -
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maals? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, moeten we denken 
aan het paradijsverhaal. Toen Adam en Eva leefden, dachten zij oor
spronkelijk, dat zij het eeuwige leven hadden. Op een gegeven momen 
bemerkten zij echter, dat zij sterven moesten. Dit was voor hen een 
grote desillusie. Daarom dachten zij: dat kan zo maar niet, als ik 
dood ga, kom ik ook wel weer terug. En op die wijze fQrmeerde zich 
het z.g. "hiernamaals", waarin de goeden beloond en de slechten 
gestraft zullen worden. Ook toen hadden de mensen iets nodig om 
tegen op te zien en kwamen op het idee nGodn , zoals men later 
sprak over "Hindenburgn of "Adolf Hitlern. 

Wij humanisten zijn echter van mening, dat er geen enkel be
wijs is, dat het gestaan van een God juist is en erkennen die ver
persoonlijkte God dan ook niet. Wij zijn van mening, dat de mens het 
opperste wezen op de aarde is, omdat de mens zich door denken een 
oppermachtige positie heeft veroverd en daardoor in staat is al 
het overige te beheersen of liever beheren. Door veel te lezen en 
vomral veel goede lectuur te lezen, ontwikkelt de mens zijn denk
vermogen en daardoor zal zijn vrijheidszin groter worden en tot 
veel grote dingen in staat zijn. Wanneer de mens de mill1oenen en 
millioenen guldens, die thans aan het leger in Indonesie worden 
uitgegeven, eens aan ziekenhuizen, hospitalen en ontwikkeling v� 
de inlandse bevolking aldaar besteedde, dan zou er een gunstiger 
resultaat worden verkregen dan momenteel. Laten wij humanisten dus 
door veel lezen ons denkvermogen vergroten en zorgen, dat ons 
vrijheidsgevoel groter en groter kan worden, besloot spreker zijn 
rede, die aandachtig werd gevolgd door de aanwezigen. 

Te omstreeks 12.30 uur sloot de voorzitter TER VEER met een 
kort dankwoord aan de spreker deze bijeenkomst. 

Bij de uitgang werd een collecte gehouden om de gemaakte on
kosten te bestrijden. 

i , Emmen, 27 April 1948. 

/ 
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, 1:e.t verti:tjzing naar Uu in margine genoemd schrijven moge ik 
U verzoeken mij in kennis te willen-doen stellen met de personalia,
politielce o'riëntering en verder van belang zijnde gegevens betre.f
fend·e de in Uw schrijven genoemde F.B.Buys. Tevens zal il: het op 
p:rijs stel:.len t.z.t. de n�men, P.e:esonalia en politieke oriën-be?.ing 
te moge.n vern�men yan de ,leden van· het bestuur dar eventueel o:pge
richte afdeling Rhe'den Vàl1 het· Humanistisch Verbond.. 
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Kort verslag van een op Vrijdag,23 April 1948,in 
een der zalen van het "N.H.V. gebouw 11 te Velp,gemeente Rhe
den,gehouden vergadering van het Humanistisch Verbond. 

Aanwezig 
Zaalcapiciteit

XI Spreker 

.
•. . . 
• 

30 personen • 
40 zitplaatsen • 
Dr.J.C.BRANDT CORSTIUS uit Utrecht • 

Te omstreeks 20 uur opent F.B.BUIJS,wonende te 
Rheden,als voorzitter de vergadering en heet de aanwezigen
hartelijk welkom. Hij deelt mede,dat het Humanistisch Ver
bond voornemens is in deze gemeente een afdeling te stich
ten. Vervolgens verleent hij de spreker van die avond, Dr.
J.C.BRANDT CORSTIUS,het woord. 

Spr. geeft allereerst een overzicht betrèffende 
de doelstellingen van het Humanistisch Verbond. Na de oorlo
aldus spr., is gebleken,dat buitenkerkelijken contact met 
elkaar zoeken. Het gevolg daarvan was,dat op 17 Februari 
1946 te Amsterdam een landelijk Verbond van Humanisten werd
opgericht. 

Waarom een Humanistisch Verbond,vragen velen zich
af,aldus spr. Bij veel personen is de overtuiging gegroeid 
dat teveel van ons lichaam wordt gevergd. Het is inderdaad 
waar,aldus spr.De crisisverschijnselen maken het de mensen
moeilijk. De oplossing van de moeilijkheden hangt veel af 
van de kijk die men daarop heeft. 

Welk doel,welke zin heeft het Humanistisch Ver -
bond? , zo gaat s pr. voort. De bedoeling is de geestelijke
weerbaarheid van buitenkerkelijken te versterken. Volgens 
spr. is het zuiver aantal buitenkerkerlijken in Nederla nd 
niet bekend,doch hij schat deze op 20 à 23 %. Deze personen
hebben in geestelijk opzicht een band losgelaten. 

In het hedendaagse moderne leven heerst op geeste
lijk gebied onverschilligheid. De vormen en gedachten in 
het geestelijk leven trekken sommigen niet meer. De gang van
zaken in het kerkelijk leven is hen niet duidelijk,aldus spn 
De kerk zegt hen blijkbaar niets meer. Ook in andere landen, 
zoals bijvoorbeeld in Engele.nd,16 een slecht kerkbezoek mer�
baar. Dit is een opmerkelijk verschijnsel dat zich ook hier 
ter lande voordoet. Weliswaar bedienen de kerken in Neder
land zich van verschillende middelen om de mensen te trek
ken,doch een zekere categorie van personen toont,ondanks dat
geen interesse. Spr. is overtuigt dat de humanistische ge
dachte een goede levenshouding is. De waarde van het gemeen
schappelijk element bindt de mensen. Heel vaak staan zij al
leen en hebben het zwaar met hun problemen. De mens heeft 
besef voor drie begrippen,aldus spr. Ten eerste beseft de 
mens wat natuurlijk en onnatuurlijk is. Ten tweede weet de 
mens het onderscheid tussen goed en kwaad en ten derde weet
de mens wat waar en onwaar is. Het humanistisch Verbond 
geeft aan personen,die in kerkelijk verband geen bevrediging
hebben gevonden,een grondslag. De werkzaamheden van het Hu
manistisch Verbond zijn in deze maatschappij van zeer veel 
belang. Het openbaar onderwijs,de huwelijkswetgeving,de 
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de kwestie zondagsrust,geestelijke verzorging in zieken -
huizen,gevangenissen en gevangenkampen,alsmede onder mili
tairen nemen in het verbond een grote plaats in. Meestal 
worden er heden ten dage beslissingen genomen,zonder te den 
ken aan het streven van de buitenkerkelijken. Volgens spr. 
werkt een grote groep juristen van het Humanistisch Verbond 
om de mogelijkheden te onderzoeken,in verband met de leem
ten op dat gebied,in onze nationale Wetgeving. 

Waar blijft echter de erkenning van de Humanis
tische gedachte ?,aldus spr. Waar moet men ons plaatsen? 
Wij hebben recht op een plaats in het leven,naast de Chris
telijke bevolkingsgroepen. De humanist heeft zijn eigen ge
dacht. Spr. zegt dat hij in dit verband denkt aan de kwesti 
Politionele actie in Nederlands Indië ,de gebeurtenissen in 
Tjecho-Slowakije enz. De humanist moet zich laten horen en 
zijn gedachte daaromtrent kenbaar maken.Men moet het Huma
nistisch Verbond zien als een "pogingn met voorlopig gunsti 
resultaat. Het verbond heeft veel geestelijk gezag,aldus be 
sluit spr. zijn rede. 

Voorts deelt spr. de aanwezigen mede,dat getracht 
zal worden in deze gemeente een afdeling van het Humanis -
tisch Verbond op te richten. Hij verzoekt die aanwezigen, 
die daarvoor iets gevoelen,na het sluiten van de vergaderin 
nog even bijeen te blijven. 

Na de pauze geeft spr. gelegenheid tot het stel
len van vragen. Bij de vragenstellers kwam de vrees tot 
uiting,dat het Christelijk of algemeen religieus humanisme 
niet voldoende tot uiting kwam,aangezien,zoals spr. had ver 
klaard, het verbond zich in hoofdzaak richt tot de buiten
kerkelijken. Spr. verklaarde met nadruk dat het Humanistisc 
Verbond niet anti-kerkelijk is en geen critiek uitoefent op 
kerkelijke aangelegenheden,zoals bijv. de organisatie "de 
Dageraad" zulks wel doet. 

Te omstreeks 22.00 uur verlaat spr. de vergadering 
.waarna deze met een kort slotwoord door de voorzitter wordt 
gesloten. 

4t Aan: c.v.D. den Haag.
P.G. te Arnhem.
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Ik hel> c...e eer UCa.elG-èst1·ent;e te berichten, a t 
op uonc..era..e:,, 22 ... ,.iril 1�48, te 21.;.Gl- t.d.i.r in" 1mi�e �,1eu.�, 

11..1J_1CSOC..(?,rp te
0 

1,éc:ssen, E.r ce 01iric:1ti f;bVe.tt.,é' ,:.1·iY.g pl .... t:::. 
vond cier afc.elinG ,,u&sen c...r v· .1 net 11 �� IDJ.é..nist.isch Vè::.·Low ! 

Je ·Dijeen.teo.tiSt werc nezoc ...... 1, c.oox· 1 ......... 6G }Je1•30" 
( L,:.., lc&_/ c i tei t dC pe.cso.1e H )

XI .. . 

H:� i�itiatief t�l,. t€�e ���l\_., ce·:ing \tas t:,eno..,e.1
doo ... eeh pe;..soo.1.1, b-nE...smd Uui • .....,UdJ.i:!,L,__.LJ.1.._..c. 

'x1 0 0 . ... �1i spreker> . V r (" eze vonu. V op ..J:i... GJ 1.L.L 

' .>TliIV.GLiliu- uit HILY� ,Jl.,,.. 
�a eerst �e Vjro�erGtelling te n�u ç 1 beuit, 

c..�t het qvergrote deel zij 1er toeho0�uers uit god8c..iensG
lo�e ,�rsen bestono., begon spreker een hi&torisch ove�
z icht te geven ove:.c c;.e c..oelstel::..L. .. gen vc..r ... het 11 .t1u .• ""nis
t isch.e. Ver·bond. u. 

Dr. utuiveling wees er o.ó.. op, 1.,.,1.t steeu.s m.sei· 
füensen zich vl...n o.e kerken ê.f.teeren. LiO \Ja8 - volzen� :c._.1.·e
ker - "by ct.e vol.i:,:s:telling in 1921... ?;, 10 a.er "ûevohing ,:;ofo ... er 
bOC..st"ienst. L1 193v 1c...s a.i t 11ercentxé...ge tot 14 1.:, toet.- , ... 10-
men, ter\Jijl thans volgens c...e sta.tL:>tie� .. en c...er volr.::stel�i :.g 
in Lei 1947 het percentage v,n niet kerheli�k t ngeslote e� 
ir� lTeà.erland 20 � 25 ,iJ bec..raagt. 

Spre-·er oefenae i;:ritie.re uit op a.e methoden en a.e 
d.ogmc:.. 1 s vi '1 u.e ...... h .• .r'-er.K, a.e Ge1'efor,.1eerde 11..erk en de rtho
ê.oxe protest" nten. Ve rscliillena.e hé..nde lingen u.ie:c kerken 
noe.nde betro � ene onft tsoenlijk.- �en en .:.no.er st� afc..e hy 
met voorbr->elèen • 

.Jr •. ::,tui ve line; ontKena.e het bestt t n v._ r. e211 God 
é ls iets '-·.:J$tJ..·c.cts. Tevens beb.istte hy ht-t best,u n va:ri c...f; 
10 geboden Goa.s, ,.. "-arliij opre.r::e1· het a.eec.. voor.Ko.,,en, c..· t 
deze geboden u1 t het ii1. er lij re .., .. n a.e r.1ens vo ortsï,,rui ten 
in het ·begrip wa.t is goea. en wat i1::; .kvr dd. ,.ls funda •. �ente
le stelregel in a..eze oepaé.,.lde de spre�-::e1�, Cl.ut �u1. ... rn het 
bE;st Y.:&n worden ona.erscheiden in 0.e motiverir.g: 11 .uoe een 
.:.nder niet, \n..t ge zelf ÓÓk niet ga&rne zouu..t onc..el:vinc"e.1. 1

• 

p::i::eJ{el' betoot,de voorts, dut r ... et veroonct. niet Joe, 
G.ocll d.e nens op a.e voorgrona. plê..é..tst. vus Jeloof, �o L,eiu.e 
Dr. dtuiveling richt zich uits-luitenu op c.::i.te;ene uut r.at 
mensel.:i:jl<: ·;;e::__'5tw1u .Lr· .. be61'ijpen. 

Bij het besluit vu.n zijn :.:eu.e wel te ue s.l:'re_re1· 
de é>.é. rmez i�en o:p o •.• lia. te wora.en Vbn L.e t 11 ,.,.umt.n1.st isch 
Verbonä. 11" 

Tijdens de pb.uze gb:ven ve:csc ... üllena.e c;.1.t.nv,ez 1gen 
zich op als liQ v�n o..e plaatselijÄe .....:t�eling. 

lTa de pé:..uze beantwooro..de vr • ..;tlli ve ling ve1·1::;c.u1.L-
lende binnenge.l.�0111en vragen. 

De avono. werd besloten 11et de bekenarna.i,._ir,6 v"'n 
het a.agelijÁS bestm r v· i1 de c.fcieling ,,él.ssenac.ro 

JJe bestuursfu �cties ,tera.en door c...e volgcnu.e per-
sonen bekleed : 

/1 Voorzitter: L.J. oldervaärt 
stuc.ent, 
... c· .OUiMeg 81/:::1. 
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gebo 2�oll�l0 te den Haag, 
van be.rxoeI?· J"eraar .t.w.oÇ)o Geschiea.enis o

0 -v;;:one11de iu..olehplei11 tTo 015 té �,a ssenaci:.r •
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B.t. ;,407 

GE H, EI ll. 

D lumà.!listtsche Stichti�.
. ' . 

�- �� o1gens.een mëdffiièl�ng.vah het' Rttmánistiseh Vg,.bond in de pers
i� të Utrcel'lt opgericht "Do trum.anistisohe Stieh�illB ·�, Mên doel heb 
bena. fina11.tiële• n andere steun te er1$ben aati buiten-kerkelijken. 
!tot '},ssttml' der Stichtii:lg zou b s·êaan uit lèdell. 1e.n het dQgelijks 
pë�UO:C �e.n het· Huina.:b.1$tiseh Vérbona. 

... ;( Ik I?oge U. vérzqake� m.i3 Olîltrent · dei rd.aun t;p�erichte. StichtJ?li 
• . 

1·.nQ'd.er te ill&n .doen in.1.iëht n, :ondeJ;I om: . von d-e na.men, perso�
tn 1 ia en '.l)Oli tîek oriënteriXJg '!än de bQst�sledon. ,· · ·, : · · · · Uet · Hoofd. tVê.n 4a ·· · ·

. · , CEilfllA?.E VSILIG HEIDSDIEîv'ST, 
" . nam.ons dez ; 

. \ 

J.G.Crabbendam. 
1 • • 



t f c� {�;�, •... .�,,.,.,., .. - � .:. -
GEWEST ARNHEM DER RIJKSPOLITIE 

t 'V&J._"1 - ()� DISTRICT APELDOORN . i. : .. � -

• 

• A·U 
V 5 ,i {J D {� �f.f4" ri 1 , \ 1 a !I,}�

No. : �, ,, 286, Gehe irn. 
Aan den Heer: 1-Ioofd va.n de C. V.D. te 

I
s Grave11hage. 

Onderwerp : Inlichtingen, omtr·e11t J�.I\1. '/oerman o -3,,-' 
Alltwoord op ,Uvv schrijven van 8 Aprilt 1948, n�31917 .. ·

� 
L� �� 

IIiermede moge ik U HoogEdelGestrenge be
leefd berichten, dat Uv� hierboven a.angehaal 
schrijven ter behandeling is doorgezonden 
a.an de Heer Comm. v. Poli tie te Apeldoorn,,
daar mij bij onder·zoek is gebleken, dat de
in aangehaald schrijven bedoelde N.M. VoéF

man, woonachtig is aan de Garderenseweg op
no.87, onder de gemeente APELDOORN, plaatse
lijk genaamd UD�EL. � 

V <::J 
De 

..,--iÛ 
--,.,... '-1 � - -.r!!>' -

J \ î �� 
,t 't 

t 

De Distrîctscommandant, 
Dirig •. Lff" der Rijkspolitie 

�� 
e

• 

A. �'i. C. l\1o ller··us •

• 



_,,De Humanistisch_r _ 
Stichting'.' opgericht 1

Het hoofdbEli,tuur van het Huma
nistisch Verbond deelt mee, dat te
Utrecht is opgericht "De Humanis
tische Stichting", met het doel finan
ciële steun te verlenen aan buiten
kerkelijken, vooràl �ongeren, die uit
eigen midd en rliet de kosten kun
nen

�
·-�!en, verbonden aan een hun

pas · g· of opleiding. Voorts
hee . Sti h tot doel het ope-
en e · tMW, den= imohtin�
gen, ·, pui nkerkelij1ken in hlll
manis c sfe een hun passende
vorming� ei g of verpleging kun
nen ver , · . Het bestuur der
stichting bésta,at uit de leden van 
het dagelijks bestuur van het Huma
nistisch Verbond. 



r Inl icr1 ti nJe nd ie ns t 
HOOFDCOMMISSARIAA 11 

VAN POLITIE 

UTRECHT 

Lr .A ./ .. 1. Wr 1 8 4 • 48 

Bijlagen: 

Bericht op schrijven No ...... 3QQ60 
van .......... ·· .1. · · · r\i·aa :r·t· · · · · 1·9·48 • 

Onderwerp: 

• 

i 

.� 

UTRECHT, de 

_, .......... 

V lgno. 
� C, ��: e.-.r:·==·· �-� w�·- � 

- 5. A �.1948 c

•.

.......... __ ··-

• • 

1 t' _., � .... ..,.�� ...... :"I. :.. . t " -· ,...._._ ' -

BU t' AU B 
. 6 APR 1948 

Naar aanleiding van Uw boven aanee-
hBald schrijven, niet verzoek om·inlichtingen 
omtrent Drs. H. Banger, doe ik U hierbij een 
desbetreffend rapport toekon1eri, naar de in
houd waarvr) n ik moge verwijzen. 

Aan 

• 

• 

De Hoofdcommissaris van olitie, 

de Heer Hoofd van de 
centrale Veilieheidsdienst, 
JavPstraat 69, 
, s ___ g._ . r � ... Y.. .. � •. E. •. � .. -.?.. �-_ e .• 

• 

• 

• 

van Eij ) • 

• 

•

• 



�·

• 

INLICHT P.îGENDIENS T 

UT�BCHT 

A/15 no. 184'43 

R P. P PORT. 

Nasr aanleiding van het schrijven no. 30060 
d.d. 1 Maart 1948 van de Centrale Veili�heidsdienst, met
verzoek om inlichtingen omtrent H. Banger, litt.docts.,
wordt het volgende gerapporteerd:

Zijn personalia komen in het Bevolkingsregister van de 
gemeente Utrecht niet voor. 

In de administratie van de P.R.P. en van de eemeente
politie te Utrecht komt hij evenmin voor. 

Bij een nader onderzoek is niet kunnen blijken, dat 
voornoemde Banger te· Utrecht woonachtig en/of bekend is, 
zodat hieromtrent geen nadere gegevens verstrekt kunnen 
warden. 

Utrecht, 2 April 1943 . 



8 Apxil ' "" 8. 

B. 31917.

IV• TZ.'j. 

N .1: • Voerman • 

G L HE I H. 
e-aa• • • .... ' • '":911!!11' 

,.> 

Hierdoor heb ik de eer U te verzoeke n mij te willen doen inl;.ch
ten omtrent de politieke·oriëntering o.q_. activiteit en de volledic 
personalia van N' •. h .. "VOERMAN, 1·ion. te Uddel (gemeente Ermelo). 

voerman vnd. voerdénet v,oord op een d.d. 21 ?.!aart 1948 te Et.lr ... n 
gehouden 11ijeenkoos·li van het ''Humanistisch Verbo!!.d''. 

HET HOOFD V'.AN DE CENTI:J�� 
1/EILIGHE IDSDIE1\ST 
Namens deze: 

J"G.Crabbendaru. 
Aan de Heer Districtscommandant 
��� Rijkspolitie, 

, L L D O O R N.

_/ 



INLICHTINGENDIENST 
E1v.1.ME N o��

2 4. lrirtZ.1948 
No. 8� ID. We;i�ov;:;rzi.chtP 

" 1 ÄPR 1948 
l _!.JIJ_/� 

Onderwerp: Verslag van de op 21-3-1948 
gehouden Zondagochtend bij
eenkomst van de Gemeenschap 
EWJ.L.bN van het Humanistisch 
Verbond. 

BURi:.AU B 

t.; "�� � 

Spreker: N.M.VOERMAN uit UDDEL. 
Zaalcapaciteit:/ 80 personen. 
aanwezig: · 17 personen.

• 

J -

• 

Op 21 Maart 1948 werd in de bovenzaal van het
café Groothuis te EVliJiEN een Zondagochtendbijeenkomst van
het Humanistisch Verbond, Gemeenschap EMlvIBN, gehouden.

Te omstreeks 10.15 uur opende de voorzitter van de 
Gemeenschap Will:EN van het Humanistisch Verbond, GEERT 

'HENDRIK TER VEER, geboren 23 Januari 1880 te LEEK (Gr.) 
zonder beroep, wonende Molenkamp 9 te EMJi'lEN, deze bijeen
ke:mkb met een kort woord, wa:il'in hij zijn teleurstelling 
uitsprak over de geringe opkomst en gaf het woord aan de 
aangekondigde spreker, N.M.VOERMÄN uit UDDEL, die het on
derwerp "1848 - 1948" zou behandelen. 

VOE?.MÄN begon zijn betoog met op te merken, dat de 
aankondiging van zijn rede 111848 - 1948" niet sloeg op de 
verschillende belangrijke gebeurtenissen, die zich in het 
jaar 1848 hadden voorgedaan en dit jaar zullen worden 
herdacht, doch dat zijn bedoeling was de vooruitgang op 
sociaal en maatschapvelijk gebied gedurende de laatste 
100 jaar te belichten. 

Hierna gaf spreker een opsomming van verschillende 
verbeteringen, zoals electriciteit, gas, waterleiding, 
spoorwegen, wegvervoer en woningbouw. 

Speciaal de vooruitgang der woningbouw en de maat
schappelijke positie der arbeidende klasse werden in dit 
verband door spreker naar voren gebracht. 

Volgens spreker was deze vooruitgang niet zo zeer 
het gevolg van de, zich steeds meer ontwil�kelende tech
niek, dan wel het ontwaken van de, wat spreker noemde, 
nbourgeeisie0

, die zich bewust werd van het lage peil, 
waarop zij leefde. Spreker betoogde, dat deze, in geza
pige rust voortlevende groep der bevolking, door de ont
zettende noden der arbeidende bevolking, in de jaren 
rond 1850, eindelijk uit haar rust werd opgeschrïtt en 
zich haar verantwoordelijkheid bewust werd. 

Tevens bracht de technische vooruitgang nede, dat 
voor de arbeiders meer werkgelegenheid werd geschapen, 
door de aanleg van spoorwegen, wegen, kanalen,het stich
ten van fabrieken en, speciaal in deze omgeving,het af
graven van het veen. 

Leefde de arbeidersbevolking voor 100 jaar een le
ven vol kommer en zorgen in doffe berusting, thans is de 
arbeider zich bewust va.b zijn waarde en strijdt voor bete
re bestaansmogelijkheden en het was volgens spreker het 
kapitalisme, dat aan de arbeiders deze betere bestaans-

)e He er HOOFD van de 
tNTRALE VEILIGHEIDB�IENST, 
·vastraat 68 
-G R A V E N H Ä. G E.



• 

mogelijkheden had geboden, wat één van de goede zijden 
van het kapitalisme was. 

Uitvoerig stond spreker stil bij de minstbedeel
de groep der bevolking, die voor 100 jaar werd aan
geduid als 11de bedeelden". Bij een bevolking van drie 
millioen zielen, was in de jaren omstreeks 1850 ruim 
10 % aangewezen op de bedeling. Dit was het gevolg 
van de overbevolking, terwijl nu, in 1948, bij een be
volking va.n ruim 9 millioen zielen,een veel geringer 
percentage tot de bedeelden behoort. 

Spreker citeerde in dit verband enige gedichten 
van Tollens en het gedeelte uit de "IVIax Havelaarnvan 
rvmltatuli, waarbij Havelaar zich tot de Hoofden van 
Lebak richt en er zijn vreugde over uitspreekt, dat 
aldaar zoveel armen worden gevonden. 

Na zijn, vrij onsamenhangend, betoog, gaf spreker 
gelegenheid tot het stellen van vragen in verband 
met zijn rede, waarvan enige aanwezigen gebruik heb
ben gemaakt, waarbij echter geen nieuwe gezichtspun-
ten naar voren kwam.en. 

Te omstreeks 11.30 uur sloot de voorzitter TER 
VEER, voornoemd, deze bijeenkomst, na eerst de aanwe
zige niet-leden gelegenheid te hebben gegeven, zich 
als lid op te geven, waarvan geen gebruik werd ge
maakt. 

t El . .:.EN, 23 Maart 1948. 

/ 



I N"L I C H T"t N G E N D I E N S T 

No:" /9,{p.

VELSEN. We�k:ovc.rzich:o
2 4 tfo. { 1948 OPGELEG! 

Onderwerp: 

I Spreker : 

Aanwezig 

• 

• 

Verslag van een bijeenkomst voor de gemeenschap Velsen va.n het Hunanistisch
Verbond, gehouden in "De Toorts" te Santpoort,gemeente Velsen o:g Zate:=-dag 6 Mas.rt 1948. 

Dr. H. Bovenkerk ( onbekend vanw.s.&.r) 

ongeveer oO personen( zaal 75) 

1 

V E R S 'L A G 

Na een ko:.te uiteenzetting v&n de beginselen van het Ver

bond gaf spreker in een ui tvoe::i:j_g betoog een overzicht v&.n de historis�he 

wikkeling v&n de rechten van de mens. Het begin van de bewustwording van deze 

rechten wo�dt gevonden in de late middelèeuwen, zo zeide spreker, toen de mens 

beheerst werd door zijn angst voor wereldlijke en geestelijke autoriteiten. 

In di.e tijd ontstond de gedachte van het recht van de mens op geluk, waarin 

tevens de erkenning besloten lag dut het voor de mens mogelijk moet zijn dit 

gel uk te verwe:i.ven. 

Aan het eind van zijn i·ede concludeerde spreker dat hoe meer men 

de rechten gäat fo:cmuleren, def: te meer er in weze·n aan 'de verwerkelijking van 

deze rechten ontbreekt • 

Als taak van het Hunanistis:::h Verbond noemde de heer Bovenkerk het 

opl{Omen voo,.c· de grondrechten van de mens: :..-echt op leven, recht op vrijheid, 

recht op geluk. 

Velsen, 9 Maart 1.948. 



Voor 

Origineel in 

Volgnr. 

O.D. 245

. Ag.nr. 

... Afz. 

UITTREIZSEL 

Naam .. HUMANISTISCH VERBOND 

... Naam 

. ....... Aard van het stuk 

• .. , •.. ................. ·········· ... Datum �� . .. � .. .C. .... 

Uitgetrokken door .... 

Op aanwijzing van . 

. . . ... ,.... . ........ ......... .......... . ......... Afd./Sectie .......... �/ .. . . ...... . Datum ......... � •. ...,,a,;, .. 8. 

. ................. 3 .. ! . .J ...... ....... . 

® 5030 - '48 
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I.D.Amersfoort

3:E'IBIN'. L'J1 
i _------ Weid.k:OVA-,.(."ZfChu 0 25 ..i!'ebruari 1948. 
....---- ' .1 MK 1948 OPGîlEG� 

Onderwerp:Verslat, van de 
den bijeeraror.'st 
Amersfoort. 

op Zondag 22 �cbrueri 1948 6ehou
van de :Iu..".!lanistische ���orrd t-e

Spreker:Ir.P.Schut 8

BUREAU B 

JI-- 2, # "4f 
Zaalcapaciteit ongeveer 90 personen.4-anwezig ongeveer 20 

Spreker begon ZlJn lezing met een uitspraak van Romain 
Holland te citeren:"G-andhi is zacht als een bloem,maar tegelijk hard 
als een diaJ'J.ant" • .Spreker v1ilde dit ook no6 anders ui tdrukken,narneli jk: 
hij is buigzaam als riet,doch standvas�ig als een rots. 

Ogenschi�nlijk is Gandhi een man van tegenstellin6en:hij 
is een man van de verdraagzaam.heid,maar ook van het Yerzet tegen Enge
land�Als strijder tegen de misstanden onder zijn volk,was hij een pro-
3essief man,maar als strijder tegen de Westerse machine en de 6cneeskun 
de schijnt hij een reactionnair.Dit alles maakt x�illl: hem voor vele Wes
telingen onbegrijpelijk.de moeten echter,aldus de heer 0cl-J.ut,om zijn fi 
e;;uur goed te Jfil..1nnen begrijpen,hem zien in het licht van zijn tijd,en 
vooral niet los van zijn land en volk. 

Daarom gin6 s,JSker nader op de te6enwoordi6e toestanden 
in India in.Uit 6egevens over 1933 bleek b.v.,dat sleclts 39 pct.der be
volking voldoende doorvoed is en dat de gemiddelde levensduur 23� jaar 
begraagt. 

Verder lichtte spreker als misstanden,waar Gandhi zijn stem tegen 
verheven heeft:de nnderhuwelijken;de grote armeode,waaronder het volk 
gebukt ga.at,(80 pct.is boer,met een gemiddelde inkomen van 5 cent per 
hoofd pè.r dag);de achterlijke toestand,waarin de vrouwen ver:lfEren;en 
tenslotte vooral de onmenselijke behandeling der Paria's.In dit verband 
vestie;de spreker er de aandacht rnp,dat Gandhi als 3eloovig\]jndoe,zich 
niet verzette tegen het kastensysteem als zodanic,maar tegen de uitwas
sen,als bijvoorbeeld de kastenloze bevolkirgs6roep ván 70 millieen men-
sen,de �aria's. 

Hierna liet spreker Gandhi's leven de revu_e passeren.Als jong advo
caat in Zuid-Afrika werd zijn strijd6eest al wakker,door de onwaardige 
behandeling van de Indiërs aldaar.Later zou hij in zijn eigen land de 
strijd voortzetten,doch als een rode draad loopt door zijn leven het 
principe,dat we in de strijd voor een betere wereld alleen strijdmidde
len mogen gebruik n,die in overeenstemming met het doel zijn. 

Als voorbeeld hiervan noemde spreker,dat Gandhi,toen hij een door 
hem bevolen geweldloze actie van noncooperation,door enkelen toch ge
weld werd gebruik,è.e hele actie gelastte,liever,dan dat door de strijd

midd.elen,het doel in plaats van dichterbij,verderweg sou worden verscho
ven. 

:Oe heer Schut vroeg zich tenslotte af, wat Gandhi ons, in het \'lesten, 
waar de toestanden zozeer verschillend zijn van die van India,heeft te 
zeg6en.Hij kwam tot de volgende conclusie:In de eerste plaats is zelf
bevrijding,naats collectieve bevrijding,noodzakelijk,want uiterlijke be 
vrijding heeft alleen resultaat,als zij gelijke tred houdt met innerlij 
ke bevrijdinE.;.In de tweede plaats moeten wij,net als Gandhi,een beroep 
doen op het beste wat in de mens aanwezig is,aldus besloot de heer Schu 
zijn lezing. 



W � �1�ov --·.t·zicht• 
({eheirr. ., 2 MRT 1941 

Cr;_r1er orr · C· enbare ,,er-,:a.dering V"l.n 
� urnanüitisch 'Jer·)ond. 

'o. // /E1? 

2 FEB.19t13 

00/�b 

BUREAU B 
Zf ·1·'/i 

1 

c�J Vrijäag !O �'ebruari 194P. te 20.00 uur ·.iEld 
de .. fdeling 3neek van het 1.ru.nani.::JtL,c:. Ieroond een o c:n·v�re 
ver __;ajering in es.1 der zalen va.'.1 :1otel -nenburg te ·!eek . 

.ue ver bauering ,erd slechts ";_;ezocnt ct0or 9 1erso-
aen. ue z�alc __ 1ci�e1� �ear� Qt circa 80 �8r�or�n. 

J 
Je voorzitter cteJ.· pla�tseli�ke a.f'delilL.:,, 0�11a __ r.td 

-j J.1.C ..:._•OOY, .;eboreri t.e Aoog a/d .2.ctan, 3 .Je_;.iteil1Der l;:;;13,
leraar aan de Rijks ... :.B .. te .)11et..K, .:or1e"1de 

u 

te >neek, Leeurarder,1eg 27, 
o ende de verbaaerinb en gaf' na eeri .t<..Ort ,!Oord
tot de r;;. n. e-z:igen, � ... et .roorà aan é1e .:; reker v n aeze avonà,

eer r< 
• Jo l'l.B.F'F� rJ), lid van het :oofdbestuur van het J de 

·-ru.'Tl"-lnistisch ·1erbond.
De s Jreker lnd tot onder.Jer'J van zijn -::orte rede 

;<"'kozei.1. 11 "Je o voeding van kind tot 7ens '. 
� reker be.leitte in zijn red2, et :oe0 recht 

ve.n e�n '1Ur· nistische o voe,1in.:;, relke 11 n �et ·:Jee;i;1 ?.L· 

]et .1:<ind ,,er.J.nt:ooràelij.:Leiö.J_;evot:l v·oor t::i.._;e1. �a.den .,il 
bi��ren�en, in tegenstellióg ret een aouati]che opvoedinJ. 

Jol6eus ...,_ reKer L; de ... 1un1ini...,ti.:,che !::or:.ét.l :ïel 
a�rds ·ericht toch �eenszins vlak. �e �eaoeling ib het 
kin'.3. o te voeden tot een vrij e.1 OI1:d�1é�r1.:eliji-c rr.ens • 

. .) __ re.�er ein--:i
'-
}J.e zijp rede et .1ct vooriro.ben vg_n 

Poli tieA.e Jn,::i.er.1e1·
.t
,ê:n .:erde.1 ni_ t a ... ,,._:eroerd. 

Je : .. eer poofd van het :'ureau Inlic_ tin_;en te � e:...u.,�r ...... en:ïe-rzonden ;:i.:1n: 
1e Eeer � oofê vat1 de .::en�!'ale Ve ilighe i.à.3dienst te 's- -ravenl:ta,;e 

J_tv ...,tr:1. t 38 



Bo30060. 

:rv. TZ.3. 

Drs.H.Bonger. 

GE H E I M. 

l llaa.rt �8.

/)� ;��\/' .' 3 i s--t 'i
----

Op een op 25 Januari 1948 te De*enter gthouden openbare bijeen
komst van het Humanistisch Verhoud ·wer'd het vmord gevoerd door de 
litt. docts. H.BONG-IR" vermoedelijk wonende te îJtr�cht. 

Ik moge u verzoeken mij in kennis te willen doen stellen·raet de 
- personalia, politiGke ori�ntering c.q. activiteit en·verder van belang

zijnde gegevens be·��e:rrende genoemde H .nonger.

HliT EOOii1.> V .lil! DE CENTRALE

VEILIGHEIDSDIENST 
" Mam.ens deze: 

Aan de Eeer Hoofdcommissaris 
van Politie, 
te 

R E C H T. 

L.L.van La.ere.

I 



COMMISSARIAAT VAN POtlTIE 

DEV ENTER \. � 4.FEB41948 

CI tNo. 682 

Bijl. : 

Verzoeke bij de beantwoording r 
van dit schrijven No. en datum 

aan te- halen. 

hwo. 
' 

L 

� .1 

BURE UB 
Aan de Heer : 1 f, t "tfB 

Hoofd van de Centrale Veilig
heidsdienst 

Javastraat ·68 

's Graven{Jage. ..J 

• 
\ 

Naar aanleiding van Uw 
zer nr.28653, onderwerp 
ik de eer U te berichten 
Bonger te Utrecht woont. 

schrijven d.d.16 de
'' Drs .Banger.'', heb 
dat genoemde heer 

Zijn nader adres aldaa is mij niet bekend. 
coll. 

' 

2000 . 32 · Nov. 1947 (0) 

De Commi sar s van Politie, 
1 ' 

...........,-- }5 � v� (� "'

( J .·Bokma. ) 

•

• 



l l!"c.art e. 

B 29L 0.

. / 

/ 

IV TZo3. 

lJouma.; I..il)s. 

BJ0rè.oor lf :t.� de 9Gr U t<=· v-,rr oeJ:--.,,.- -ni • t i , 
tGn out rent c1e pol· tiel:e orit:nt8;; ..., ,., .1.:.u ..L.�-� .. ·e r, l.J.en a�onr: i.n-. .:. _ -
bei -e·· - . ;.i • 

• _ng c .?. • s.ctid te:i.t v&r:. r,om.-:r_, c.,.., .,.:fl'._,1,.._ · · a. J.L • on'2'n .. �e te ,.,ro.nJ.n"en r..r ·,1rl--i · il· t -" _._ � 
worà.e!l �estold 1et hm v�lî� C:ig-� J;;;so�

al
�vcns g&&:me in kennis za.1 

I , 
. 1 

Bovengenoenda1. voerden r�spectievAli �k Ol) lB J. i ar J. 948 het woord op te :Eri.Jrnen (Dr ) ,J a" 
anue.r en .8 .ï-e t.1·u-

Humanist isch Verbonc2: 
· • genou. en 7ercacleri11.3en van het

I 
Aan de Heer Hoofdcor..m.issuris 
van Politie, 
te 

G R O .r" I N G E N. • 

�ll. 

Rappel. 

II.ET HOOFD VJ,N DE CENTRALE 
VLILIGHEIDSD!ENST 
Namens de ze : 

L.L.van Laere •

3 Juni n. 

' 
/ 
I 

Hiermede moge ik: U mijn soh:r.>ijven no.294'?0 d,d.1 t·aàrt 1948 in
horinnerine brencen, -:·;aarbij ik U verzocllt mij te willen doen inlioh.-
ten omtrent de politieke orientori.ng c.q. activiteit van BOtThrA on !Xto1
beiden wonende te .Gxoni.ngen. 

Het spoedige beantwoording zult U mij zee1 verplichten.

Aan de Heer Hoofdcommi::rnaxi:::i . 
van roli tie, 

g_R O !. I H G· E N • 

• 

HET :HOOFD VAN DE CEN'.5lAI.E 
VEI uaru:msDIENST 
Namens deze: 

J .a. ora.'b�l<J:r1 am. 
//;... �·. 
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Hierbtj doe ik U toekomen een tweetal verslagen 
van in deze gemeente gehouden vergaderingen van het 
Humanistisch Verbond. 

Gaarne zou ik van U willen vernemen, of U het 
op prijs st.elt in de toekomst dergelijke verslagen te 
ontvangen. 

DJI�JIEN', 12 Februari 1948. 

Aan de Heer 
Hoofd der Centrale Veiligheids

dienst, 

Javastraat 68 
te 

's-G RAVEN HA GE. 
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INLICHTINGENDIENST 
EMM E N

No.66 I .D. 

Onderwerp: 

Sprekèr: 

Verslag van de op 8-2-1948 
te E.Vllv1EN gehouden openbare 
vergadering van het Huma
nistisch Verbond. 
H. LIPS uit GRONINGEN.

Zaalcapaoiteit: 40 personen. 
Aanwezig: 12 personen. 

Evenals de op 18 Januari 1948 gehouden vergadering, 
1 stond deze vergadering onder het voorzitterschap van G EERT 

� -, HENDRIK TER VEER, geboren 23 Januari 1880 te DE LEfilC, zon
der beroep, wonende Molenkamp 9 te :EMMEN en werd gehouden 
in de bovenzaal van het café Groothuis aan het Marktplein 
te EMMEN. TER VEER sprak in zijn openingswoord zijn teleur-

' stelling uit over het geringe aantal bezoekers en kondig
- de daarna als spreker aan H.LIPS uit GRONINGEN. 

LIPS behandelde als onderwerp het bestaansrecht van 
het Humanistisch Verbond. Ztjn vlot uitgesproken betoog 
werd door de aanwezigen met aandacht gevolgd. Na de rede 
van LIPS werd gelegenheid gegeven tot het stellen van vra
gen, waarvan enige aanwezigen gebruik maakten. Deze vragen 
werden door LIPS beantwoord. 

Nadav enige aanwezigen zich als lid van het Humanis
tisch Verbond hadden opgegeven, waardoor het totaal tot 14 
steeg, werd besloten een afdeling te EMïviEN op te richten. 

Een definitief bestuur werd evenwel ni�t _g�koze31, ge
zien het gering aantal aanwezige leden. °Wel werden enige 
personen aangezwez

. 
en als ���r�e�Re�t, t.w._T.]li. YEER,voor-

� .• "',iJf \ noemd, JOHANNES _KUITERMAIJ, geooren O J anuar1 1914 te GRO-
..,_ NINGEN, iran 'Befaëp· t1m ,�èrman, wonende Odoornerstraat 25 te 

� tl EMll/IEN en IU�
i"'<
Wi, Xê.LMWI�, geboren 11 September 1900 te

EM.MEN, vari beroep glazenwasser, wonende Westenesserstraat 
/ 11 te EMMEN. 

.. KUITERllilAN belijdt geen Godsdienst en is com.nunistisch 
georienteerd, zonder evenwel lid der_C.P_,JJ". te ztjn. Ver-

11 � moedelijk is hij wel lid der E.Y.,,.Q. ... , doch dit kon niet met 
� • zekerheid worden vastgeste� 
0 �� [ VAN HOUTEN belijdt de Ned.Herv. Godsdienst, staat al-

/w�·"\.� thans als zodanig ingeschreven en is eveneens communistisch
geörienteerd doch geen lid van de c.P.N. of E.v.c. 

Er werd besloten, op de eerstvolgende ledenvergade
ring, waarvan de datum niet werd vastgesteld, een defini
tief bestuur te kiezen. 

Te omstreeks 12.30 uur werd deze vergadering, die te 
omstreeks 10.00 uur was begonnen, door TER VEER met een 
kort woord ge-.stc:,,,t,en. •. 
0-EVIMEN, 12 Februari 1948.

Aan 
De.Heer Hoofd der 
CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST, 

J avastraat 68 



INLICHTINGENDIENST 
E�ilME N 

No.49 I.D. 
----------

Onderwerp: 

Spreker: 

Wd ... kov�rzicht• 

20 h::-;1948 

Verslag van de op 18-1-1948 
te EMMEN gehouden openbare 
vergadering van het Humanis
tisch Verbond. 
BOUMA uit GRONINGEN 

Zaalca:paci tei t: 40 personen. 
Aanwezig: 26 personen. 

• 

• 

Deze vergadering stond onder het voorzitterschap 
van GEERT HENDRIK TER VEER, geboren 23 Januari 1880 te DE 
LEEK ( Gr. ) , zonder beroep , wonende Mol enkam.p 9 te EMMEN, 
die in zijn openingswoord mededeelde, dat enige buitenker
kelijke mensen, die humanistisch voelden, bijeen waren ge
komen om de mogelijkheid te overwegen in EMMEN een afdeling 
van het "Humanistisch Verbond" op te richten. Daartoe was 
deze vergadering uitgeschreven en spreker verheugde zich 
over de grote opkomst, waaruit zijns inziens bleek,dat het 
Humanistisch Verbond ook in EvlMEN de belangstelling had. 
Om een duidelijk beeld te krijgen van het doel en beginsel 

K \van het Humanistisch Verbond, was de Heer BOUMA uit GRO
NINGEN uitgenodigd in deze -vergadering een inleiding hier 
over te geven.------------------------------------------

BOUMA, het woord nemende, gaf' in een vlot betoog een 
uiteenzetting van het doel en de taak van het Humaili.stisch 

Verbond en besprak het beginselprogram. Na de rede van de 
heer BOUMA, die door de aanwezigen aandachtig werd aange
hoord, werd gelegenheid gegeven tot het stellen van vra
gen, waarvan door enige aanwezigen gebruik werd gemaakt. 
Deze vragen werden daarna door BOUMA beantwoord.--------

Hierna bestond gelegenheid zich op te geven als lid 
van het Humanistisch Verbond, waaraan een zestal aanwezi
gen_ gevolg gaf. Staande deze vergadering werd niet over

gegaan tot oprichting van een afdeling doch werd besloten 
nogmaals een vergadering uit te schrijven en dan weer een 
spreker uit te nodigen.---------------------------------

Bij de uitgang werden enige geschriften van het Huma
nistisch Verbond uitgedeeld en werd een collecte gehouden 
ter bestrijding der gemaakte onkosten.-�----------------

i EMMEN, 20 Januari 1948. 

Aan 

De Heer Hoofd der 
CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST 

Javastraat 68 

's-G R AV E N  HA G E. 
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• 27 .. Januari. 1948.
Drs.Bonger. 

16 Februari 

xxxx 
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Naar aanleiding van Uw terzijde vermeld schrijven, zijnde het 
verslag van een d.d. 25 Januari 1948 te Uwent gehouden openbare lezing 
van het "Humanistisch Verbond", heb ik de eer·U te verzoeken m.ij - zo 

. mogelijk - in kennis te. willen doen.stellen met de volledige persona-
. lia van li t t  .drs. H.Bonger 1 . waarbij ik tevens gaarne zal worden inge
li cht omtrent zijn eventuele politieke oriëntering c.q. activiteit. 
Mocht hij niet te Devente� woonachtig zijn, dan is het U wellicht no
selijk mij de.naam.van zijn woonplaats te berichten. 

Aan de Heer Commissaris 

;jff
"'">li tie

� .. 
D�V E N TE R. 

. � 

HET HOOFD V MJ DE CENTRA.IE 
VEILIGHEIDSDIENST 
Namens.deze: 

J" .G·.crabbendam. 



QElvY'EENTE-POLiïIB DEVENTER. 
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Onderwerp: 
"Openbare lezing voor 
Humanistisch Verbond, 
houden te DEVEN'.l.ER. u 

het W._, . Kov �1·zicht·•
ge-

tl 
i •1:.1, .. fl tlatw.u 

. .• 3. FEB. 1948

i ACD/ Só 

• 

-

R\ :. RA. p p OR T. . BUREAU 6 

\!"Jf f.z.y,
Terzake nevenstaond onderwerp heb ik, JOHJ�iNES VAN

STRAATEN, hoofdagent van politie Uwer administratie, de 
UEdelgestrenge beleefd het volgende te rapporteren: 

Na daartoe bekomen opdracht heb ik een openbare lezing
btjgewoond, welke op 25 Januari 1948, aanvangende te 10.0ü 
uur, in het "Hoekhuis" te LEVENïER werd gehouden voor het 

l Humanistisch Verbond, door H.B01'lGER, litt. docts., over het 
onderwerp "Humanisme en Levensomstand ighed erA Aanwezig ware r
ongeveer �5 personen, b:iJ een zaalcapaciteit v�n 112 zitplaa 
sen. De bijeenkomst werd geopend door JAN ALBERT VE:I:�EKLAAS, 
geboren te LEVENTER, 23-1-1898, van beroep kantoorbediende,
wonende te Ll!Nbl�TER, Vê:in Loetinc.i:lemstraat 7. HiJ deelde mede
dat het doel van de lezing was te geraken tot het oprichten
van een gemeenschap van het Humanistisc.n Verbond te L.KVBN
TER en dat het hem daarom speet, d&t ae belangstelling zo-

;;J
11; \veel geringer was dau b:iJ de laatste lezing door Grut.l\llT STUI

r,;v VEliD G. BOhGER beschreef het ontstaan en het öoel van het 
Humanistisch Verbond, welk Verbond wars was van elke dogma
tiek. ffiJ vond een aandachtig gehoor en na de pé!uze, welke 
door de aanwezigen werd gebruikt tot serieuze onderlinge 
discussie, beantwoordde h:iJ enige heru gestelde vragen. H� 
eindigde met op te merken dat men nu wel voldoende gegevens
had om een afdeling te DEVEl'lïER op te richten. VENEKLAAS 
deelde hierna mede, dat op 3 Februari 1948, te 20.00 uur, 
in het "Hoekhuis" te DEVENTER de oprichtingsvergedering zou
plaats vinden en dat dan het definitieve bestuur ven de af
deling LEVfüiTER zou worden gekozen. Zoals mij, rapporteur, 
bleek, worden tot genoemde datulli de belangen van de op te

�Al l
richten afdeling behartigd door GIJSJ:sERTUS J.tt.l ZEULEVOET, 

NV geboren te VlOR1lERVEER, 22-1-1902, van beroep handelsreizi
ger, wonende te LEVBNTER, Rielerweg 175 (abonné van "De Vrjj 
Katheder"). De bjjeenkomst, welke uitsluitend door z.g. in
tellectuelen werd bezocht, werd te 11.35 uur gesloten. Het 
geheel had een ordelijk verloop en onderwerpen van politieke
aard werden niet aangeroerd. 

Waarvan door mjj is opgemaakt, getekend en gesloten,dit
r�port, te DEVtl\JTb'l{, 26 Januari 1948. 

,{j
/1

� _ (Aan de Heer � �
Commissaris van�olit ie, .\ � _,J 
te DEVEl�TbR. r 

GEZIEN tN DûOhGEZONLEN .AAN: 
de Heer Procureur-Generaa�fgd.Directeur van Politie

te ARNI-IBM. 
de Heer Hoofd van de Centr le Veiligheidsdienst

te 'S GRAVBftriAGE. 
I 

Deven te1, 2 Januari 1948. 
·

)
" Comm ssa

1 
is van Politie,

7 
// 

(J.Bokma.) 



T.a.v. dea Heer :::iL....c,•r:::L&.d. 

P-OLITIE TE AMSTERDAM 

� Bureau HOOFDCOMMISSARIS 

INLICHTINGENDIENST 

OPGELEGD 

Nr. 1.D. 378 - 48 Amsterdam, 27 Jam;iari 1948

Uw br.ief: 
,---, ... ..............-�,. 
j Volc;;; ...... . 

r-
1 3 1. JAN.1948 
! 

Onderwerp: Dr. D. LOENEN 

j"gi>�VI 
Bijlagen: 

GEHEIM. 

• 

• 

Aan 

1000-10-47 

� BUREAU B 
J • .l • 7"J'.

In verband met het telefonisch verzoek, dd. 17 Januari 1948, 
om inlichtingen over Dr. D. LCi:l'iEH, bestuurslid van het Hu
manistisch Verbond, wordt het volgende bericht: 

blijkens inlichtingen uit het Hevolkingsreeister te Amster
dao, wordt met deze persoon bedoeld; Dirk LOENBN, geboren 
14 1'ebruari 1890 te Loosdrecht, ongehuwd, van l1Jederlandse 
nationaliteit, van beroep leraar oude talen, kerkgenootschap 
Nederlands-Hervormd, ingeschreven op 19 Juli 1923, komemde 
van :F'rankfort a/ Ivlain (Dld.), wonende Ihichelangelostraat 13 
boven te Amsterdam (Z). 

In de administratie van de Politie is het volgende van hem 
bekend: 
volgens Nr. 1. t:.i.ededelingenblad van het huL1anistisch Verband, 
is hij hoofdbestuurslid daarvan. 
"Het Vrije Volk 11 van 5 Juni 1946 berichtte, dat hij voorlo
pig voorzitter van de Afdeling Amsterdam van dit Verbond was. 
In Januari 1947, stond hij vermeld op de abonnementenlijst 
van "De Vrije Katheder". 
Volgens het Herenboekje 1947, bladz. 181, is hij docent aan 
het fuontessori Lyceum in de Lairessestraat 156-158 te Amster
dam • 

In de administratie van de �olitieke �echerche Afdeling te 
Amsterdam, is niets ten nadele van hem bekend. 

Dr. LOENEN staat bekend als een rustig persoon, die ongehuwd, 
zTëh geheel aan zijn studiën wijdt. Als inwonende heeft hij 
een huishoudster. In zijn woning geeft hij veel privé-lessen. 
Zijn kennis van oude talen wordt hoog gewaardeerd. Zijn ge
schriften, die niet direct anti-revolutionnair genoemd wor
den, behandelen in hoofdzaak de oude Griekse geschicdeniä, 
�late en de �taat. Ze zijn allen van filosofisch-filologische 
aard. Hij maakt deel uit van een studiekring, die als leden, 
geleerden uit alle politieke-en Godsdienstige richtingen telt. 
In deze kring worden op geregelde tijden lezingen gehouden, 
over wetenschappelijke onderwerpen. hoch uit zijn lezingen, 
noch uit discussies, zijn ooit politieke opvattingen naar 
voren gekomen. 

Voor 



-2-

Voor 1940 was hij aangesloten bij "Eenheid door Democratie". 
Op zijn houding gedurende de bezetting was niets aan te merken. 
Bij hem gevonden lijsten van de E.v.D., hebben hem van vuitse 
zijde nog enige moeilijkheden bezorgd. tlet is niet met zeker
heid te zeggen of hij lid is van een politieke partij. Hij be
weegt zich in een kring van .l:'rofessoren, w.o. dr. J .11:.. . n01'11EIN, 

l111r. J. VAliKil.OJ!':B', terwijl hij zeer bevriend is met lrof. dr. 
H.J. �O�. uat hij lid zou zijn van de Communistische �artij, 
werd sterk betwijfeld; eerder zou hij tot de linker vleugel 
van de Partij van de Arbeid behoren. 
---------------------------------------------------------------

Verzonden aan: Hfd. C.V.D. te 's-Gravenhage Q.2
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IV. i;rz.a.

Dr .D :Loenen.· 

_Naar aanleiding van Uw telefonisch verzoek d.d. l? Janu
ari 1948·:m.oge ik U betreffende Dr.D.Loenen, bestuurslid vc..n 
het Humani:::rtisch Verbond, het volgende mededelen. 

Dirk LOENEl..: • trerd geboren te Loosdrecht 14 Februari 
1�90, is i�e?,ierland�r • van beroep leraar oude tale,n en vestig
de zich op-19 �uli -1923 te Amsterdam, ?ichelangelostraat 13, 

. komende van Frar.Jcfort a/Main .. (Dld.). 'Hij is hoofdbestuurs:.� t: 
. van het rrur1unistisch Verbond en stond in Januari 1947 ver
meld als ebo�é. op de ·"Vrije Katheder" • 

Dr.i.oenen staat be.kénd als een rustig persoon, die
zich geheel min zijn studien wijdt. Zijn kennis van oude 
talen wordt hoog gewaardeerd. Zijn geschriften, ·die niet 

'direct anti-revolutionnair genoe�d worden, behandelen in 
hoofdzaak ue oude Griekse geschiedenis, Plato en de Staat. 

Noch uit zijn·lezingcn, noch uit discussies, zijn ooit 
politieke opvattingen naar voren gekorien. 

" Op zijn houding gedurende de bezetting was nie
°

ts. aan 
te merken • .Bij hem gevonden lijsten van "Eenheid door Demo
cratie"� ·t::a.a:rbij hij' vóór 1940 v1as aangesloten, .hebben het:. 
van'Duit&e zijde enige moeilijkheden bezorgd.· 

Het is niet·met zekerheid te zec,een of Dr.D.Loenen, 
lid is van een politieke partij, viel wordt sterk betwijfeld,' 
dat hij lid zou. zijn der C.P.N., eerder- zou hij tot de lin
ker vleugel ëler ·P.v�d.A. behoren •. 

HET HOOFD V JJiT DE OENTRAIE 
VEILIGHEIDSDI:..NST 
:namens deze: 

J.G.Cra.bbendam. 
L 

/ 

J ' 

Aan de Heer Hoofd der·Afd.3 .'B 
v.à.n de Generale Staf, .
t �a.v. de Heer. Rosenboom,

. \ .. 
l-
\' 

! '-.\ 

\ '\ te 
ts �RAV.E:NHAGE.

. ' 
'· 

·•· 
�/ '· 
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Onderwerp:Verslag van de Zondagmorgenbijeenkomst van he·t 

J 
. I l:� , / 

manistisch Verbond te Amersfoort op 25 Januari 1948. 

Sprekerlnr.D.Loenen Hoofdbestuurslid. 
BUR�AU B 

J"_ /- ,� 

Aanwezig ongeveer 40 personen. Zaalcapaciteit 90 personen. 

Spreker sprak over het onderwerp:De boodschap 

van Griekenland."Na eerst de culturele en maai-schappelijke situatie 

van het oude Griekenland in grote lijnen te hebben geschetst,ont

wierp Dr.Loenen een uitvoerig beeld van het Griekse dénken,daarbij 
wijzende op de eeuwenlange nawerking x�N daar�an tot in onze dagen 
waarvan algemeen gebruikelijke termen als politiek,democratie,phi.
losophie,ethiek en talloze andere reeds de uiterlijke bewijzen le 
veren. 

Griekenland is het eigJrijke moederland van het Humanisme 
weest.De grote Grmekse denkers en dichters hebben de grongslag 
legd voor het typische menselijke zoeken naar wetenschap en waar
heid.Philosophie,als de drang naar exiact weten en kennen,werd i 
Griekenland geboren.Het denken stond aanvankelijk in dienst van 
practische leven,maar al zeer vroeg,in het mythische denken reeds 
kwam de behoefte op aan verklaring van het onbegrepene en wel nie 
uitgaande van een anthropomorphe Godsgedachte,doch in zuiver wet, 
schappelijke vorm.riet wezen der dingen wordt in de dingen zelf ge
zocht,niet op magische wijze daar buiten.Ve denker wordt door de 
macht der rede tot beheerser van datgene,wat hem aanvankelijk be
heerst had.De mens tracht waarheid te vinden en laat zijn beperkt 
zelf opgaan in objectieve kennis,die bestaat uit belangloos denke 
en willen.Hij zoekt naar de grond der dingen 1JDenken en de vrijhei 
die het geeft,is het doel van het leven 11 .Niets geschiedt zonder o" 
zaak,alle geschieden heeft een grond en is onvermijdelijk.Zo komen 
de Grielcen tot de ware tttheorie rt door hun beschouwen vrij te maken 
van het toevallig practische.Ook bij het opstellen van een NllOrnlXRX

moraal trachten de Grieken zich vrj_j te maken van traditionele me
ningen.Het gezag van de goden moest worden geschokt,toen het inzie 
baanbrak,dat de mensen zelf hun godsbeeld vormden.Zo riepen de men 
sen lbm. hun goden voor de rechterstoel en maakten hun godsbeeld af 

hankelijk van de menselijke rede: n De mens is de maat aller dinger. 



2. 

Griekenland kende geen eigelijke kerkelijke organisatie 

,geen zelfstandige priesterstand,geen geopenbaarde leer met binden

de geboden.De moraal komt uit de mens zelve voort ,berust op tra

ditie,komt tot verval en moet steeds opnieuw worden getoetst en 

herzien.De oude Gfieken schonken ons grondwaarheden als boven-in

dividuele waarden,die echter door iedere nieuwe generatie opnieuw 

moet worden beleefd en geformuleerd.Alle philosophen huldigden dit 

idealisme en kwamen op voor het primaat van het menselijk bewust

zijn.Niet alleen gezond verstand is daarbij het doel,maar het in

nerlijk« overtuigd zijn zijn met heel de persoonlijkhied.De mens w 

werd in het oude Griekenland in het middelpunt geplaatst,zijn leve 

op deze aarde werd autonoom gesteld en niet als overgangsstadium 

naar een hiernamaals herzien.Gelijkwaardigheid van alle mensen met 

hun individuele rechten,verdraagzaamheid en waarheidslëmfde zijn 

producten van Griekse bodem en verkondigen hun boodschap onver

zwakt ook in onze dagen.aldus Dr.Loene�. 



• 

I 
COMMISSARIAAT. VAN POLITIE

DEVENTER 
f Vo!gn�(fNllEG�

,=;pc.;.., -.il!"JU W•Jll.._,a":w'C -=��IGII

No. 3905. C.I. DEVENTER, 1 3 
f 

Bijl.�-
CK 

Verzoeke bij de beantwoording

van dit schrijven No. en datum
Aan de IIeer: 

Hoofd van de Centrale Veiaan te halen.

GE.HEIM. L - t i,u-....-

]_igheidsdienst, 

Javastraat 68, 
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Na r aanleiding van Uw sc.hri jven van 8 dezer, 
No.265 1, onderwerp:Dr.Garmt Stuiveling, heb ik 
de eer U te berichten, dat Dr.Garmt Stuiveling 
woonachtig is te Hilversum en leraar aan de
G.H.B.S. aldaar is. Hij is lid van de Gemeente
raad van Hilversurn voor d Partij van de Arbeid. 

Des Zondags, eens ·n de veertien dagen, van 
,�· 19.00 tot 19.30 uur, b anti'woordt hij, samen met

r�"' \Sam de Vlfolf, lVIevr.Anni Rdmein-Verschoor, e.a., 
�, in de V .A.R.A.-uitzen 'ingen ''Radiolympus'' ,vragen 

van luisteraars. 
col • 

De Co missaris van Politie, 

2000, 79 · Juni 1947 (0) 

{J.Bokma.) 
/ 
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• 
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INL!Cll!r INGENDIENST 
� N E � K. 

Onderwerp : On �nbare vergadering, 
Humani sti soh-Verbon.d. 

No.4/1948. 

1 

0� Donderdag 8 Januari 1948, werd alhier een o�enbare ve 
gad�ring gehouden in de bovenzaal van het hotel, café, Hanen
burg, 1!/i jde Noorderhorne no.2, uitgaande van de afdeling �nee 
van het Humö.nistisch-Verbond. 

Omstreeks 20�00 uur werd deze vergadering geo�end door,
PIETER VAN DER V �EN, geboren te Sneek, 3 Mei 1891, van be

roe� tynograaf, �onende te Sne�k, Fre 
derik Hendrikstraat no.32. 

In zijn oneningl"JWoord zei Van der Veen o.m., dat de voor 
zitter van genoemde afdeling wegens ziekte verhinderd was de
ze bijeenkomi:=it te Oî'enen, wrtaro.m. hij al� bestuurslid deze 

I 
taak on zich had genomen. Hierna verle ·,nde hij het woord aan
de snreker, Dr. Garmt Stuiveling, afkomAtig uit Hilversum. De 
heer �tuiveling-:9Tlra.1t overnet onderwerp: 11 Het humanisme a:lA 
begin�el van de bu.itenkerkelijken. tt

q,-,reker begon zijn rede met een overzicht van wat hij 
noemde-de indeling van het Nederlandse-Volk, Volgens R�reker 
was one volk verdeeld-in vier groen�n, n.l. Rooms-Katholieken 1

Orthodox-Protestanten, Vrijzinnig-Protestanten en buitenk:erke 
lijken. In verband met de laatste volkst�lling schatte s�reke 
de laatste groep on ongeveer 85 nrocent van liet Nederlandse
volk. Reeds tijdens de bêZ6tting zo betoogde �reker, had de 
stroming van buitenkerkelijken vaf3ter vormen aangenómen om to 
een éénheid te komen. Naar a�nleiding hiervan was na de be
vrijding in 1945 het Humanistisch-Verbond ong�richt �n B�reke 
was éên van de mede oprichters gewe�st, zo zeide hij. )!en 
.�o_est zioh als buitenkerkelijke organiReren aldus spreker, om 
ciat men zich niet langer moest en behoefde te onderwernen aan 
de hynothese, dat alleen kerkelijken de geesteswaarden van on 
volk zouden benalen. Rnrek�r veroordeelde het kerkelijk dogma 
dat hij die niet in God geloofde er ge�n moraal op na zou 
houden. Snreker noemde- dit dogma een belediging van een groot 
deel van ons volk:, wa.ax·liegen de alleen staande humanist geen 
geestelijk wa�en kon hanteren. Het Hu.manistiAch-Verbond wens
te volgens spreker, de waarden van de mens te verdedigen op 
de grondslagen van goed en kwaad. De humanist stelt zich de 
norm van verdraagzaamheid en waarheid en hij richt zich naar 
de geestelijke en tastbare waarden van het leven aldus Änre
ker. Bij het innemen van dit standnunt behoefden volgens snre 
ker de kerkelijken geen angst te hebben, dat de beschaving 
bij de buitenkerkelijken verloren zou g�a n. De humanist moet 
zelf de verantwoording dragen voor al zijn daden, zo zem 
Rnreker. Hij had geen God, bij wie hij vergeving kon vragen 
voor zijn zonden. De humanist had dit zelf te dragen. 

- Aan -

Verzonden aan: 
de Heer Hoofd van het :Bureau Inlichtingen te Leeuwarden.

de Heer Hoofd van de Centralt: VeiligheidAdienst te 's G·ravenhage, Javastraat 68 
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le Volgblad. 

Aan het slot van ziJn rede, weld;e Rnreker de aanwezigen met 
klem op zich aan te sluiten bij het Humanistisch-Verbond. Wanneer 
de humaniqten zich verenigden in een. organisatie aldus ST'reker, 
behDefde men geen wetten en verordeningen te aanvaarden, welke 
mede een uitvloeisel konden zijn van een kerkelijk dogma. Men 
zou zich alleen door middel van een grote organisatie alA vrij 
mens in de maatRchanpij kunnen bar,Jgen, zo betoogde ènreker. 

llierna werd enkele ogen'blikk�n ge:çauzeerd waarna gelegen
heid werd gegeven tot het stellen v�n vragen. Èen drietal vragen
�tellers werd door de snreker beantwoord, waarna hij nog drie ge
dichten uit eigen werk voordroeg. 

Vervolgens werd deze bijeenkomst door eerder genoemde Van 
der Veen gesloten. 

Ongeveer 60 �ersonen woonden d�ze vergadering bij. De zaal
ca""a.citei t bedroeg ongeveer 100 "1ersonen. De bijeenkorost had een 

1
vlot eu ordelijk verloop. 

Sneek 10 �anuari 1948 • 
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3905. 
December 1947. · 

Dr.Garmt Stuiveling. 

Naar aanleiding van Uw terzijde vermeld schrijven, waarin Jt1ij · 
verslag 1,7erd. gedaan van een op 14 ,December 1947 te Uwent gehouden veï:
gadering van het "ffw:nanistisoh Verbond", moge ik U verzoeken mij in 
kennis te willen do�n stellen met de woonplaats van de daaringenoeE.de
Dr .Gar:mt STUIVELI1'.1G. . · . . . 

. Indien hij te Deventer woonachtig mocht zijn, zal ik gaarne uor� . 
den ingelicht omtrent zijn politieke ori�nterin.g, c.q. activitei t,-:-ma.1-'-" 
bij ik het tevens op prijs zal stellen zijn vo�ledige personalia :te 
vernemen. 

HET HOO ID VAN DE CENTRA.IE 
VEILIGHEIDSDIENST 
Namens deze: 

r. de Heer Commissaris 
o�itie,

�
.. -

, E N TE R. ;r.o.crabbendam. 
. / 

-
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ONDERWERP: 
Openbare vergadering van het
Humanistisch Verbond • 

�·.,-: .... J �t�m t q or:C 1q47} .l.?_ 0:c1941
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RAPPORT, 
BUREAU 8 

�-12.-·1 

Naar aanleiding van nevenstaand onderwerp heb ik,ALBERTUS 
VIAGE:NAhR,a.gent van gemeentepo .... itie te Leventer,de eer Uedel
gestrenge beleefd het volgenae te rapporteren; 

J 
/(fl 

Na daartoe bekomen opdracht heb ik op Zondag 14 December 
1947 een vergadering bijgewoond· van het Humanistisch Verbond 
welke vergadering gehouden werd in het gebouw-1r1..;,-e·î Hoek.auis" 
gelegen aan de Brink te Deventer. De vergadering werd bezoc.b:t 
door ongeveer 100 personen (normale zaalcapaciteit ongeveer 
35 personen). Als speker trad op Dr.Garmt Stuivelipg. 

• 

AAN: 

J 

Te ongeveer 10.40 uur werd de vergadering met een kort in 
'leidend woord geopend door J.AN ALBERT VEifEk..LMS ,geboren te

Deventer op 23 Januari 1898,van bëroep kantoorbedje nde,wonen 
de te Deventer Van Doetinchemstraat ?,(lid van de Partij van 
de Arbeid)die zijn vreugde uitsprak over de grote opkomst en 
mededeelde,dat de bedoeling van deze vergadering was,te gera 
ken tot de oprichting van een afdeling Deventer van het Huma 
nistisch Verbond. 

De spreker,die hierna met zijn rede aanving zeide,dat een 
Humanistisch Verbond nodig was om de onkerkelijke mensen,die 
hieraan behoefte gevoelden bijeen te brengen. Volgens spr. 
was het bij de in 1930 gehouden volkstelling hier te lanàe 
gebleken dat 20 % van de bevolking niet tot [én of andere 
kerk ger�kend wenste te worden� Volgens de verwachtingen is 
dit percentage bij de onlangs gehouden volkstelling op zijn 
minst weer 20 % zo het al niet tot 25 % was uitgegroeid. Het 
Humanistisch Verbond stelde in tegenstelling met de kerken, 
waar het beginpunt God was,oe mens op de voorgrong. Volgens 
spr.,is er in het Humanistisch Verbond geen plaats voor poli· 
tiek;hier is de doelstelling het geestelijk leven van de 
mens. Voor de oorlog kwa.m het humanisme hoofdzakelijk voor 
in de S.D.A.P. en haar nevenorganisaties de A.J.C. en het 
Instituut voor Arbeidersontwikkeling,waarin toen ongeveer 
een vijfde deel van de Nederlandse bevolking was vertegen
woordigd. Hadden we v66r 1940 de S.D.A.P.,thans is er de Par 
tij van de Arbeid,waar mensen lid van zijn,die er op geeste
lijk gebied geheel van elkaar verschillende denkbeelden op 
na houden. Spr. vond de taak van de kerken gemakkelijker àan 
die van het Humanistisch Verbond. Bij de laatste liggen op 
de vragen,die gesteld worden t.a.v. het geestelijk leven 
niet altijd de antwoorden klaar,terwijl bij de kerken de ant 
woorden in principe al in het stelsel besloten liggen en uit 
eindelijk op God terecht komen. Spr.kon de uitleg van de vra 
gen op geesteliJk gebied gegeven door dominee of pastoor 
niet aanvaarden. Hij nam aan,dat deze volgens hun eigen be
grippen de waarheid spraken,ma&r äit was een w�arheid waar 
hij en zo vele anderen zich niet mede konden verenigen. Spr 
wenste geen enkele dominee of pastoor voor leugenaar uit te 
maken en noemde net verschijnen van spotprenten op de geeste 
lijk.heid een onsmakelijk gedoe. Volgens spr.waren er reeds 

- verschillende -

De Heer Commissaris van Politie 
te 
DEVENTER. 
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verschillende predikanten die nu,terwijl de Generale Synode 
der Protestantse kerken bézig was om nieuwe rivhtlijnen voor
de kerk op te stellen,overhelden naar het humanisme,ma&r net
vanwege hun gezin moesten laten om zich van deze kerk af te 
scheid en. 

Spr. eindigde zijn betoog met de opwekking om lid te wor
den van het Humanistisch Verbond. 

De vergadering werd hierna,te omstreeks 12.30 uur,door 
neklaas,voornoemd,gesloten. 

De vergadering had een ordelijk verloop en de rede van de
spreker bevatte geen opruiende of beledigende zinsneder., 

Waarvan door mij is opgemaakt,getekend en gesloten,dit 
rapport te Deventer op 15 December 1947. 

Gezien en doorgezonden aan: 

De Heer Hoofd van de Centrale Veiligheids
dienst, 
Javastraat 68, 

's-GRA.VENhA.GB ..

De Heer Procureur-Generaal,fgd.Directeur
van Politie"\ 

te 1 

ARNhEïvI. 

Devent 
) De Co 

� 

r,18 December 1947. 
iss$ris van Politie,

(Jj2'kma.) 
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HUMANISTISCH VERBOND (Gemeenschap 's�Gravenhage). 

OCT. 141 

,t/6!>).

1 

� "v 

Naar dezerzijds werd vernomen heeft het Humanistisch 
Verbond (Gemeenschap 's-Gravenhage� een "Jongerengroepje" 
gevormd. 

De bedoeling hiervan is om één keer per 4 weken een 
centrale jongerendiscussie-avond te houden, om over aller
lei onderwerpen, die in verband staan met de humanistische 
levens- en wereld.beschouwing met elkaar onder bevoegde lei
ding te spreken. 

De eerste avond is gehouden op 22 September 1947 ten 
huize van: 

Arie TREURNIET, geboren te 's-Gravenhage, 22 Mei 1903, 
/ ambtenaar Bure u _oo.r Oorlo�documentatie, wonende Van Zeg

gelenlaan 354 alhier, die als onderwerp behandelde: "Het 
Humanisme" • 

...--J 
Tevens zal onder leiding van Dr.Dirk Hendrik PRINS, ge

1 boren te Avenhorn, 5 September 1891, van beroep conrector 
le.Gem.Lyceum, wonende Kiplaan 23 alhier, een jongeren cur
sus worden gegeven over het onderwerp: "De grote gosdien·ste 
in de loop der eeuwen". 

J 
Het bestuur van de Jongerengroep wordt gevormd door: 

__.. 1 • .  Hendrik Jacobus WEGI'IBR , geboren te 's-Gravenhage, 4 Ju 

1 
li 1925, kantoorbediende, wonende Rembrandtstraat 476;

J _Y 2. Marie GEERINCK, geboren te 's-Gravenhage, 20 Januari 
1920, schrijver 2e.klasse P.T.T., wonende 's-Gravezande
laan 60 en 
3. Anna Petronella KIJLSTRA, geboren te 's-Gravenhage,
26 Juni l928, zonder beroep (studerend), wonende Galilel
straat,Lallen alhier.

Tenslotte zij nog vermel�, dat door: 
.,,,.-- Jan Hendrik VENEMA, geboren te Hoogezand, 1 Juli 1890, 

vàn beroep leraar ener handelsschool, wonende Van Blanken
bur§straat 66a. alhier, voor de Gemeenschap 's-Gravenhage, 
van het Humanistische Verbond in het a.s. winterseizoen le
zingen zullen worden gehouden over de onderwerpen: 

"Krishna in de Bhagevad-Gita.; 11 

"Gautama de Boeddha"; 
"Lao-Tse" en 
"Plato en Socrates". 

�---- --- -- -

• r I rs 
J D 

1- ··-·--·--· --
�-·-·-·-·-· - -···- /-/1?-2... --� � _)

Verzonden op 27 September 194 7
aan: het Hoofd van de c.E.D., alhier. 
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Haar dezerzijds werd vernomen, is de samenstelling van 
het bestuur van de Gemeenschap 's-Gravenl1age, van het Huma
nistisch Verbond als volgt: 

voorzitter: 
:Jr. :. i-êmen Johan Dornelis GERRITSEN, geboren te Dwinge

lo, 17 September 1893, leraar Prans ("-î. }). S.), wonende _a p
laan 27 alhier. 

Secretaresse;tevens belast met de organisatorische leiding: 
Antje WIERS?�, eeboren te Amsterdam, 28 April 1908, 

echtgenote van A.TREJRNIET, zonder beroep, wonende Van Zeg
gelenlaan 354 alhier. 

Pennine;meester: 
D1n�eman Johannes Petrus i{01C, geboren te 's-Gravenhage 

16 Laärî"' 1915, boekhouder bij de Gemeente plantsoenen, wonen 
de (limopstraat 81 alhier. 

2e.Voorzitter: 
d.11. Chr. î. VA:T DER VOORI'f, directeur van V1Lf DOOR.!.fS 's 

drukkerij te Delft, ,,,onende Verhagen .etmanstraat 7 te �ijs 
wijk. 

2e.Secretaresse: 
Catharina Gerrildina tlendrika VERSCITOOR, geboren te 

Nieuw Helvoet, 1� Augustus 1893, referendaris P.T.T., 
de Thomas Schwenckestraat 25 alhier. 

2e.Penningmeester: 
HerI'lanus Christiaan -::JLTCAS, geboren te 's-Gravenhage, 

14 Peptenber 1903, zuivelbereider, wonende eidoornstra::it 
74 alhier. 

Propagandist: 
,'-iermanus Gerardus AHL3RS, geboren te 's-Gravenhage, 

20 Januari 1917, kapper, wonende Delftselaan 6 alhier. 

Zorg sociale werk: 
Jacobus Cornelis SCHI.J:3·.i:Z, ge boten te 's-Gravenhage, 

11 Juni 1Sl5, controleur R3ad van Arbeid, wonende Orchidee
straat 8 alhier. 

Joor zeer drukke werkzaamheden heeft .�.�endrik �IL-
·TAY, geboren te Delft, 17 Februari 1892, psy�ho-analiticus,
woriende Papegaailaan 44 alhier, zijn functie(ter beschik
king gesteld en is in diens plaats benoemd:

Hendrik Wilhelm KROP, geboren te ·Steenwijk, 13 April
1882, gep.hoofdinspectdur der belastingen, wonend� _:wartel-
laan 40 alhier. 1rop is be ast met de zor het blad,
genaamd: "Maandbericht ·van het Humanistisch _g erieen-
schap 's-Gravenhage ".

Verzoriden op 22 September 1947 
aan: · het Hoofd van de e.v.�.
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Voor .. OD 245' Naam HUMANISTISCH VERBOND
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STORM, Abraham, geboren te Utre.cht 19-7-1889, typograaf, thans 
wonende te Maartensdijk (Tuindorp), 's Jacoblaan 62. Anti
miiitarist. Lid van het Comite voor Gewetensbezwaarden inzal:e de 
Krijgsdienst. Bestuurslid afd,MUtrecht van het Humanistisch Verbond.
Drukker van het blad "Mens en wereld", orgaan van het Humanistisch 
Verbond. 

-· 

Uitgetrokken door .... ........ .JVf............... .  . . . ...................... . . . . . ........ ..... Afd./Sectie -��? .. . ....... Datum .. . 9-7-47

A.L. 17249-'47 
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2 5 APR. 1947 

ACD//J1.in--
Naar eanleiding van een geheim schrijven No .11103 Dict.H.B. 

van het Hoofd van den Centralep Veiligheidsdienst te 's-Gra
venhage,met een daarbij gevoegd schrijven van een gehouden op

richtinesver.e;adering ''Humanitas11 te Den Helder ,heeft onder�e
teekende de eer UEdelGestrenge het navol�ende te rapporteeren. 

Bij een ingesteld onderzoek is tot aan heden nog niet kun-
nen blijken dat de opgerichte vereeniging haar werkzaamheden 

naar buiten heeft aangevangen.Van het stichten van een fonds 
"Makkerhulp" is tot aan heden niet kunnen blijken dat dit 

fonds is opgericht. 

De namen der bestuursleden van de vereeniging 11Humanitas 11 , 

afdeeling Den Helder,zijn als volgt. 
Neeltje van Steenwijk,geboren te Emmen 6 Januari 1894,huis

vrouw van G.J.Grobben,wonende Timoelaan 24 Den Helder; 

Eug:enie Josephine Mari� Frederique Keller,geboren te 
dam 4 Juni 1905,huisvrouw van F.W.Schreuder,wonende te Den 

Helder,Julianapark 1; 
Haiko Jacob Marinus,geboren te Den Helder 17 Mei 1893,hoofd 

eener school,wonende Ruj�hwee 21 te Den Helder; 

Gerbard Hendrik B�hmer,geboren te Marke.la 16 Maart 1901" 
ambtenaar sociale zaken,wonende Reigerstraat 9 te Den Helder; 

Antonie Kersbergep.,geboren te Den Helder 15 Mei 1896,aanne

mer,wonende Rei�erstraat 20 te Den Helder; 
Pieter Simon van der Vaart,�eboren 1 Maart 1896 te 's-Gra

venha�e,wethouder van financiën,wonende Fazantenstraat 6 te

Den Helder; 

Cornelis Steenlage,�eboren te Rotterdam 13 Mei 1908,wethou
der van sociale zaken,wonende Fazantenstraat 45 Den Helder; 

Hermanus Koreelboom,�eboren te Amsterdam 6 April 1906,onder
wij z er, wonende Kr u�erstraa t 16 Den Helder; 

Willem Frederik Louwrier, �eboren te Leiden 4 December 19Cf1, 
onderwijzer,wonende de la Reystraat 2 te Den Helder; en 

Pieter Johan Kroonstuiver,geboren te Den Helder 24 Januari 
1902,�childer op de Rijkswerf,wonende Anemonestraat 35 nen 

Helder. 

Aan den Heer 
commissaris van Politie 

Den Helder. 

De 



De namen Glones en Zuurwe.ll zijn mij,rapporteur,niet bekend 

en in de Bevolkingsregisters der Gemeente Den Helder komen 

zijp niet voor. 
Hermanus Korrelboom ,staat in deze �emeente bekend als com

munist en was in 1946 mede�.onderteekenaar van de door de 
C.P.N. te Den Helder in.llediende candidatenlijst voor de Gemee
teraadsverkiezing van 26 Juli 1946.

De overigeR personen in dit rapport genoemd behooren allen 
tot de Partij van de Arbeid. 

Zoodra mij ,rapporteur '"e,llevens omtrent de stichting 11 Ht.llllani 

tasn of het fonds "Makkerhulp"bekend worden zal ik hiervan bi 
een rapport doen blijken. 

Gezien: 

Den Helder,19 April 1947. 
de adjudant-rechercheur van politie, 

j/:;' . 

De Commissa

y
� van Politie,

� (K.Rijpma) 
I ' 
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Verzoeke bij de beantwoording

datum, nummer en {etter
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Typ. B. 
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Telefoon 
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Hierbij heb ik dE, eer UHoogEdel-
•• 

gestr·enge te doen toekomen een verslag 

van a, openbare bije�nkoms·t van de afdee

J.ing 'JJ aardingen van •tHwna11i tas'', gèhOiJ_den 

op Vrijdag, 11 April 1947 in het Volksge-

bou� aan den Schi damscheweg alhier.-

• 
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VerslaR van de o--:ienbare biie..,nkomst van de af
deeJ ing Vl<1ardj_ngen van de Stichting "Hll.IDani tas" 
gehouden op Vrijdag 11 April 1047 te 20.00 uur in he 
VolksgebotJ.w aan rî.en Schi .damschewe,O' te Vlaqrdinfl;en.-

--- --- ·--··- - --------

.Aanvv �zig 17 personen waarond r drie vrouwen en een 
militair in un"form. 
Medew�rb.md en 
J�!_Q.U��.r.;-� Ij LG 1,.tt1::._.ulr, €1.,boren te Hekelin,.r:ren, 23 

i Decembe: _18f'l, Raadsli� d r gem" �nte Vl·1ardiLgen van
de Part1J van den Arbemd en voorzitter van de afdee
ling Vla8.rdj_n�en van vcornoemd stichting: 

. f', J' .c . .i!'AB.tR, 'Vonende te  i\mst ,..rdam.-
-o-o-

De bi�eenkomst erd geopend door Hoorweg di• de 

aan"iezigen welkom heette en het woord r:af aan Faber. 

D�gaf een overzicht van de ontredäering welke de 

oor1 oa over ons h •ft pebracht, niet alleen mat�ri

�el, doch ook moreel. Vooral bij de jf ugd steep de 

misdadi�heid sterk. Het aantal geslachts�ieken 

de mind�rj�ri�en is onrustbarend gestegen. Vij moete 

da�rom niet alleen denken a�n opbouw in materi�elen 

zin, doch 001• aan de opbomv in mor elen zin. Reeds 

in de bezettingstijd kvrnmen verschil lcnde onkerkeli j

k en tot d� conclusie, èlqt W:lnn l:lr \Jij L!!'Vri<td VvcL'

er dirLct iets ged8an moest worden voor hen die ont

spoord waren. In kerkeli:ke kringen was men reeds 

lang met dit , �rk- bezig. het is vocr&"'"'\comen, dat een 

A.J. C . er ondergebracht �erd in een Trotestantsch 

Christeli"k tehu�ê. Dit mag volg�ns spr .�er niet 

voorkor en, niet o:-:dat he:ct tehuis niet deugt, doch 

dat men van bui tenkerkeli � 'ce zijde moet zorp;en dat 

er d�r�eliike tehrrizen ko�en. Bij de vcrdeeling van 

de Harkgoederen ware� het de diaconiën die voor de

leden van d ... lrerk on 1('�amen. Dit "'BS pract'tig, doch 

was niemand orr voor de onkerlreli lren te plt i ten. Aan 

gezinsvoogdij moet oo onk�rlrelijk g�hied meer word n 

,::ed aan. D,g::.iron is de sti c 1,ting ''Hll.IDani tas" or R;eri er t 

OorspronkeJ. i Ji;: zo Lt. h.e t "" n ond�ra �e 1 van dtS Partij 

van den _l\rh,eid worden, è ci,. Iäen kwam tot de conclusie 



dat het beter\ as een aparte organisnti� te stic·ten • 
• 

Van de gel��enh�id om vrggen te stellen werd door ver-

schill�nde aanwe,;,;ipen g�hruik. f!.e aa'--t. Bij de besprer 
kinp; welke daaron volQ"r� kw am aan l1et licht, dat de
stj.chting wel heel nauw aan de Partij van den .Arb id 

verwant is. De heer Faber s"rak als zijn meening uit, 

dat �l�e efde.linv indien mopelijk moet beschi en 

over een pshychmator en noemde in dat verbi=md de naaI'l 
van Dr. Birnie won6�de te Vlaarfi�gen, wa'rbij hij d� 

o prner':in.g r'IH!C>lcte 11]d ts deze tot onze ltrin{J' behoort" 

Een dt r aanwezigen m .rkte op, dat zulks n:i � t het ,q;�val 

was, omdat Dr. Birnie zitting heeft in het conit� 

11 Handha ving Ri � 1<se••nheid 1.r. ivien vrns het er toen ter

stond over eens, dat Dr. Birnie niet tot hun kring 

behoor1!1'.. Eeön zestal personen gaven zich on als lid van 

de afdeeling Vlaardingen van voornoemde Stic1 ting�e 
bi�çenkomst welke e .n ordeli�k verlonp had, was te 

22.00 uur di J � dag becindigd.-

Vlaardingen, 15 .April 1947

De hoofdpg nt van politie, 

Ge z i e n: 
DE CO � ISS11:-ü S V1\J.� I'OLITIE 

....:..---
----

� 
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?;( L BUF:": �.u s -, l Volgno, 
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lNLICHTINGENDIENST. 
Doss. 49/11. 

l� 1 
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Betreft: 
'"1Iumanistisch 
Verbond". 

• 

Eenigen tijd geleden was in de rijtuigen van de "Haag, 
sche Tramweg Maatschappij" (H.T.M.) een aankondiging aange 
bracht, uitgaande van het "HUlllanistisch Verbond" te 's-Gra 
venhage, omtrent een te houden voordracht �atr"Don Quichot 
te" in"Dillegentia", alhier. t � 

Als secretariaat van voornoemd verbond werd op deze 
aankondiging vermeld: Van Zeggelenlaan 354 alhier. 

Als adressen, waar eveneens kaarten voor bedoelde le
zing verkrijgbaar waren, werden de navolgende adressen ver
meld: 

Lijnbaan 92 alhier; 
Kiplaan 27 " 
Meidoornstraat 74 alhier. 
Bij onderzoek bleek perceel Van Zeggelenlaan 354 alhie 

te worden bewoond door: 
Arie TREURNIET, geboren te 's-Gravenhage, 22 Mei 1903, 

van beroep ambtenaar bij het bureau voor Oorlogsdocumenta
tie, gehuwd met: 

Antje WIERS�!A, geboren te 's-Gravenhage, 28 April 1908; 
A.Treurniet is geabonneerd op de weekbladen "De Vlam"

en "bionesia" en is politiek links georiënteerd (zie dezer
zijdsch schrijven, Doss. 13/318 d.d. 7 Januari 1947). 

Perceel Lijnbaan 92 alhier, wordt bewoond door: 
Leonardus MIOCH, geboren te 's-Gravenhage, 24 November 

1907, van beroep los werkman.
Op 4 Mei 1946 werd hij in deze gemeente ingeschreven, 

komende van Curaqao. 
Perceel Kiplaan 27 alhier, wordt bewoond door: 
Tiemen Johan Cornelis GERRITSEN, geboren te Dwingelo, 

17 September 1893, van beroep leeraar Fransch aan een H.B.s. 
Perceel Meidoornstraat 74, wordt bewoond door: 
Hermanus Christiaan LUCAS, geboren te 's-Gravenhage, 

14 September 1903, van beroep zuivelbereider. 
H.Ch.Lucas is geabonneerd op het weekblad "De Vrijden

ker". 
Op crimineel gebied is ten opzichte van de hiervoren 

genoemde personen, niets ten nadeele bekend. 

Verzonden op 31 Maart 1947. 
aan: het Hoofd van den Centralen Veiligheidsdienst, alhier. 
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24 1!.,ebruari 7. 

N�er arnleidin� van het in afschrift bij�evoe�de he
rirht in de �aa�eid (A'da 1sche editie) van 10-2-1947, betref:ende 
de opric tin� aldaar op 7-2-1947 ven de afdeeling Den Helder van 
de Stic 1ti.np 11 Huu1ani tas", mo,r,.;e ik U verzoe1 en mij zoo uitvoerig 
mogelijk te Nillen doen inlichten omtrent genoende Stichting, OV!r 
het ""onds 11�1akkerhulp 11

, als 1ede ovér de personalia en politieke 
oriPntatie vrn de in het beric' t gcnoende b0stn1rsl�den. 

Aan den Heer Com�issaris van Politie 
• 

• 

• 

te 

Den Helder. 

J.G. Qrqbbendam 

AFSCHRIFT 

Oprichtin�svergadering "Humanitas" • 

DB'tf HE);J)EH - In een V:·ij c1agavond tr ... dio1.:.d0n v _�r� dering hield de 
r,�c-�_.t�ri� van de stic tinf

{ 

"Hmnani t2s 11 hiorvoor e n rede, �mf'rin 
i1ij deed ui tkoroen, dat ook bui teni-e:' clijb,n �en or�rrnn hebben, 
, nartoe zij zich met h n r1oeilijlchedcn "kl:UlnE.n wenfü.n. t t tal van 
voorbeelden derionst:r":erde r, ,1:., hoe er op v1.1lerlei {! bied inde1·
da8d moeilijkheden zijn, \'lanrin ttHuMani tas", de ver·cni "'ing voor 
maat:.:.01-iapt,L.lijk 'lL .ck op humanist is<.) c; n;rJndslar,, ae 11-lp,,nde hond 
ken b:Leden. Tev;.;ns Nerocn het stj.crten V'"n een fonds " ,.rikkerl.ulv" 
�e')ro f)l:� geerd. Staande de ver�adering werd besloten een af del i np; op 
te ric ten, waartoe alle aan,vezip;.:;n als hep;t. nsti..,.cr toetraden� Een 
be;stu r wcrc"l revorrtd, bestaande uit do daw,H" r'lonE-s, Grebben, en 
Schret:der El de heren Marinus, Beumer, Kerniern:cn, v.d. Vaart, 
Steenle.ge, Korrel boom, Lo 1 Irier, Kroonstui.v .r en Zu ir •ep-. 
Mogen vele'1. ::ils be'"'trns-' iO"er ::>f dvrn•tcur tootredèn, zodat de afde
ling een mooie ta'='k zal kunn:n vervullen • 
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DOSS. Ne.: __ 
ORT.: ./1/4..�/.U.�!.,?!._ __ �-· _ 
OATUM: __ ./.f....:.3...::.'t..7' 
PAR.:····-·-··········-············-·····--· 

Oprichtingsvergadering 
,,Humanitas" 

DEN BiELDER. - In een Vrijdag
avond gehoud,en vergadering· hield j 
de secretaris van de stichting• ,,Hu
manitas" hiervoor een rede, waarin
� deed uitkomen, dat ook buiten,..
kerkelij•ken een orgaan hebben,
waartoe zij zich m,et hun moeilljlk
,heden kunnen wenden. Met tal van 
voorbeelden demonstreerde spr., hoe 
er op velerlei gebied inderdaad 
moeil\j,l<ihed�n zijn, waarin-.,Humani
tas", de ve;r.enlging voor maatsc'ha,p. 
pe1ij1k werk op humanistische grond
slag'. de helpende ·hand kan 'bieden. 
Tevens werden het stichten van een 
fonds ,,.Ma'kkeI1hulp" gepr�ageerd. 
Staande de vergadering werd beslo
ten een afdeling op te ric'hten, waar
fee alle aanwezigen als begunsotl
ger toetraden. Een bestuur werd ge- 't/ 
vormd, bestaande uit de dames Glo·
nes, GroM>en en Schreuder en de 
heren Marinus, Beumer, Kers1bergen, 
v. d. Vaart, Steenlage, Korrel/boom, 
Louwrier, Kroonstuiver en Zuurweg. 
Mogen velen als begunstiger of do· i
nateur toe�den, zodat de afdeling 
een mooie taaJr zal kunnen vervullen . 



POLITIE 
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te 

INGENDIENST. 

• 49/8.

KORT VERSLAG van de Î;,Mfand�g, 27 Januari 1947, te 
20 uur in het "Paviljoen" abp};:.;:·�or Dr .H.ENNO VAN GEL
� voor het Humanistisch Verbond gehouden lezing over het 
onderwerp: 

"De Renaissande" 
Aanwezig waren± 25 personen uit den beteren stand. 
De wetenschap,elijke inleiding van Dr.Van Gelder han

delde over het renaissance tijdperk 1450-1550.�n dit tijd
perk vindt de wedergeboorte plaats van de Grieksche en Ro
meinsche leerstellingen, hetgeen mede een ontwikkeling van 
het humanisme tengevolge heeft, vooral in Engeland, Frank-

,, 

rijk, Duitschland en Italie. � 
Dr.Van Gelder besprak ia gija ialeiàiag den persoon 

van den humanist ERASMUS. 
Te 22.30 uur werd de bijeenkomst gesloten • 

. J 

V8rzonden op 29 Januari 1947. 0 \J haR·i.J1CB.1.l: 
aan: 

• 

het Hoofd van den Centralen Veiligheidsdienst, alhir�
·

den Heer Procureur-Generaal, alhier. 
\, r

\j }
� 

W1-N�'SJ 
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, GEHEIM. 

Kort verslag van de openbare vergadering van de Afdee
ling Rotterdam van het 11Humanistisch_ Verbond 11 ,gehouden op 
Zondag 15 December 1946,te 10.45 uur,in de Rotonde van de Bou.rs 
te Rotterdam. 

Aanwozig waren circa 70 :personen, onder v,;io 20 vrouwen. 
Bijzondere :personen,zooals militairen in uniform,waron niot 
aanwezig. 

Johannes Wilhelmus Gij sb()rtus Lons i.t1.h:, geboren 3 Februa
ri 1901 to Rottordam,voorzittcr de;r afcl'-'olini,wonr;nde Schiowoe 
229b to Rottcrdam,o:pondo to orn.strocks 10.45 vur m.c.t con lrnrt 
wolkomstwoord do vergadering. 

Salomon Tas,g0boron 31 Augustus 19iJ5 to /1i.1.�:tord.am,wonon-
do to Amstordam,zoi,alvorons het door hoP l�;c.ltoze,n ondoriN0rp: 
11Po1.itiok on Cultuur71 te bohand.0lon,hot b0crip".Politiok:: e.,::n 0cn 
beschouwing to zullon ond.or, .. :z.,rpon. 

Sprok0r ste;ldo d22.rtoo 3 tot cs.ricatural0 boschouwingl,n 
aanleiding govondo bcroapun nF2st olkcsr t.w.,dat van erts,ed
vocret on politicus.en const2tuord.o,dat men ten eanzion v2n do
ze boroopon oen hoiligon '"urbied E12.n don d2.g logt, welke bewust 
of onbewust in hoogc mr-.to ;,wrdt vorstc-rkt,doordc.t voor do pl-,t
son,wcnr zich do ccntrc Vfü1 d.c uitoofoning dezer bcroopon bevin
den wc.re tempels worden opgericht in den vorm ve:n m.r,jostuouz,J 
ziokonhuizon,Pcloizcn vsn Justitie on Rogc0ringsgcbouwon • 

;·Eón ding hebben do booofonec.rs dozor bcroopon ge:liw.._n, al
dus sprokor,n.l. dnt zij ,:1 of nL..,t met succos hun workzc-2mhoclcn 
verrichten �n zich d�rrvoor - liefst goed- l�tcn bct2lon.Dozc 
boteling nu wekt bij velen een soort vnn onbchr.gcn op,d�-r men 
oigonlijk vorwccht, d.o.t d ozo mens c.hen op uitsluit ond id.:öolo 
gronden on zonder d2r.rvoor bck.ling te v::..r-lrngon hun boste lcrr.ch
ten r.o.n het rlgcm.con "'.f,Jolzijn zouden govon.Nio'cs is cchtor r,.ünd0r 
Wé'f. r. 

11 

Do bewering, dr.t mon voorrl in do poli ti ok corruptie r:2n
troft, e.ch tt o sprok0r _niets nieuws on zckor nic t s r,bnorrrs-- ls, a_,,2r 
z.i. het Rogocrinrscpper-ct ne do bovrij�ing v�n �on grond rf
moost worden opccbouwd rn.ct mcnschon ,die in bqi�ri.�1.èlo govellon
niet voor hun tl"'.ck berekend bleken.

Typc0rcnd hiervoor 2chtto spreker het f1it,d0t bij 0cn 
door do Rekonk,,_mor ingesteld ·ondorzook zou zl j 11 r�oblot:on, è.n t op 
con bop2Pld oogonblik 1400 mrn Rijkspcrsoncal,vuol2l vergezelt 
ven hun vrouwon,in hot btiitonlsnd vortoofdon. 

Ook hot sluiten van compromissen met mcnschon,met wie 
men eigenlijk liever niot to doon h0oft,wckte bij vclon 2ntip2-
thio op tegen do politiok. 

Spreker P.chtto dit ocht;.:;r niot iets s:poci,·.r.l tot het 
werk dor l)oli ti ei behoorondo .Men trof 6i t immers zoovv0l in ho 1, 

z�konlovo; �ls d��rbuiton ��n. 



"--· 
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Nr. do pr.uzo, zijn rod.o horv1:t tond, ging sprok or diopor in op het 
wazen dor politiek on den invlood,wolkc do cultuur dr�rop uit
oefent. 

Sprok-or wees drrrbi j op figuren r ls fü-poloon on Hit lor, 
dio hun stempel, hobbon f:Odrukt op den t:i.jc1,w::p_rin zij r.rn do 
mGcht wrren,zocidGt men sprc0tt over oen Nnpolcontisch on oen 
Hitlorirrnsch tijdpcrk�"Indi9n mórt ocht0r donkt,drt zij. zelf 
zich d.it bewust w.".ron,dr.n is dit e"n foutieve voronê.crstolling, 
Eon arecht d.oor zoc·· 1 -politiok is bij hen ovonmin w;-;:-.r to ncm.on. 
Zij' w;-:ron vcol2.l pio11i:-1on, c�io zelf geschoven werden op hot poli. 
tioko schcr.kbord on dienen to worè.cn gozion els exponenten vr.n 
den tijd, WM'.rin zij lovfè.5m, tot ontwik:·clinl; gekomen è.oor don 
g0ost C:rr..rvr::n:: betoogde spreker. 

Spreker vcrGcL:,ok de politiek met c1.-) 5.n hot book:; Do Ne
gerhut v:-:n Oom Tom;: beschreven vlucht vr.n El::..zc, die è.on ovorlccnt 
vrn do riviGr sta�ds in het oog houC:cndc,al sprin[onC:o v2n do 
oono ijsschots op do cndore,oon rivior ovorstrk �n zei hierin 
oen grooto mnto vnn overocnkomst 2.c.n to trcffcm . 

.-;Immers men moot ook ln de politiek lc:ngs c"'.llcrloi omwcgon 
trr.chtc:n zijn doel,Con ovorkent ,to bcroiken,me0n.dc hij .Echter 
mot dit vorschil,Cc.t men don ovc...rkcnt,dc i�o�le luvonsvorhoudin
gon, wol nimmer ze.l borcikcn .Do cu],.tuur levert èo rnr.ct strvcn, wol
ko d en r.crd ven tiennovcrkc.nt 11 bop,.lon. De t Jcht over è.c ij ssc.hot
s0n is do g(ng,�olko do politieke p�rtij volct om hot gostoldo 
è'cool to bereiken. Vele volg0ling0n loggen 'ei jè'.ons tien 0cuw i[:Cll 
overtocht con -vcrnocié:.hoiü,ocn streven n_-;,-.r :-:·ust ,.r.n d.on è.r-g un 
dwingen don schotsonsprinbor tot stilstp_nd. 

Vele politioko prrtijcn zijn or,C::.ie 8lochts ton novcrkr::si''
boschrijvon,doch niet �en wog r�ngovon,wclko d(rrtoo k,n loiCcn 

Nr. zich in c.fkourond.on zin ui tgoh ton to hebben ovor c:c: 
poli tieko vorhoudingon in Duits chlc nd ti jc:.ons c�cn ocrlog en c�F)

in hot .huiclié,;C Rusl2:nc1, wrr--.r clo c. ..ono gon�rr.ttic. zich voor C:o toe
komstige opoffert, bcslcot spreker tenslotte zijn mot P.:pplr.us 
beloonde roc1c mot ëo opmorking,dc.t do politiek C:.i.ont to wor,.:-..on 
gezion r.ls con culturoolc on opbouwonc:.o krri.eht, woH:o nccè'..zrJcolijlf 
is om uiting to goven rc.n do.krncht on hot levert v�n 0on-v�lk. 

Do voorzitter sl"ct C.-:--rnc. to omstrcots 12.15 uur è.o rus
tig vorlo,Jpon vorc1;è.oring,wr-.rrnn (c bozockc:i:·�, k;-,J.L1 uiteen ginf(,n. 

In è.o pruzo bestonè. gelogonhoiè. tot hot bozichtigon vrn 
con bockonst2nf. 

Op dozo bijconkbmst worè. niet socolportocrè.. 
Do vorcr,è.orinf _WP.S r.2rif'Gkonèigè. in 11Hc:. t Vrij c Volk a.
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Ko1�t verslag va1 r� 09�nbê..1'e V8r ... ad.e1'it1G var de 
.Rotteràam vn.r. i-Jo.!. " hur.iaG.istisch v�rbo 1d 11, se
Zonci.·1.g l::> DJ' ... 'lD"'L' li.., · , 1·: lv. 45 1·.:r, i 1 c e .do
e 3 3 e ur s 11. l> i r � J.,, 71t1 l.lA.-"4-,,., . 

A�. m: e z. i · .lPo1_t9 ;:,.. 1 O
v,en .3ij zo r1dere 9erso .1e ':!- is 

ie -c aanwez ic . 

erso ü:;•1,or..•,er 1.s:ie 20 vrou·
rnili tLirP.n J.'1 unifor ... n,v:é:..re.r: 

l � .  Lecisin..1{ ,Jo _arues .riL1�b:rns Gi.� sbert .... s eooren 
:-3 ]?ei:(r,·.:ri 1901 ',;e .,_1.otterdam,voorzi· · r der afr"s"i.1.._;,wo
'1e:c.:tE'.Sc}"ieweg 229b te Ro:terdam,oJ� 1it,_ s ors '- rse.Ks 10.4!::i 
_,ur: -� i- �en kort welkomstwoorö. de V"'r. eri .... 

) , � � · I''c'..S \, S.s lo 10n, ::ior- 4� _A�J.S US 1905 te NlS t 1r-
d . -- . *,'P"!"-.C, N.�,, . ' 

2., .. n,v:::ru .... :re ç.,_-\i:'7:1B i:1L:.> i9J1ëJ.1a.,se:..-c.·s. vore::is r1ei; o.oo:r 
}:iem _;ekoZ5'1 ;_1der-;::erp� 11 Poli tiek ê1-(}l"lt1.wr II t1 b<1nF"t1"e
len,het be5rip II Politiek II aéi.t1 een oeschom1i�g te zu11.an 
o nc1er"/1e r ·1e -i. 

3 �r8ker s tA lit't. daartoe 3 tot cari ca.t'J.ï.'ale bes chou
\ïi 1·en aë.1leid.iYJ.g e;e'·e de :Jeroe)en naast eL .. é.1. t.r:. ,dat 
v&..l arts,advocaat en politicus e co 1s;;a:e•_r4 :i.t uer1 ten 
aanzien var: deze beroe)en een he.:'..1i:,e: eer)"'H a.e"1 de.1 da__; 
legt,welke bewust of onbewust in hooie mate word� versterkt, 
doordat voor de ph"a t sen, .:aar zich de centra. v ::-.• 1 a J J.i toe
fe ·1iu:; dezer oeroe.1.)en ::ievir.de1 •:are ·cem�els ·1,orc'.en opre
ric.it in den vorm van majestue'1ze ziekea�rni:z.e"1,P2.lei2e 1
V: ,1 Justitie en RegeerL1r;s�ebour.en. 

11 Eé1 ding ::iebben de beoefenr,,;:;rs d zer beroe e,1 
::;emee .1�n o.1 o c.a'; zij al of niet met succes hun werkzaarnhe
.den V"'rrich';e�1 e .• zie:� daarvoor - li�fs:: goed - late.1 be
t.s..l.:;n Deze Jets.line nu we:�t bij vele.1 ee 1 soo::.'� va� onbe
ho,·en op,c,aar !Ile_1 eL_,enlijk ve:t1,'.'a,c:1t,da;; deze in, 1sc· .. 111 op 
op ui :sl .i tenci ic!Pëels gronde11 en zo 1der dar-1.rvoor be talL1� 
te vcrlan'?;en ::un bes�e krac te!1 ae,n het .l e.r,ee 1 �:elzijr 
zoude'1. "'f f,'e 1. -:iets is ec. te�c ï,linC::.er :1a:r/ 

.De beweri1;;,da:; rien vooral in""" .t,JOlitiek cor
ruptie ac: ntreft?ac� .. t4-s ,reke1· ... üets .lieu.\,s en zeker 1::..e ;s 
aanormaals, daar"'Me t fte__;e -"ring s-a.P.,.Jaraa-1; na de oevr ij àing 
van de.1 3rond cf moes" worden opgebouwd met r1enscben,die 
in bepaalde :�ev allen nie.t voor hun taak berekend olekè:n. 

. . Type::rrend hie:voor :;.clitis�reker ,;._ .,f-.it,dE"t bij
eea door de ... eke'1ka..rner 1w·1·es'·eld 01cterzoe:-c H:.,...1oleken,dat 
o_i.> ee. ne:)aalc oo,...,enblik 1400 :nan Riji:s .e:tsu 1eel,veelal 
vergezeld vr:-,-: : .. u 1 vrou:1en,i" et buit:3nland vertoefden. 

. Ook het sluiten Va.'1 co::nprom.issen iet ;nensc' e·.1, 
met v1ie me:1 eige1.lijk liever .1i'3t te doen :lee:ft,�iek� bij 
velen antiJathie o� te,en de politiek. 

Sprel:,?,r sc ... itk dit eci. ter niet ists s ,ecia.é: 1 tot 
"'et 'li k "' 1· · · · ' , ... ,er ... er po 11;1c1 oe.uoor 1de.i\,en tref,t dit immers zoo-wel in het zakenleven als daarbuiten aan.



- . }\':' �e pauze;zijn r�d� hervatten�, -·�f snr"l'"'r d.1.e-·
_;er 1n op ... A ;, weuin aer poli t1ek e 1 de.1 1 v ,.IDea.,d�c.e cu.1-
tu�r daarop uitoefent. 

S,)reker w� si da.arbij op figuren als :1apoleon en 
Hitler 9 die hun stempel .1ebben c::;edrukt op de11 tijd�waarin z.ïj 
aan de mac:.t ware:1,zooda'; men s)reeKt ov0r een Napoleon
tisch en ee-: Hitleriaansch tijd:1erk'�r- di n men ec: .. tar ae;1kt, 
dat zij z,=·1Î� zich àit bev:us' 0:are,1,da1 is dit een fo..1tie
ve veronce/stelling. Een" r-,c'.t door zee 11- politiek is bij 
hen evenmL1 waar te .1e .e�1.Zij ... 1�en veelal pionnen,die zelf 
&eschoven -.1erden op :.et politieke sc'�aakbord.e"l dienen i:A 
wo:!:'den se' ien als ex)o1e 1te 1 va 1 de"" tijd,naari1 zij lee[�e , 
tot ontwikkeling gekome.kdoor den gees� o.aarva.1."t47,1,. o/-L,,., .. 

S )rek�r ver.;elJ::)kf de politiek me - de i 1 •• et ooe...c 
11 De ne_:3r'-1ut van Oom Tom" bescr.reven vlucr1t vc1.1 Eliza,die 
de� overka�t van de rivier steeds in het oog houoe 1r �,al� 
s_Jringende va. de eene ijssccots op ce a.1dere,ee1 rivier o
vers:ak en ze__;.i.. nierin een groote mL.te Vut ovdreenkomst aan 
te treffe,,. 

11 Iaun'3rs rne'1 .::1oet ook in de )olitiek lan3s elL�r ... ei 
o.r1ï';ege:i trac:te1 zij-· doel,den overxant,te berei.1<:eJ.Ec -!;er
me� dit versc.lil,dat nen·cten overkrnt,de ideale l""V .s ver
houdL1-en,11el 1ünner zal bereik�n. De cultuur lev.art de :maat
staven,welke den aard va:1 dien "overka .:-i1 oepale.1.De tocLt
over de ijsschotsen is de 1a g,�el�e de -olitieke �&rtij vol�t
om het gestelde doel te bPreikea.Vele volseli�.�.1 le;�en
.... ijdens die1 eeuwiJen overtoc:1t een vermo-1d eLd.,een s-1-rev2: 
.1aar r1..ï.s - a.a1 den dag e.1 dwi ·,;ei1 den se: ots� 1sI,ri 1:_:er tot 
stilstand. 

Vele poli'cieke :)P.r+-ije.1 ZlJrl er,die slec:1ts den 
"overkant" besc irijve.1,doc:_ 11ie-1- een \"'leg a.anse_y;en,welke daar-
t l 1 . - ,, oe .:an e1ia.e.1. 

Na zic:;.1 in afkeurenden zi'1 uit::;el2:cen te :.ebben 
over de �olitieke varhouain�ec in D�itschland tijde1s den 
oorloG en die in he+- huidice :i.usl ;1d,':,e.ar de eene [Bi!erá.tie 
z,ich voor de toekomstige opoffert,beslvát spreker '-en slotte 
zij 1 met appl"'.'1S beloonde rede met de op"'3rking ,dat d� poli
tiek dient te \·orde:1 5ezien als een cultcireele en opbouv,ende 
kracnt 9v:elke noodzakelijk is om uiting te zeven a.a. ce kracht 
en :1et leven van een volk. 

De voorzitter slQAt da�r�a te omstreeks 
de rus tig v erloopen v er;2 deri ng ,?.-e i�.er d)ez oekers 
s &!(IIJ7�· Jt,a�I(,. .c'C) 

12.15 uur 
�é: lm uiteen 

r·:1 de pauze bestond 3eler:;enheid tot :iet bezichti;:;en 
van een boekenstand. 
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Op 14 October 1946, te 20 uur, is er vanwege de af

deeling Leiden van het Humanistisch Verbond, een open

bare vergadering gehouden in perceel Gerecht 10 alhier, 

alwaar als spreker optrad Dr.J.C.BRANDT CORSTIUS, met 

als onderwerp. 11 ',1aarom een Humanistisch Verbond? 11 
• 

Deze vergadering, welke een rustig verloop had, 

werd bezocht door ongeveer 50 personen en stond onder 

leiding van Mr.D.A.VAN ECK, oud-lid van den Gemeente

raad voor de S.D�A..F. te Leiden. 

Een verslag ve.n deze bijeenkomst, voorkomende in 

het Leidsch Dagblad van 15 Cctober 1946, wordt hierbij 

gevoegd • 

AAN het Hoofd van den Centralen Veiligheidsdienst. 
Javastraat 68 te 
1 s -G R A.. V E N H .u G E. 

10.000 - 3 - '41 
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Verslag van efn o�e�bare bij�enkomst van het Huma
nistische verbond, be�ouden or Zonda; 13 October 1946 t� 
11.30 �.wr in het Volke02botJJr;· tE Arnerefoor t, 

srre1cer was Ir"1. Jc::::Lü'l. 
De· muzikale omJ.ij'?t�_Lg werd v:-::rz.agd door Il.van der 
·3E e •

,A.gnwezig wareD .± 40 1-..:::soner.i, r.rllErende "' Je vrouwen. 

Srre.r:er oj_ e c18 Lef bi_je:r.\:onst m2t de meded2=:ling 
dat o� het �ehc�1�� co�ires 2eD �li��( stoot in de goe�� 
richting VI�·.,=:. 2,e I.2v,:n� 11.2 i;e,ec) LUE"ll ko,11 1:: zen in het Hurno 
blad "De Ni2:1w e 3te,.:ll. o-. ·n<c:t c:0n r0:0 V'8.e 'hec:loten e-2n 
Jeeetelijk atvieeur- te b;nccm�n. ;1 de grondssdachte 
zooveél mo;eli :k b,'è:..:E:r1d te: rnêü�r:rq e.::�D(,ezièn de menschen 
in het c.l:-12'ne':'n no3 z e .,:;r we:lt1i6 !:ièt 11.c,·t doel van het 
Hum.Verbond or de hoocte zijn. 

Hij dton� vervol�en� 2nn or voll�di?E medewerkin3 
met de: r,122,teeli ;l{E acties 9 WE<:',,rover Mr.H.B.,J , WA814NDBJ.t 

or eea vol�ende bije�nko�st e�n inlei��og zou houden. 
Speci1:,,lé a.a.nclacht werd ;eveetigd 01 het SoeE+,erkwarzier 1 

hetgeen C0l11SlAN3.Eii� voor zijn rekeni ng zou ne:nen.Hij zal 
alda;,:-�r enkele bije �nkometen or:enieeEren. 

"Humani�ische _Q_:pyoe ding!!. 
SpreK.er zegt verder, 11 De taslr var, het :S:urn.Verbond 

l!giJ niet in de E -rete ph,. ts in het theorise2ren, Tio.s:. 
dat het èlient als werker voor den mensch. 

Het Hum.Verbond is O�·iericht voor alle onkerkelij°:1:.e_'J: 
om voor hen het centrum vs.n bezinning en ge1::ftelij '.te 
vor:n.ing t2 zijn.E2n ernstie; humanisme is thane· niet d.E!'..:\·
baE.r zondE:r verwezeli:::Cinf van l)ereoonlijke vrijheid en 
socia.lr=: �erechtigheid� 

Humanist zijn is orv6eding. a8.n jezelf, niet in den 
zin van preeken, 11u2.r in EEn leveneho·.1dt.n,.:..Niet het hu
münisme van het j:•.c'r nul, 1000 of 1500, m.attr het Auma-
ni::=.:me VG.!l het ooiënblik. 

Als ideaal moe ten wij stellen: 11 Leve nebli je en lE -
venskrachtige pe'reoonli ,�.heden en [,Ei::Jî Obrï_stelij1ce dic-
tt1tuur". 

O:p het O�ristellik leven ts voldo�nde � = ��lag ge 
pl eegd" 9 ald�s E�r�ker. 

Hij zei ve!'d.er de.t de nieuwe scholen het gevaar hetten 
van es:turisrne, eve nt=.lr::- het n2.tiom'. l�socir::.lis::ne .Het on
der�i j smoest �orden·gezien els een noodzakelijk ender
deel, ma·r het ill;,::.g niet d e boventoon voeren. 

"Onderdrukldng of ui tbui ting 9 mili t�·.ir of seEstelij k. 9 

vErwer:pt het hnmGnisme 9 alemede armoedi:: en slav-::rnt:j. 
HoevE2l lev2:ifkractt en levensbl"Ljhe.i.d wordt hierdoor 
n·et we�cewerkt. 

Hum?�i�rne duldt �esn dic+,atQur.De 2ctt2r ons lig_ende 
oorlorsJc.ren 1'i.2l1 ben onse-2,B.n à.én lijve doe n voelen tot 
welke 'é.\01'°:',:r,dd�),dEn e·2n e;+,e.c'.t kan komen 9 die de macht als 
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eenige le idsvr1'uw kie zt 9 het recht fü.ï.F.'raan opoffert en 
alle democra.tisc_be 1.n�t.::llin22n met vo2teo treedt.Ver
drnatSZB.RmhEid, 9 sle 2i(!":n:=ëclv::.p ·of systeem, verdraagt of
t0lereert meenin6:fl, m:-':stnl :i:-e�.igieuze of politieke, 
van andersdenken1�n, ia dé er��ru1i�g dat een mensch lE
resp�cteerd dient t6 wo��eD {n zjjn overtuigingen en 
niet met ge-,ve1dd:1.di2e mi..ckt=:t2n ó ... 0• 1.t'i..D be'?treden"s aldut1 
er,:reker" 

--·- ·-·-.- - - - .. � .. ..... . .  · ·- . �  .. -·- ·----- . 
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r. . (' Humanisti�bond. &f) �v

Ó( �� "�� l6 CT. 
' x;·, rslag(openbare bijeenkloms�anistisch verbond, 

gehouden op 60ndag 13 October 1946 te 11.30 uur in· het volksgebouw te Amersfoort. 
. Spreker�Ir. P. Sch�� 

'h-®tuzikale omlijsting.�an der zee. 

Spreker opende de bijeenkomst met de med..edeeling dat op het
gehouden congres een flinke stoot in d..e goede richting was gege
ven, hetgeen men kon lezen in het Hum. blad t

1 De Nieuwe stem". Op
, het congres was besloten een geestelijk adviseur te benoemen, om 

de grond.gedachte zooveel mogelijk bekend te maken, aangezien de 
menschen in het algemeen nog zeer weinig met het doel van het Hum.
Verbond op de �Bj)gte zijn. 

Hij drtng;t"""-vervolgens aan op volledige medewerking met de 
plaatselijke acties, waarover de hetn Mr. tl.n.J. Waslander op een
volgende bij�enkomst een inleiding zou houden. Speciale aandaccb.t 
w&rd� gevestigd op het Soesterkwartier, hetgeen áo heer Constans.en
voor zijn rekening z�nemen. tlij zal aldaar enkele bijeenkomstën 

�� organiseeren. 

� '''- "Humanistische Opvoeding0
• 

11 l.'.l 
1oAo4 Spreker zegt verder:� !e taal van het Hum. Verbonct..Vniet in 

� � de eerste plaats.� in het theoretiseeren, maar dat het dient 
� --� 1 k h ·.-4 a s wer. er voor den mens c • 
) ...._ � Het Hum.Ver bond is opgericht voor alle onkerkelijken, om voor

,�-4 � hen het centrum van bezinning en geestelijke vorming te zijn. 1en 

• 

J .... ernstig humanisme is thans niet denkbaar zonder verwezenlijking van
·� pe-rsoonlijke vrijheid en sociale gerechtigheid. 
:s Humanist zijn is opvoeding aan jezelf, niet in den zin van 
p preeke�, maar in een levensverhouding • .Niet het humanisme van het 

> � jaar nul, 1000 of 1500, maar het humanisme va.11 h.et oogenblik. 
\ � Als ideaal moeten wij stellen: n Levensblije en levenskrachtige

persoonlijkheden en geen Christelijke dictatuur•'. , Op het Chris.telijk leven is voldoende aanslag gepleegd; aldus
spreker. l 

Hij zegC. verder dat d..e nieuwe scholen het gevaar hebben van 
sectarisme, evenals het nationaal-socialisme. rtet ond3rwijs moe�e-i'?

wr,tlkw�ff�ien als een nood..zake1.ijk onderdeel, maar het ma�niet de bo
ventoon voeren. 

" Onderdrukking of uitbuiting, militair of geestelijk, verwerpt 

�
. � het humanisme, alsmede armoede en slavernij. Hoeveel levenskracht 
;tY1 · en levensblijheid.. word..t hierdoor niet. weggewerkt. 

Humanisme d..uldt geen dictatuur. De ac..h.t.er ons liggende oor-
� 1 l:'.' l logs jaren hebben ons aan den lijve doen voelen tot welke schandd.a-

/' den een staat kan komen, die de macht als eenige leidsvrouw kiest, 
r,A 1fJ ,1 het recht daaraan opoffert en alle democratische instellingen met 
V' l)!P� voeten treedt. verdraagzaamheid, êlJ..a eigenschap of systeem, v.er-
- 1v'../.. draagt of telereert. meeningen, meestal religieuse of politieke, 
�- van andersdenkenden, in de erkenning dat een mensch gerespecteer�

/ dient te worden in zijn overtuigingen en niet met gewelddadige 
r.,..) middelen daarin bestred..en,'1 aldus spreker. 

A 'e"
�l �,f� 

) v,'\� } l 

\ f �w 
1

1· 
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Verslag van e:::n o� e:J:ïare bij�enkomst van het Huma
nistische verbond, 6e�ouden or Zonda; 13 October 1946 tu 
11.30 ��r in het Volkegeboaw te Amerefoor t. 

Spreker was Ir.l.3C�UT. 
De muzikale omlj_j'2tï.r.g werd v2r:;,:.crgd cloor Il.van der 

. , ·3ee.
.,,. · .. 

AE1.nwezig wareri .± 4-0 J,ê:'sonen, mE.erende-=:Je vrouwen,
• 

Srret:.er 01er.rl.2 ÜE.' b_i_jc:I11:-i:om�t rnet de meded2::ling 
dat o::: het ;;ehc:.-1:iA.1 CCH1_�:r.e�� ::fü1 ::'lL1lff stoot in de ,é'foeè.-: 
richting w�s gE72vGn 1 11.atgeen men ko� Jezen in het �um. 
blad "De Nie:;.we 3Ü:lc h . O:t· ·net ,:on r0t0 r.2.e hec.loten een 
seeetelijk a�vise�r te b2nccm2�. �1 Je gronds�dachte 
zoovec:l mog'.1:::lt :k 1),<...:E:üd te tTJ.�.KF.i',r 2.F��1.�,ezien de 1nenschen 
i.n het r·l :,e 'llé:: f n no:; ze-= r ii\/E j_ nig L"iè t 11.c� doe 1 van het 
Hum.Verbond oy de hoocte zijn. 

Hi:j drol'.lt:., vervol::ens r:.r.n or voJ_ l <êdi.z:,e r.o.edewerkin.=:; 
met de rlP.i:ÜEeli';ke s.ctiee 9 wuirover Nr,H,:!),,J .WA81A.i�D.Eiü 
o� eeri vol�ende bije�nko�st e2n inlei��ne zou houden.
S:pe cié.16 e.andacht werd _:;eve s tigd o _;, het Soe:: +,erkwarzier 1 
hetgeen 001116 D-d�SEN voor zij'n rekening zou nemen. Hij zal
alda2:.r enkele bijê :nkometen or::-_pnieeeren,

11 Hurrianietischeypvoedin�" 
· Sprelëër zegt verd.ert lfj)e ta81 var, het :Sum.Verbond

ligt niet in de e-rEte pl,-,. ts in-het thee.risE=ren 9 '.IlD.G:. 

dat het dient ale werker voor den mensch.
Het Hum.Verbond is o.,_ .. gericht voor alle onkerkelij':r_e_',_

om voor hen het centrum vs.n bezinning en ge1=Ftelij:{.e 
vor:TJ.ing t-2 zijn.Een ernstie; humanisme is tho..ns niet è.eri\'-
baE.r zondE:r verwezeli, ::Cinr van persoonlijke vrijheid en 
sociale gerechtigheid. 

Humanist zijn is orvoeding aan jezelf, niet in den 
zin van preek2n, :na2.r in een levensho!..1.dtn._::_.Niet het hu
manis!'Ile van hEt j,,.c·,r nul, 1000 of 1500 9 m::u-tr het �Utna-
nif.:me van het oog2nb1.ik. 

Als ideaal moeten wij stellen:" Leveneblije en le -
VEnskrE!,CDtige pereoonlijk..hëden en [,E::::n dhr\steliJke dic-
tatuur". 

Op het O�risteliik leven is Vo}do�nde R,��lag ge -
:pleegd1', aLdu.s E'_i;.rëker, 

Hij zei verder de.t de nteuw2 scholen het gevaar heèèen 
van sE.ct:o.risme, evemüE:' het n2.tiom 1 ... sociclis:ne.Het on
den•1ijs moest �vorden gezien e.ls eEn noodzakelijk ,nder-
deel, rta·r het TtB.g niet de boventoon Vûeren. 

11 0nderdrukking of uitbu.iting 9 milit�ür 6f 3:.eEs telijk5 
ve rwerpt het hnmc.nisme 9 alemede armoeclt en elavErni;i. 
Hoeve2l levenekracht en levensblijheid wordt hierdoor 
n· et wee/ ewerkt. 

Humsnieme duldt �een dictatuur.De 2ctt�r ons lig_ende 
oorlorsJc.ren ���ben onseaan den lijve doen voelen tot 
welke �ic.1':8.rAfü.1,de:n e,': n s +, 2.è"'-t kan komen, die de macht als 



• 

.. 

2 � 

eenige leidsvr�·.1w kiest, het recht di:_;.1:,raan or;offert en 
alle democrat ieche in�tellin22n met vo2tea treedt.ver
dr[·:B,Eza-arnb.Eid, s.le ,-':tg-�.n:=clF'·f of systeeIIl, verdraEÏ,gt of 
tolereert meEninF-_'.;:n, m:.:,':stn.l 1'.'E�.iz.ieuze of politieke, 
van sndersdenken'3.,:::n 9 i.n C:.H er\:,:nni..:1:; dat é:En mensch 2,e
res:p1c:cteerd à.ient tt::; wo:>:>G.en. i.:i zj jn 0vr::rttl�_gingen en 
niet met ,ge·Ne ldd':l.d.i tE rni..dc; ë: J. 2 n èL' ·,;r i..r; -CE: treden° , aldm� 
s r;re ker" 

J ·-' J 

--· ... ·-·, - ·· - - � ·  .. -.. . .  ··- ··--·- ·----- .
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HUMANISTISCH VERBOND 

. 

' 
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. 
Vóordracht,van dr. J.' C. Brandt Corstius

In het Feder,atiehuis op het Gerecht ·,

belegde het Humanistisch Verbond áf

deeling Leiden haar eerste openb�re sa.:. f

menkomst waarvoor bevredigende be- '1·
la,ngstelling bestond. De voorzitter, mr. . �

D. A. van Eck opende, waarna, dr. J. ·C. 

Brandt Cortius óver de doelstelling : en 

bestaa;µsredenen van het Humanistisch

Verbond. sprak 
Het uitgangspunt van iedere beschou-

wing over· de waarde va,n organisatie op

h�manistischen grondsl�g. moet zijn het

feit, dat Nederland omstreeks anderhalf

millioen onkerkelijken telt. In de huidige

wor-steling om het geestelijk bestaan,

welke voor ieder volk in meerdere mate

dan voor heen een e1·nstig probleem · is,

bekleden deze onkerkelijken een be 

lang,rijke positie. De humanisten zijn de

overtuiging toegedaan , dat de mensch

meer is dan een hooge1· soort dier en

· dat d·it ,,meer zijn'' niet slechts een uit-
'1 

.:d�=-.::�= . , vloeisel is v3:� de Christelijk!'! religie; die

\ .; ft,J'° 
. zoo langen tJJd ons volk beheerselite. In·

·/ · . .,. " "til 
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I .D. AMERSFOORT IVIELDT: 

A]La lid van het Hoof c:ibestuu·r Humanistisch Verbond werd 
gekozen Ir. P. Schut, Pieter Bothlaan 21 te Amersfoort. 
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