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VAN ALLE KANTEN.  

In de vergadering van de Eerste Kamer der Staten-Generaal kwam 
bij de behandeling van de begroting van Sociale Zaken en Volks-
gczondheid de activiteit van het Humanistisch Verboild in dx 
D,L, ::.-kampon ter sprake: 

Het is voor de K.V.P.-fractie onmogelijk, zo verklaarde 
de Heer van der Himst, in zijn maidenspeech, om een der-
gelijk propagandistisch optreden te blijven tolereren. De 
activiteit van het Verbond behoort beperkt te blijven tot 
leden of anderen, die uitdrukkelijk om- €8.e.stelijke verzor-
ging van humanistische zijde verzoeken. De regering dient 
zich omtrent deze aangelegenheid nader te beraden in het 
kader van haar algemeen beleid ten aanzien van dit Ver-
bond op de onderscheiden gebieden, waar het zich doet 
gelden. 

De Minister van Sociale Zaken Suurhoff ging bij zijn beant-
woording terloops op deze opmerking in. Hij vond geen aan-
leiding de Humanisten uit de D.U.W.-kampen te weren. Een 
dergelijk verbod zou alleen zin hebben, aldus de Minister, 
als die "ongevraagde propaganda" de rust in de kampen 
zou verstoren. 
Hij zag een groot verschil met de gevangenissen, omdat 
men hier met volkomen vrije arbeiders te maken heeft die 
aanspraak hebben op alle faciliteiten op dit gebied, 
waarop vrije burgers staat kunnen maken. 

xxxxx 

HET HUMANISME VAN DE UNESCO.  

De Volkskrant van 17 April bracht een verslag van 
de missiologische week, die te Nijmegen gehouden werd. "In 
een alarmerende rede", aldus het blad, "opende Frof.G.H.L. 
Zeegers onvermoede en hoogst belangrijke perspectieven voor 
de huidige missionering. De directeur van het Kath.-Soci-
aal Kerkelijk Instituut in den Haag wees op het acute ge-. 
vaar en de verrassende voordelen van de Unesco-organisa-
tie voor het missiewerk. Dit machtig orgaan, dat aan de 
onbeschaafde volken - een minimum van theoretische en prac-
tische kennis beoogt te verschaffen en ze zo effectief 
mogelijk in wil schakelen in internationaal cultuurverband, 
zal, wanneer de Katholieken anno 1953 niet tijdig wakker 
worden, binnen afzienbare tijd alle resultaten van eeuwen-
lange intense missie-arbeid vernietigen. 

Of juister en navranter: De op humanistische basis 
wankelende en "diesseitig" gerichte Unesco zal de vruchten, 
die zij plukt van de door de missie gepresteerde basis-
opvoeding, onbewust in handen spelen van de anti-christe-
lijke regeringen die het christelijk liefdewerk en onderwijs 
momenteel nog dulden, maar die het onverbiddelijk zullen 
uitbannen, zodra hun geëmancipeerde volkeren zichzelf kun- 
nen redden. 
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De schrijver maakt zich schuldig aan bronnenvergiftiging. 
Temeer, daar hij in een officiële, door het H.V. uitgegeven brochure kan lezen: 

"Wat betreft de sexualiteit dreigt het gevaar, dat men op a
l te eenzijdige wijze de betekenis der sexualiteit naar voren 

brengt' De sexualiteit is slechts één van de vele facetten, die 
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Meer bezinning en deskundigheid blijken dus zeer wel ge-
wenst in onze houding ten opzichte van het liumanis tisch Verbond. 
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Zodra de Kerk zich laat identt'ilisc,erde zorg voor de 

ganiseerde, geobjectiveerde, gesoo-J-3--,stf 9  is er weer een 
persoonlijkheid van de z.g. "massa-in, e)-j-t Immers, d e  Kerk 
nieuwe belemmering voor het aposto-Ler,f- ra.oeder maatscha 
krijgt dan het gehate gezicht van e't -L.- 
die wel zorgt maar niet liefheeft. ,en heel andere kant 

Het apostolaat moet daarom van leiders" fi  le.ders . Zijn orgaan 
komen dan van de "verantwoordelijke -,1-in  die "namens de 
kan niet meer zijn de kerkelijk denken' e mens, 

komt 	
die zich ook 

Kerk" komt, maar moet zijn de weerloze  
kerkelijk ontledigd heeft. Alleen 00 	Hier alleen lig 

men te staan
t  

naast de mens, om wie het gaat. ..... 
misschien een perspectief voor de gereduceerde Kerk, maar 

het moet niet om dit perspectief begonnen zijn, maar om  
de mens, zo besloot Dr. de Graaf." 

DE HUMANE WOLF IN SCHAAPSVACHT.  

Onder dit opschrift deelt de Gazet van Limburg mee 
(17 Maart), dat zij van zielzorgers en kloosterlinge n, voor- 
al uit de Mijnstreek, ernstige waarschuwingen ontvangen 
heeft tegen het volksbederf, dat onder humaan voorkomen 
wordt verspreid. In h,,t bijzonder, aldus deze zegsliedc-n, 
tracht men het christelijke begrip uit te roeien van de 
deugd der kuisheid.  

Eén van de ingezonden artikelen publiceert het blad 
dan. Het luidt (een klein en minder belangrijk gedeelte 
laten wij uitvallen): 



UIT EIGEN KRING.  

1 
 CONGRES - HUMANITAS 

	1 

Op 30 en 31 Mei a.s. zal in de Aula. van de Philipsschool 
te Eindhoven het jaarlijks congres van Humanitas, Vereniging 
voor Maatschappelijk erk, plaatsvinden. Aanvang 30 Mei, 4.00 uur.  

De Congresagenda vermeldt: 

Zaterdagmiddag:  Inleiding door Mr.Dr.J. In 't 
Voorzitter van Humanitas over: 

"De Grondslag van Humanitas". 

Zaterdagavond: 	Huishoudelijk gedeelte. 

Zondagochtend: 	Inleiding door P.A. Pols, 
Voorzitter van de afd. Groningen over: 

"De uitbreidingsmogelijkheden van 
Humanitas". 

Discussie in groepen. 

Zondagmiddajg: 	Rapporten groepsdiscussie's. 
Samenvatting en sluiting. 

....................................... 


