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De sneeuwbal die in het Tweede Kamer-debat op 10 December 
1953 rondom het probleem van de humanistische geestelijke Probleem 

aan het rollen is gebracht heeft inmiddels in 
Rooms-Katholieke kringen formidabele afmetingen aangenomen. In de katholieke 	werd ijverig pro of contra de r.k. 
socialist Mr.Th,..A.M. van Lier partij gekozen. In de kringen 
van de K.V.P. en de K.A.B. werd een uitgebreide anti-huma-
nistische propaganda gevoerd, waarbij ten zover ging om huma-
nisme en socialisme met elkaar gelijk te stellen. Op de ver-
bondsvergadering van de K.A.T), . te Utrecht op 21 December 1953 
meende Prof. Mgr. Dr. B.J. Alfrink, aartsbisschop-coadjuto, de 
K.A,B, te moeten beschermen tegen het N.V.V. en op de partij-
raadsvergadering van de X.V.I. te Utrecht op 23 Januari 1954 
heeft Prof. Mr, C.P.M. Rómme gefulmineerd tegen de P.v.d.A. 
ook al vanwege het humanisme! In hoeverre het vooruitzicht .
op de komende Statenverkiezingen hierbij een rolspeelt laten 
we in het midden. Een schuchtere poging is inmiddels onder-
nomen om te komen tot een gesprek tussen de K.V.P., 
en de Katholieke Werkgemeenschap in de P.v.d.A.Ongeveer te-
zelfdertijd kwam het rapport uit van de commissie onder lei-
ding van Prof. Mr. W.C:L. van der Grinten, ingesteld naar 
aanleiding van het gevoelige verlies van de 	bij de ver-
kiezingen in 1952, over "De noodzaak van de staatkundige een-
heid der katholieke Nederlanders". Zoals men ziet is zo lang-
zamerhand van alles en nog wat in de sneeuwbal "humanisme 
opgenomen. 

• Op de Partijraadsvergadering van de K.V.£. heeft pater 
Mgr. Dr. J. Stokman 0.F.. een uiteenzetting gegeven over de 
houding van de r.k.-kamer-Fractie tegenOver het-  humanisme. 
Do Tijd,. 23-1 : "Ondanks de gdede bedoelingen noemde hij het 
verwerpelijk uit een oogpunt van opvoeding van het Nederland-
se volk, omdat het op een essentieel punt tekortschiet. Een 
krachtige actie van de Kerken en de confessionele organisaties, 
speciaal gericht op bui-i;enkerkelijken, is daarom nodig .... 
Aan humanistische propaganda moet daarom dus geen medewerking 

'worden verleend. Tegen propaganda van het humanisme met over-
heidsgelden moet de fractie opkomen. Pater Stokman gaf een 
voorbeeld van de vele moeilijkheden die zich voordoen bij de 
interpretatie van begrippen zoals verdraagzaamheid. Hij citeer-
de hiervoor de rede van Z.H. Paus Pius XII en kwam tot de 
conclusie dat de fractie geen verwijten kunnen worden gedaan 
dat zij de ontkerstening in Nederland in de hand zou hebben ge-
werkt." (Het schijnt dat men in progressieve . katholieke krin-
gen er op gewezen heeft dat een onverdraagzame houding tegen-
over de humanisten de zaak van de katholieken zelf geen goed 
doet. Red. Persdienst). 
-JJ.R.C., 25-1 ó "De overheid zal moeten beseffen dat de huma-
nistische beweging in onze maatschappij heel weinig• betekent. 
Houdt zij met dit behoefte-criterium geen rekening dan stimu-
leert zij, aldus Pater Stokman, en dat is voor de K.V.P. niet 
te aanvaarden". 
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Maasbode, 25-1 : "Bij de discussie deelde Pater Stokman mee, 
dat de k:V.P. een commissie instelt om na te gaan, welke 
houding de katholieke leden van de Prov. Staten én gemeente- 
raden t.o.v. humanisme moeten innemen. Dit op een vraag van 
de Heer Hemel (Coevorden) hoe er in overwegend niet-katholieke  
streken gehandeld moet worden....... Naar de leer van canonise  
ten en moraaltheologen mag een bepaald kwaad worden getolereerd 
en is het zelfs beter dit te doen, indien daardoor een groter 
kwaad voorkomen of een goed van groter belang bereikt wordt»! 
De Tijd, 26-1 (In een artikel over "De Paus en verdraagzaam-
heid): "Daartegenover stelde Mgr. Stokman dat de katholieke 
moraaltheologen de materiële medewerking met het kwaad toe-
laten terwille van het bereiken van een groter goed of het 
beletten van een groter kwaad. Het grotere goed in dit geval 
is o.a. het belang van de Kerk bij de handhaving van de gees-. 
telijke vrijheid in landen met een gemngde bevolking. Een spre-
ker uit het Noorden kwam op de partijraad zijn geloofsgenoten 
in het Zuiden bezweren dit aspect niet uit het oog te ver- 
liezen." 

b. 	Op dezelfde partijraadsvergadering van de K.V.P. sprak 
Prof. Romme. 
Nieuws van de Dan, 25-1 : "Het Nederlandse politieke leven 
vraagt van de K.V.P. niet alleen een defensief maar ook een 
offensief. Zolang de P.v.d.A. schuilgaat achter een papieren 
scherm van neutraliteit op levensbeschouwelijk terrein,  vormt 
zij een onzuiver element in het Nederlandse staatkundige leven. 
Daarom ligt het op onze weg de P.v.d.A. te dwingen kleur te 
bekennen." 
Het Parool, 23-1 : "In de P.v.d.A. staat naast een van Lier 
van de R.K. Werkgemeenschap een Vermeer van het Humanistisch 
Verbond. Elk hunner strijdt om de hegemonie van zijn levens-
beschouwing. De sterkste zal winnen, aldus Prof. Romme, en 
dat is niet van Lier c.s." 
Hierop antwoordt van Lier in De Katholiek in de P.v.d.A.  
Januari 1954: "Degenen die dit menen, zij kunnen zeker te goe-
der trouw zijn, maar zij weten toch niets af van de verhoudin- 
gen binnen onze partij. Wij zijn niet gewend over gewetensvragen 
bij meerderheid van stemmen te beslissen en ons katholieken 
wordt alle ruimte gelaten een afzonderlijk standpunt in te 
nemen, indien wij behoefte daaraan hebben. Onze partij is geen 
partij van voornamelijk humanisten. De meerderheid van ons kie-
zerscorps is bij een kerkgenootschap aangesloten, en zelfs van 
het buitenkerkelijk deel, ook onder de leidende figuren, is 
slechts een minderheid aangesloten bij het Humanistisch Ver-
bond." 
De Maasbode, 27-1 tekent hierbij aan: "Een gemeenschappelijkheid 
van levensbeschouwing achter de gemeenschappelijkheid van maat- 
schappij-opvatting bestaat niet. Zij bestaat gelukkig niet. Want 
hoezeer wij ook de scheiding tussen levensbeschouwing en maat- 
schappij-beschouwing moeten verwerpen, die scheiding is in een 
partij als de huidige socialistische verre te verkiezen boven 
een gemeenschappelijkheid van levensbeschouwing, in welke dan 
de lijn van de uitschakeling van Christus en van God uit de 
maatschappij-opvatting wordt doorgetrokken in de levensbeschou-
wing. 
...Maar het is in elk geval zeker, dat een levensbeschouwe-
lijke consolidatie in de P.v.d.A. voor ons land de grootste 
ramp zou zijn welke momenteel binnen onze verhoudingen denk-
baar is, indien deZe consolidatie er op zou neerkomen, dat 
-los van een aantal christenen in de P.v.d.A.- heel de rest 
zich in het moderne humanisme zou verenigen, en als de poli- 
tieke macht dezer partij zich in dienst van ulke afgrijselijke 
consolidatie zou stellen. Laat haar dan maar liever enige 
zetels winnen met valse pretenties. Al achten wij de redenering 
onjuist, in het afwenden van dit gevaar ligt o.i. 't enige 
bevattelijke argument voor die katholieken die zich in de P.v. 
d.A. hebben begeven, 'n argument dat uiteraard verdwijnt als 
't gaat over het stemmen op deze partij tout court." 
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(Tot welke 1110eilijc katholieken leid e  gedachtenkronkels het probleem voor de 
Red. Persdienst) moge uit dit citaat wel duidelijk zijn. Tegelijkertt
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de drie werkg 	ir 
het Beursgebouw 	

-e KV.P.-vergadering in Utrecht hielden 

werd gevoerd door teschaPPen van de P.v.d.A. op 23 Januari in 
Rotterdam een bijeenkomst, waarbij het woord Sociale Zaken, jsj r° Dr. f„A. van Rhijn, staatssecl'etaris van 

Th.J.A.M. van LiereA. Berger, secretaris van het N.V.V. en Mr. Heti" , 
 26-1? ver de betekenis van de gezinspolitiek° 

is dat even dwaas _:  "Als de K.V.P. zich de gezinspartij noemt, 
noemen. Voor de ge -!-s wanneer een partij zich defensiepartij zou 

huisvesting 
onderwijs, voor 	irisvorming, voor de democratisering van het 
zonder zonder propaganda meergedaan dan de van het gezin heeft de P.v.d.A. 
litiek, zei Dir. van 
De Linie, 30-1, in eener.  1 	

K.V.P. met haar gezinspo- 

geert hierop. 't •• 	artitel . 	.wat de haar zeker niet mar • 
	De rede van Prof. Romme" rea- 

.E.v.d.A. ook wezen moge, men kan 
met dien verstande, dat

fl,we 

marxistisch noemen, 	zij is a-confessioneel,  
humanistisch gezind i •  

de  
s. Ieliswaar distantieert 

grote meerderheid van haar leden 
officieel van het hu 
schouwing, 	humanisme, gelijk van iedere andere levensbe-  , 

de P.v.d.A. zich 

maar het behoeft %e--. asisme o de 	 betoog, dat feitelijk het huma- p 	
P.v.d.A. grote invloed uitoefent. Daartegenover 

valt de invlbed van enige katholieke leden van de P.v.d,A. in" 
het niet.. . En wanneer de Heer Romme opwekt om tot het offen-
sief over te gaan, ook dan zijn wij het eens, maar dan niet tegen 
een niet bestaand marxisme, doch tegen het toenemend humanisme." 
Het eigenlijke antwoord op de rede van Prof. Romme werd van de 
P.v.d.A.-zijde gegeven door Mr.J.A.W. Burger op het,Nieuwe Koers 
Congres te EnscheP op 6 Februari. Het Vrije Volk, 8-11: - "Wanneer 
Prof. Romme zich vastklampt aan de confessionele katholieke partij .  
als doel, dan wordt opnieuw de aandacht afgeleid van de wezenlijke 
vraag waarom het gaat: of wij gezamenlijk met alle progressieven 
van welke gezindte ook, de krachten zullen kunnen verenigen om de 
samenleving meer bewoonbaar en minder beangstigend te maken. Aan hen die menen de - eis van een rechtvaardige maatscha.ppelijke 
orde te kunnen verbergen achter een opgeblazen actie teen het 
humanisme hield Burger

g 
 de uitspraak voor van Dr. Abraham Kuyper, 

dat de overheid ook "predikers die het evangelie bestrijden wil- 
, len" niet mag bannen of binden -omdat het Christendom zijn ze- _ 

delijke meerderheid juist moet tonen in zuiver geestelijke strii jd.". 
Hierop antwoordt weer De Tijd, 12-11 in "Vrijmoedig Commentaar'. 
"Inderdaad, Mr. Burger, de jhristelijke confessionele partijen, 
en ook de K.V.P.. zijn in zoverre conservatief, dat zij niet 	.al- 
leen de onvergankelijke Christelijke waarheid . in onze maatschappij 
en ons volksleven willen behouden, maar ook de steeds meer ge-
havende Christelijke geest en levenspractijk in ons land willen 
redden en weer doen doordringen in de lagen der bevolking, die 
er helaas van vervreemd zijn. - Natuurlijk streven zij en moeten zij 
streven naar politieke machtsvorming om zich van deze uit haar 
confessie onafwijsbaar voortvloeiende verplichting met succes 
te kunnen kwijten." 

d, 	Van protestantse zijde bekijkt met de controverse K.V.2.-Pov• 
d.A., gerezen uit het probleem van het humanisme, uiteraard 
iets anders. 	

. 

Elsevier's Weekblad, 30-1: "Onafscheidelijke tegenstanders. 
Dan wordt de r.v.-1:. voor de keuze gesteld, of zij -het isole 
ment verwerpend- zich andere vrienden kiezen wil, dan wel het 
bondgenootschap wil voortzetten met een partij die zich, nu het • 
Marxisme uitgewerkt is, het humanisme tot geestelijke basis 
heeft gekozen. De regeermacht blijft dan steunen op twee partijen,. 
die elkander èn in principe èn in de politieke practijk - om het 
hevigst naar het leven staan." 
Intussen maakt men speculaties over het politieke samengaan van 
de confessionele partijen die de motie-Stokman in December ge-
steund hebben met als vierde partner de V.D.D.(omdat de con-
fessionele-  partijen tezamen nog geen voldoende meerderheid h'Sb-
ben). Maar hiertegen wordt toch een waarschuwende-stem geheven. 
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In een artikel "Korreltjes" naar aanleiding van de demon-
stratieve bijeenkomsten van het Humanistisch' Verbond en het 
Humanistisch Thuisfront, schrijven Noord-Hollands Da blad, 
Hoorn, 3-11 en Ons 	Noorden, Groningen, -II : To 	e 
sprekers behoren o.a. de befaamde dr. Van Praag, voorzitter 
van het Humanistisch Verbond,. mr. Wendelaar, liberaal lid van 
de Eerste Kamer, en . last but not least Evert Vermeer, van de 
P.v.d.A. Merkwaardig is in dit gezelschap de aanwezigheid van 
de Heer Wendelaar. Belangrijk voor degenen, die de illussie 
hebben, dat de drie christelijke partijen gemakkelijk, zómaar, 
het bewind in handen kunnen nemen, met de V.V.D. als vierde 
partner... ,." 
Trouw, 10-11, "De Kern van de Zaak" : "Naar ons gevoelen 
hebben de Rooms-Katholieken het in hun strijd tegen de door-
braak iets moeilijker dan wij....De macht in de P.v.d.A. is de  
oude humanistisch,,georiënteerde S.D.A.P...De Heer Romme pro_ 

. beert nu een tegenstelling te maken tussen•de R.K.zedeleer 
van de Heer van Lier en de humanistisch-zedelijke opvatting 
van de'oude S.D.A.P. figuren.'Dat moge zo.zijn, maar de Heer 
Romme had, dunkt ons, sterker gestaan als hij tegen de Heer 
van Lier gezegd had: "U is goed R.K., U wilt dat ook zijn en u 
aanvaardt tegelijkertijd het socialisme, U wilt socialist zijn, 
Dat kan niet, want de R.K. beginselen strijden met de socialis_ 
tische beginselen"..... Wij kunnen, naar ons gevoelen, de doox,_ 
braak alleen bestrijden met redelijke kans op slagen als wij de 

'doorbraak-Christenen overtuigen dat Christendom en. Socialisme 
elkaar niet . verdragen en dat dus de socialistische opvatting 
in'strijd is met de Christelijke." (Wat zal de Prot. Werkgeween_ 
schap in de P.v.d.A. daarop zeggen? Red. Persdienst) Dit ar-
tikel van Trouw is uitvoerig geciteerd in De Tijd, 12-11. 

e. 

	

	De Tijd, 20-1 schrijft over het rapport Van der Grinten: 
"Het tijdstip, van verschijnen valt toevallig samen met het aar-
zelende begin van een gesprek tussen K.V.P., K.N.P. en K.W.G. 
over politieke eenheid.— ..Er zijn nog altijd meer en belang-
rijker tegenstellingen, ook al verhindert een vreemde bangheid' 
velen daar rond voor uit te komen. In haar negentiende eeuwse 
vorm was dit de tegenstelling tussen geloof en wetenschap, nu 
is het die tussèn christelijke en eng-humanistische mensbe-
schouwing". 
In "De Katholiek in de P.V.D.A.", Januari 1954 schrijft F. 
Daams Jr. over "Het gesprek over de Katholieke eenheid": lt.., 
niet mag- de conclusie bij voorbaat begrensd worden, doordat 
de conclusies reeds vooraf zouden vaststaan. Daaronder valt 
.bv. de conclusie-bij-voorbaat, dat de partij-politieke eenheid 
noodzakelijk is, doch evenzeer bv.• die dat deze eenheid ver-
werpelijk is". 
In "Te Elfder Ure", December 1953 schrijft Pater N.Vendrik 
over "Eenheidl  Gezag en Vrijheid": "Onze eenheid komt in gevaar, 
meer echter doordat de georganiseerde christenheid zich in de 
gezagsmantel gaat hullen.....Er is een belangrijk aantal katho- .  
lieken, die zorg hebben voor de katholieke eenheid, maar zij 
.bedanken er terecht voor bij de eerste de beste uiting van die 
bezorgdheid door. een of andere "georganiseerde" in hun nekvel 
gegrepen te worden, omdat ze niet georganiseerd katholiek 
denken." 

' 2. 

	

	Intussen werd, vooral in de K.A.B.-afdelingen, de -stelsel-
matige anti-humanistische propaganda voortgezet (Men leze de 
vorige. nummers van de persdienst). 
Leeuwarder Courant, 26-1 : "De afdeling Blauwhuis van de K.A.B, 

	

hield haar jaarvergadering. De geestelijke adviseur gaf een 	• 
korte uiteenzetting over het humanisme." 
Delftse Courant, 29-1 : "Op de wekelijkse K.A.B.-avond sprak 
ditmaal Pater Dr. S.Schotten S.C.J. moderator van Sanctus 
Vergilius, over het humanisme., .Het humanisme wil zich de 
gang van zaken aantrekken van de buitenkerkelijken, niet em hen 
een soort nieuw kerkgenootschap te brengen, maar om hen nog 
verder van God af te trekken." 
't Nieuws VoOr . Kampen, 6-11 g Causerie van de Heer Entjes, 
leraar aan de RK H.B.S. te ZWolle, voor de K.A.B.-kadergroep 
Kampen. "De Heer Entjes die een bekeerling is en die voor 
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	0  F.M. voor alle leden van Katho- 
Huil' de parochie Heerlen-Schandelen over het 

wante organisaties,  Humanist' 	Verbond en zijn neven- en aanver- 
welke het streven 	'Dr. var Bilzen.  

ederland.... 
'''='n van -,, op de politiek in N 	

1 	kwam speciaal op,  de gevaren 
de hedendaagse "humanisten" kan hebben 

de Humanistische 
Verbond en aanverwante

Subsidie voor propaganda van 
gedachte is uit den boze. Het Humanistisch 

dat er behoefte lang bekend dat bestaat organisaties dienen eerst aan te tonen 

er in 
aan hun hulp. Het is inmiddels reeds 

zeer weinig behoefte Nederland aan een dergelijke hulp maar 
Dagblad, e bestaat." Limburgs 11-1. 	. Onderwijzersbond te1.• Lezing van Pater Jacobs voor de R.K.- 
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rzorger van de buitenkerkelijken." De Tijd ,  9-11 en 

van het Humanism77------- 
krant, 12-11, "Studentendagen in teken 

St. Thomas Aquinas* 
op - 13 Februari sprak in de 'sociëteit van 

over "De historische. u 
te Amsterdam Prof. Dr. Cornelia J. de Vogel 

ra_ sprak in de aula va- 
,D ronden van het humanisme" en op 14 

Februa • 
Walgrave 0.P. over "De 	n-  

de universiteit Prof. Dr. J. 

beweging' 
Katholiek en de hedendaagse Humanis-

tische
Van zeer twijfelachtig allooi is de anti-humanistische propa-
ganda die gevoerd wordt door het blaadje "Actie-Radius" en 
door een artikel van A. Wouters "Treingesprek over humanisme" 
verschenen in Nieuwsblad voor het Zuiden, Tilburg, 30-1, 
Tubantia, Enschede 

	

	 ..._.......---...... Y 30-1, Twentsche Courant, 30-1 en Helmond-
se Courant, 8-11. 
Uit het 2e nummer van Actie-Radius (zonder datum): "Wat het 
meest de aandacht trekt in CHRISTELIJKE kringen, katholieke 
zowel als protestantse, dat is het humanisme, dat propaganda 
wil maken in de kazernes en in de DUW-kampen en tot in de 
Tweede Kamer heeft dit grote belangstelling getrokken. En 
dat is het humanisme, dat.onze katholieke gezinnen wil binnen-
dringen onder het vaandel van Humanitas. Was Actie-Radius er 
zo naast toen,het enkele maanden geleden reeds betoogde, dat 
het humanisme in deze vormen ANTI-KERKELIJK is`?'! 
Uit het artikel van A..Wouters: "Wat er ook van zij, op zo'n 
dag dat ik geleek op een. briesende leeuw, zoekend wien hij kan 
verslinden, ontmoette ik een man in de trein....Na enkele zin-
nen en uitlatingen wist ik, dat ik te doen had met een ras-
echt humanist. Het . ging me opeens goed, want nu had ik een 
slachtoffer gevonden, waarop ik mijn geladenheid met recht af-
reageren kon..... toen nam ik die oude methode weer ter hand: 
't humanisme verwerpt één ding, het allervoornaamste, en daar-
om kan ik het niet uitstaan. Uw leer, meneer lijkt op een lek-
geslagen schip, dat met veel automatische pompen boven de 
zeespiegel gehouden moet worden... U verkoopt zaken, waarvan 
het christendom het octrooi heeft. Uw humanisme is een manre- 
quin, die voor haar bewonderaars paradeert met kostbare jur- 
ken en bontmantels van chwisLelijke makelij 	 (6 

Wanneer de show 
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afgeltpen'is moet. Uw beweging 'paar huis in het goedkope en ,  
dunne mantelpakje van twijfelachtige redelijkheid.... Uw neu.: 
fraai:eelt tegenover God groeit uit tot een anti-godsdienstig 
houding. Het gemak waarmee het humanisme zich uitspreekt over 
echtscheiding, kinderbeperking, sterilisatie en wat dies meer 
zij, toont aan dat U met volle gewicht aanleunt tegen het hei_ 
dendom." 
Verslagen. zijn gepubliceerd in De _Tijd, De Nieuwe ,Dag, jDe Volks 
krant en De Gelderlander, nmeg_en, 15-11. 
Uit de rede van Prof. Dr. C.J. de Vogel: "Zij entkend.c dat in  de  
oudheid het voorbeeld is te vinden van datgene, 'wat men tegen, 
woordig humanisme noemt, en belichtte dit aan, de hand van in-
drukwekkend voorbeeld-materiaal. Over het algemeen gesproken 
was de oudhe.j.d religieus.:De weinigen, die de band met de god„  
held verbraken, waren beslist nipt populair. Van de eerste 
eeuw v. Chr. af bestaat er reeds eensoort eenheidsfront te, 
gen het athëisme." (Volkskrant). 
Uit de lezing van 1/-71-7751777 Walgrave 0.P.: "Zo is het ook 

.met het Humanistisch Verbond, dat er naar streeft de athëisten 
onder de gemeenschappelijke vlag van het humanisme te verenigen  
in een strijd voor de verdediging en de bevrijding van de mens. 
Op dit front vinden elkaar Marxisten existentialisten en idea, 
'listen, en niet zo dat zij het als een wijsgerige theorie willen  zien van enkele intellectuelen,, maar als een die de wereld 
moet veranderen." (Volkskrant). "Marx zegt dan ook: "als de 
mens' vrij is, bestaat er geen God. Hoe wezenlijker de mens, des 
te minder religieus is hij". Athëisme is humanisme geworden, 
Dit is door Sartre verder uitgebouwd: "de mens wil God worden,, 
deze passie is ijdel en daarom absurd, hij moet er zich van be.. 9  

.vrijden. Tegen deze philosophie verzet zich het christelijk 
tumanismn 	 Het enige integrale humanisme is athëisme, 
tegenover het enige integrale humanisme is thëiste". (De Nieuw 

De Tijd). 
In De Katholiek in de P.v.d.A, Januari 1954 heeft Mr. van 

Lier èen uitvoerige en .duidelijke beschoUwing 'gewijd- aan "De 
Humanistische verzorging in  de arbeiderskampen". '!Nu is het 
een feit dat er altijd weinig "humandsten" (personen, aangeslo_ 
ten bij het Humanistisch Verbond) in de kampen zijn geweest. 
ToCh schijnt .00k nu nogJlet aantal "aangesloten humanisten" in  
de kampen vangeen of Weinig betekenis te zijn. Mem zou hieruit 

, toch wel de conclusie moeten. trekken, dat het een eigenaardio• 
soort propaganda is, die de verzorgers van - het H.Y. in de kal_ 
pen beoefenen, ledenwerving schijnt in ieder geval niet hun' 
voornaamste zorg fe zijn! Maar nujiet tweede punt. Er zouden 
maar weinig arbeiders zijn, die met een humanistisch verzorgár 
wensen tespreken. Het hoofd der "geestelijke verzorging" van 
het H.V. rapporteert echter dat in de eerste 22 jaar van ac-
tiviteit rond 1000 arbeiders zi-ch in hun persoonlijke moeilijk-
heden tot de raadslieden van het H.V. hebben gewend. Op grond 
van steekproeven over.iwee maanden van 1953 kan het aantal 
'thans op 500 per jaar worden gesteld, hetgeen overeenkomt met 
20% van de kampbevolking. Wie heeft nu gelijk, Pater Stokman 
óf het H.V.? Ik zou zo denken dat het H.V. beter dan eerstge-
noemde van deze cijfers op de hoogte kan zijn, en dat er weinig 
aanleiding is om de door het H.V. verstrekte cijfers in twijfel 
te trekken. Doet men dit toch, dan zal men door een of andere  onpartijdige instantie een enquête moeten doen instellen. Laat 
men dat 'dan doen.!" 	 • 
Gazet van Limburg, 9-11: "Humanisme in de DUW-kampen". Enige 
leden van de Eerste Kamer gaVen uiting aan hun waardering voor 
de besliste houding van de minister in de Tweede Kamer aano-
nomen, wat betreft handhaving van enige humanistische verzot- 
gers gers in de kampen. Deze leden hadden het gevoel, dát de wijze,  
waarop van bepaalde zijdetegen deze bescheiden activiteit • 
wordt gestreden, een indruk van innerlijke zwakheid maakt... 
Dé humanisten bereiden een akkervoor, waarin ook het zaad ven 
het Evangelie beter zal kunnen gedijen." (Met dit . laatste is de 
redactie van de Gv- .11. het natuurlijk niet eens en tekent

. :t Als men meent dáarmedp eh-~ifike grocperinente kun  
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Politiek JO 	9 4.11 schrijft dat op de vergadering van de Jen 	Contact Read (A.R.Jongeren) op 2 Februari 
Leeuwarder Courant in Nijmegen ook het Humanistisch Verbond ter sprake kwali.._

. 
 

9 4-11, 75T-ersloot van  -P7 neker sprak over het Humanisme." 
"De NCVB kwam in Arum bijeen. Ds .W•  

Nieuwe Drentse Courant, 13-11 en Meppeler  Courant, 13-11. 
Op initiatief van h 
"Kerk voor heel -  hetet Humanistisch Verbond, de Commissie 

wikkeling en de Volksuniversiteit 
Volk", het Instituut voor Arbeidersont- 

die  diepgaande 
 

lksuniversiteit Meppel en Omstreken is een 
"Christendom en H 

gedachtenwisseling gehouden in Meppel over 
deze verhoudingumanisme". Het humanistisch standpunt over 
Groningen,  het Christelijk 

werd belicht door de Heer G. Stellinga uit 

de situatie zo Uit het betoog van Prof. Van Niftrik: "Thans is 
Van Niftrik uit Amsterdam. 	 standpunt door Prof. Dr. 	 . 

vereende 

	

	geworden, dat wij -Christenen en Humanisten- met 
krachten moeten proberen te redden wat er te redden 

ren om erlgezamenlijk trachten in de mensheid het verlangen te wek-
mens te zijn. En dit mens-zijn is geen zich-behaaglijk-

bevinden in de burgerlijkheid doch een zich-op-weg-bevinden 
naar de verwerkelijking van hét mens-zijn- In dit opzicht is 
er sprake van een gemeenschap tussen Christen en Humanist.. 
De diepste tegenstelling tussen Christen en Humanist ligt 
echter op het gebied van het mens-zijn. Naar de opvatting van 
de humanist is het iets dat je beleven kunt, terwijl het bij de 
Christen een geroepen-zijn is, het volgen van de stem Gods.... 
Ten aanzien van de houding der Christelijke kerken merkte Prof. 
van Niftrik op, dat de R.K. Kerk tegen het Humanisme fulmineert, 
omdat de pretentie van het Humanistisch Verbond -de zorg voor 
de menselijkheid- de pretentie van de R.K.Kerk is. De laatste 
beweert immers de handhaafster der humaniteit te zijn, doordat 
het humanisme van de oudheid via Thomas van Aquino is opgenomen 
in de R.K.Kerk. Daarom verzet zij zich teen het bemoeien van 
het Hum. Verbond-.met een zaak, die zij ziet als haar zaak." 

6. 	Verontrust over de vele bestaande misvattingen over aard en 
doel van de humanistische geestelijke verzorging, die o.m. tot 
uiting zijn gekomen in de Tweede Kamer-debatten in December 
j.l. over de begrotingen van Oorlog en van Sociale Zaken, die 
tenslotte resulteerde in de aanname van de Motie Stokman met 
steun van alle confessionele partijen, hebben het Humanistisch 
Verbond en het Humanistisch Thuisfront drie grote Openbare 
Demonstratieve Bijeenkomsten belegd in Den Haag, Hengelo en 
Groningen op 11 en 12 Februari. 'Sprekers waren in Den Haag: 
Dr. J.P. van Praag, N. Stufkens, Mr. W.C. Wendelaar en C.H. 
Schonk, in Hengelo (0): Ds. J. van Rossum, D.Th.F. d'Angre-
mond, D.W. Stork en E. Vermeer, en in Groningen: Mr.H.B.J. 
Waslander, Prof. Dr. H. de Vos, .Mr. A. Stempels, Ds. C.J. 
Munter en H,I.J. Lips. 	 d. Uitvoerige verslagen hierover zijn in de pers gepubliceerd. 
Over 
	 Algemeen Handelsblad,22_1259 Al emeen Dakblad, 

Vr e Volk, Over de Haagse bijeenkomst in: Het Parool, Het V 

Haagse Courant, Haagsch Dagblad, He 
t  D-1 blad van Amersfoort. 
t Vader and, Utrechts Leids Dagblad, Amersfoortse Couran  , 

Nieuwsblad, Nieuw Utrechts De.gblad. Gooisrepeourant, C  

De  Maasbode,  2221a, De Volkskrant, 12-11, Dagblad van l'uentsche Courant, 21112n11.1251  ad,  12-1  

Limburg en :Limburgs Dagblad,T5-II. 	
'D blad van Noord- 
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Over de Hengelosche Bijeenkomst: Het Vrije Volk, Het Parool, 
De N.R.C., Hengelosch Dagblad, Nieuw Utrechts Dagblad, Haa sch  
Dagblad, 12-11, en Dagblaam n et :sten, 12-11. 
Over de Groningse bijeenkomst: Het Vrije Volk, De N.R.C., 13-11 
en Nieuwsblad van het Noorden 13-11. 
Enie reacties:  
Gelderlander, Nijmegen, 12-11: "Hij putte er de conclusie uit, 
dat er ter bedoelde plaatse wel degelijk behoefte aan "geeste-
lijke verzorging" bestaat, hetgeen in de Kamer-debatten ten dele 
sterk in twijfel is getrokken, maar voor welke stelling het be-
toog van de Heer Schonk stellig geen afdoende bewijzen aanvoer- 

nor-n zelfs, waar dit wenselijk is, de godsdienst in  
bescherming" aldus de Heer Schonk, "al zal men van ons begrijpen  
dat wij het gesprek naar het humanisme ombuigen, wanneer wij ar_ 
beiders ontmoeten, die -hoewel van confessionele huize-  omver_ 
schillig tegenover de godsdienst zijn komen te staan". Niettemin 
hield de Heer Schonk staande, dat een humanistisch gefundeerd 
gesprek geen propaganda inhoudt. Wie echter kennis nam van zijn 
concrete mededelingen inzake zijn optreden in de arbeiderskampen  

	

waarbij zijn bezoeken bepaald niet alleen "desverlangd" waren 	-' 
noest naar ons oordeel constateren, dat laatstbedoeld element 
moeilijk uit de gevoerde gesprekken blijkt los te maken." 
Maasbode, 12-11: "De humanisten achten door de motie-Stokman cb, 

	

democratie in gevaar gebracht. De Heer Stufkens sprak zelfs 	- 
van een guerilla-oorlog, die door de confessionele partijen 
tegen het Humanistisch Verbond zou worden gevoerd. Dit getuigd, 
van weinig inzicht in de motieven, welke de katholieke en pro_ ' 
testants-christelijke partijen tot haar houding hebben gebracht. 
Zij willen immers geenszins humanistisch geestelijke verzorging  
onthouden aan militairen, DIM-arbeiders en gevangenen, die z-e-g  
gen daarop prijs te stellen. Maar zij willen waarborgen, dat 
de practische uitvoering niet de buitenkerkelijken als werkten_ 
rein voor de humanistische raadslieden worden beschouwd. De con  
fessionelen dragen ook voor hen verantwoordelijkheid. En de st 1171  
van de overheid aan het humanistische verzorgingswerk  dient in 
evenredige verhouding te staan tot de behoefte daaraan. Ten-
slotte moet gewaarborgd zijn, dat humanistische geestelijke raad 

s- lieden noch direct, noch indirect anti-godsdienstige  propaganda  
kunnen maken. (WrIt verstaat men hier onder indirecte anti-god 
dienstige propaganda? Red. Persdienst). Wij kunnen dan ook niet 
inzien, dat de motie-Stokman de democratie bedreigt. Merkwaardig 
was ook nog, dat Dr. van Praag in zijn rede opwerkte dat wanneerb  het de humanisten niet wordt toegestaan als "volwaardige burgers„ 
hun diensten aan de gemeenschap te bewijzen, er een tijd kan komen  
dat zij zeggen We doen er geen moeite meer voor. Het 	, 
niet duidelijk, of dit als een dreigement moet worden opgevat.s 

: 

Maar hoe dat ook zij, wij kunnen moeilijk verhelen, dat 	t  
des te aangenamer zal zijn." 
In de Volkskrant,' 13-11 reageerde Pater Dr. Stokman persoon_ 
lijk "Mogen in een democratische staat de christelijke partijen

gehele probleem der godsdienstige en geestelijke verzorging  
in de arbeiderskampen en daarvan laten afhangen, welke 

niet neer in een motie vragen een onderzoek in te stellen naar 

ies 
haast de indruk krijgen, dat de sprekers van onze d 
voor die verzorging beschikbaar moeten worden gesteld? 

demovr atisohe 
::gu q°e rng  

instellingen niet meer gediend zijn, zodra de christelijke  

met zijn vijandschap tussen vrijheid en godsdienst 
tijen daarvan gebruikmaken!' Hoe ver Dr. Van Praag er 

vermeen- 
de verkrachting van het recht, blijkt overduidelijk al

i
s men

denkt, dat tot nog.toe niet één katholiek en niet één protes- 
tant bezwaar heeft gemaakt tegen het bestaan, e.  activiteit en 
propaganda van het Humanistisch Verbond in 	vrije maatschappij. (Hier is o.i. nu juist Pater Stokman er 

g 
 1 d naast. Hij schijnt 

de kranten nooit te hebben gelezen. Red. a  Persdienst). Evenmin 
is er bezwaar gemaakt tegen toelating van humanistische raads-
lieden in de kampen ten behoeve van die arbeiders, welke prijs 
stellen op hun hulp. Zelfs heeft niemand beweerd, dat de over- 
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kampen is uitera behoefte aan humanistische verzorging in de 
het recht or 
	ard het moeilijkste,. Maar is het in strijd met 

bew
v 
 ijs van een 

 ce vrijheid, is het onverdraagzaam, of is het een 
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	guerillastrijd tegen het humanisme, als geraagd wordt  

behoefte rekening die behoefte wordt gepeild en dat met die 
tige en 

	

	 wordt gehouden bij de regeling der godsdiens-geesteldc 
"Het Humanistisehe verzorging in de kampen? 
ben de kaarten o Verbond en het Humanistisch Thuisfront heb-
zij een volledigep tafel gelegd en deze kaarten zijn zodanig, dat 
in de Tweede K rechtvaardiging geven voor de motieven, .welke 
van Pater Stokman ten grondslag hebben gelegen aan de motie 
kampen... .. De --Ill'el 

over de geestelijke verzorging in de Arbeiders- 

niet alleen 	erC.H. Schonk heeft o.m. toegegeven, dat hij 

stand van een Hu werkzaam is onder arbeiders, die om geestelijke bij- 

kamers van de 	
nistisch verzorger vragen, doch dat hij de 

met hen voert o arbeiders binnengaat en ongevraagd gesprekken 

Dit bleek uit de sexuele problemen, kerk, geloof en zede!:1. 
linnld,,,._  Dr.

e
j.

;ele voorbeelden die hij over zijn arbeid aan-
in de arbeide Van Praag verklaarde dat 75% van de arbei- clers

zorging van humanisli P  
rskail en behoefte heeft aan geestelijke ver-

leugenachtige   
sche zijde.(Dit noemen wij nu opzettelijke' 

dienst).., . Alles t 
verdraaiing en lasterlijke propaganda. Red. Pers- 

deze officiële en o 	 - 	- 
tezamen genomen kan men wel zeggen, dat door 

de vrees van 
	openbare uitlatingen van humanistische zijde 

de katholieke 	ttt 	11 -tlij-k Tweede 
Kamerleden over

en pro es an s-c risee 
de werkwijze van het Humanistisch Verbond in de 

arbeiderskampen niet ongegrond is gebleken. In feite staan de 
arbeiders; die in de kampen ver van huis en haard en losgerukt 
uit hun eigen omgeving moeten leven en die -misschien mede 
daardoor-'de directe band met de kerk hebben verloren, dus 
bloot aan de a-godsdienstige en a-kerkelijke beïnvloeding door 
de geestelijke raadsman vanwege het Humanistisch Verbond"(Lim-
burgs Dagblad en Dagblad van Noord Limburg). 
Uit een Co::-mentnal "ItgManistisch Alarm" in de Gazet van Liesburg. 
15711: "... dat de KVP-fractie en haar medestanders de "EMS" 
houding ten aanzien van de humanistische beweging aan een her-
ziening willen onderwerpen. We kunnen dit slechts toejuichen, 
omdat het ons wil voorkomen, dat ser_ in het verleden t e 
v e e 1 concessies heeft gedaan aan de humanistische beweging. 
Dit laatste werd ook door Pater Stokman in zijn bg.uiteenzetting 
erkend. Hij wees er op dat het in November 1952 door minister 
Staf toegestane humanistische vormingscentrum "De Ark" ernstige 
bezwaren opriep... en dat beperkingen moesten worden aange-
bracht in de omvang van de humanistische verzorging in het 
leger" (die er helemaal niet eens is. Red. Persdienst). 
Uit een Commentaar "Verwarring" in Friesch Dagblad, 15-11: over 
Ds. Van Rossum) "Dan is het volkomen duidelijk .dat hij er weinig 
van heeft begrepen waar het in feite om gaat. Want het gaat 
helemaal niet om een beknotten van geestelijke vrijheid. Het 
gaat er om, of de overheid gehouden is, wanneer zij de kerke-
lijke arbeid financieel steunt ook op dezelfde wijze steun moet 
verlenen aan een organisatie, die tegen het Christelijk geloof 
is... Maar dat is heel iets anders dan dat de overheid de pro-
paganda van het Humanistisch Verbond zou verbieden of tegen-
werken. Dat is niet eens aan de orde geweest." (Hé, dus we 
mogen wel propaganda maken voor het Verbond in de arbeiders-
kampen, als die maar niet tegen het christelijk geloof is?? 
Red. Persdienst). 
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Í. 	• Ook de Vereniging voor Maatschappelijk Werk bp Huma- 
nistische Grondslag "Humanitas" organiseerde een Openbare 
Bijeenkomst in Tilburg - op 18 Februari. In 1952 en 1953 hebben 
de grootste vier gemeenten in Noord-Brabant subsidie verleend 
ten bate van het werk van Hunanitas. Tengevolge van de anti-
humanistische actie hebben nu Breda en Tilburg voor 1954 deze 
subsidie geweigerd. Sprekers voor deze bijeenkomst warem Mr. 
Dr. J. In 't Veld, Mr. A. Stempels en Mr. G.J.P. Cammelbeeck. 

XXXXXXX 

UIT EIGEN KRING.  

Rectificatie  

In het vorige nummer van de Persdienst is een mededeling 
opgenómen dat Humanitas in Amsterdam een Kerstgave verzorgd 
zou hebben voor 700 "zieken van geest". Dit berust op een 
vergissing. Het betreft door de Gemeentelijke Dienst van 
Sociale Zaken ondersteunde, zeer gewone, maar financieel' 
'behoeftige mensen, bij wie Humanitas de steun thuis brengt, 
dus-beslist geen zieken van geest. 

Op 6 en 7 Februari werd in "De Ark" te Nunspeet de Top-
kader Conferentie gehouden van het Humanistisch Verbond. On-
derwerp van bespreking waren "Practisch Humanisme en het 
Nederlandse Volk en verder interne organisatorische probler-le  
Verder kwamen enige vraagstukken ter sprake die op het congre' 
in Hilversum ap 10 en 11 April aan de orde zullen worden ge- 
steld. 

Op 20 Februari vond te Utrecht de Besturenconferentie plaats, 
georganiseerd door het Humanistisch Centrum Mens en Wereld. 

I  Onderwerp'van bespreking wasg "Wat ons Humanisten bindt". II"' 
leidingen werden gehouden door Prof. Dr. T.T. ten Have en Dr* 
D.H. Prins. 

De afdelingen Delft en Leiden van de Studenten Vereniging  °ij  
Humanistische Grondslag belegden op 12 en 13 Februari een 
Conferentie in Noordwijk aan Zee r  waarop Hr.W.A. Nagel sprak 

. over "De mens als subject en object". 


