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Een enkele opnerking over hetgeen door de geachte afgevaardigde de Heer van 'Ialsum' 
een zeer belangri ,k

gezogd is over het Humanistisch Verbond; inderaaeid 
der gedaan dan de 	Deze  

'e zaak, Deze geachte afgevaardigde heeft niet min-

of vevoorstelling gegeven, alsof door de houd in,_, van mij als Minister 
gedrang zou zijn gebracht

n mij als particulier de Christelijke vrijheid in het 
de Mejuffrouw T je 
	en in gevaar zou zijn. De geachte afgevaareiee 

de geestelijke ver'  g g 
Willink heeft zelfs gevraagd: hoe streat het nu met 

Minister, dat dezezor-in'  nu ook 
in de Rijksopvoedingsgestichten? Meent de 

sionele zin, die 	 voor allen maar moet geschieden in de confes- 

len! De zaak is aldus. 	
es? Hoe kan men nu een dergelijke vraag stel-

De Heer van Walsum heeft de zaken niet voldoende scherp uiteenge-
houden. De geachte afgevaardigde is in zover een slecht propagandist 
voor het Humanistisch 

 
V.erbond, dat hij begint met voorop te stellen, dat hij het met het principiële standpunt van de Minister volkomen eens is. Maar zo zege

waarde ' 	z-g de geachte afgevaardigde: deze doet de betrekkelijke 
op ander terrein van het humanisme onrecht en miskent dat. Nu 

moet men goed in het oog houden, dat het hier alleen gaat om de activi-
teit, die het Humanistisch VerbC)nd wenst te betrachten met betrekking 
tot de geestelijke verzorging, de zielszorg voor gevangenen, en dat het 
niet gaat om de verdienstelijkheden van het Humanistisch Verbond ten 
aanzien van ,de bezinning op begrippen ven schoonheid, goedheid en waai' 
beid, wasrover wij vroeger al eens gesproken hebben. Volstrekt wijs ik 
ook af het tellen van zielen, zoals dat door de geachte afgevaardigde ge-
daan is. De geachte afgevaardigde heeft gezegd: het Humanistisch Verbond 
heeft nu al b000 leden, straks zullen bet er meer zijn. :En de Kerken? 
Ik moet toch bij de geachte afgevaardigde de Heer van falsum, die zich 
op positief Christelijk ,standpunt stelt, begrip eisen voor het feit, dat 
de autoriteit van ',let woord niet berust op de majoriteit naar getal, maar 
op de geheel enige en eigen plaats van de Kerk. 

Nu heeft men een gemakkelijk debat, als men zegt: de Uinister is 
van mening, dat de humanisten geen recht op eigen geestelijke verzorging 
of eigen zielszorg hebben. Wanneer heb ik dat ooit gezegd? De humanisten 
hebben netuurlijk evengoed als ieder ander, recht op geestelijke zorgt, 
maar dat is het niet, waarom het het Humenistisch Verbond hier te Coen 
is. Wat het Humanistisch Verbond eist, is ingeschakeld te vorder, naast 
de kerkgenootschappen, bij de traditionele taak van de zielszorg, Er zijn 
nu eenmaal ook in onze gevangenissen lieden, die t.a.v; de Kerk lauw zijn; 
zij zijn in de peripherie van de Kerk geraakt of zij zijn van de Kerk 
losgekomen en onkerkelijk geworden, doordat zij met woord of daad met de 
Kerk hebben gebroken, Het is echter volstrekt onjuist, als het Humanis-
tisch Verbond in dit verband zegt: deze lieden vallen "derhalve%  ter 
geestelijke verzorging, ter zielszorg aan ons toe. Die pretentie steunt 
op niets en behoeft m.i. door de Regering ook volstrekt niet te worden 
gesteund. De stelling van het Humanistisch Verbond is dus deze: op grond 
van hun onkerkelijkheid trekken wij ons de geestelijke zorg voor deze 
lieden aan, want die komen binnen onze geestelijke visie. Krachtens het 
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zendingsbevel van haar Heer kan al'eeen een Kere eelt zegeen, het 5o 
traditionele geeatelijke taek van de Yere, Maal.  Let Hemal,

eeseh Veee, 

als wereldlijke organisatie, mag in cie vrije wee-eeneeppJ j Te;'eaae>enda e
e»  

drijven zoveel als het wil, het mag echte'r niet hgeen: els ilyswnisLe; 

Verbond zijn wij de aangewezen organisatie oM de zorgVr t'at Jeze 

op ons te nemen en daar moet gij, Staat, ook de,gevangenissen voer ep
e,;^ 

zetten, opdat de propagandisten van het Humanistisch Veaebend er keeene
r: 

binnengaan. Maar elke wijze van propaganda bedrijen wordein de geve. 
 

nissen aan elke organisatie en aan wie ook verboden. Er zejn meer ve
e2,  

ken enáekemen, b.v, van het Theosophisch Genootschap, or: litreteelr 
de gevangenen te mogen sturen. Xatuarlijk mag dat niet net es eea 
regel  van gevangenisregime, dat geen propaganda voor ideolo,easche 
wijzen meg eerden gemaakt. Het gaat er niet om het Huti'ltristf.sch 
uit te sluiten. nanneer er mensen zijn onder de gevangenen, die door ee  
humanisten geestelijk willen worden gesteund en bezocht, c-len eullen  el; 

daaraan niets in de weg leggen; daarom gaat het ook niet,  E g2at  er 

dat het Humenistisch Verbond als vierde macht naast de Ker

et  
kgenootscheere  

gesteld wil worden met het oog op zielszorg voor de gevangenen. Dat  e h 

recht en rechtvaardig zijn. En dat is het, Imartegen ik ten sterkste be,  
zwaar moet blijven maken. Dat is iets, dat ik als volstrekt ten onreeee 
blijf aanmerken. 

Als de geachte afgevaardigde de Heer van Walsam altij toevoegt; mat  
wil deze minister niet, omdat het met zijn eigen overtuiging niet steeee, 
of erger: omdat hij voor de verleiding bezwijkt, een bevoorrechte plaats 'L 
voor de Kerk te reserveren?", dan is mijn antwoord: Dat is volstrekt ver,,'  
van mij. Dat is zeker voor iemand, die van hetzelfde principiële stana, 

.punt uitgaat als ik, een beweren, dat niet houdbaar is. 	 eed, moet hier ee  
principieel onderscheid ten aanzien van de opdracht tot geestelijke ere; 
zorging in het oog houden. Ik meen zelf, dat een humanistisch anistee 
hierover precies zo kan denken als ik, mits hij voldoende vrijstaat val 
de antikerkelijke stroming in het Humanistisch Verbond en aldus kan zeg" 
gen: "Ja, zielszorg in die zin is niet onze taak, maar die van de Kerk: 
daarnaast willen wij geestelijke zorg betrachten voor degenen, die met'  
ons sympathiseren". Natuurlijk heeft het humanisme het, recht dat te doen  
maar die vraag is hier niet in het geding. Men wil propaganda voor het • - 
Humanistisch Verbond maken en de Minister moet daartoe de gelegenheid ge,, 
ven ten aanzien van mensen, die als gevangenen in zekere zin a:

1Is
--  de zorg 

van de Staat zijn toevertrouwd en een gedwongen verblijf onder 
dat nu recht en rechtvaardig? Men dient in het oog te houden, dat het 
bij zielszorg voor de gedetineerden voor de Kerk niet gaat om propaganda  
voor haar arbeidsterrein, maar om het oefenen van barmhartigheid met men ,  
senzielen. Dat is de opdracht van haar Zender; wil Zij waarlijk Kerk  zeel 
dan ziet zij dat als haar taak. Dat mag men niet in het' wereldlijke via},,  -5  
van het Humanistisch Verbond overbrengen, alsof dit een taak van gelijke 
orde zou zijn. Ik meen te mogen eisen van iemand, ook al is hij van J 11.

11' principiële visie niet, dat hij daarvoor althans begrip heeft, Er is -  
hier enorm veel misverstand. Ook is onkerkelijkheid nog niet of nie'tale 
tijd antikerkelijkheid; 

Vanuit de Kerk, vanuit het Evangelie gezien, kannen geen volstrekt 
onkerkelijken erkend worden, Immers, het Evangelie is niet ee'ive 
bezit van de subjectieve belijders; het Evangelie gaat alle 

d.
mensen aan 

De Kerk spreekt hen aan, niet op hun subjectieve instemming  
schien geheel entbreekt 	maar op de objectieve betekenis die het 
geile voor allen heeft. De geachte afgevaardigde, die bie een vorige ge. 
legenheid heeft gezegd: "De Minister zaai. van de dogmateele wel meer weeeft  
dan ik"- ik weet het niet; misschien ie het zo *" zal vermoedelijk deze 
objectief juiste stelling wel kunnen onderschrijven Eet 	d-
ning van het Evangelie en van wezen en taak derjle Kerkzijn, 

 zou
, 
 - leeer., 

e 	aes aan de 

o zij,, zou 

Kerk de buitenkerkelijken in de gevange2is werden toegewezen en aati
l 

 Humanistisch Verbond de onkerkelijken. Geen Kerk, die ware Kerk z 
zou daarmee genoegen nemen. Dit zou de Kerk verlagen tot een verenigind» die - particuliere geestelijke belangen behartigt. 

Voorts is te bedenken, dat de tegenstelling Chrstendori-Hure nl  me  onechte tegenstelling is. Van te erstelling kak jlijen ge-speCZ/41%re  den, als het humanisme optreedt als gen.  soort van autonome re1402  eeee, die 
da mens zelf schept. Het Christendom komt op voor de ware huwniteie 
die gelegen is in de gehoorzaamheid aan Gods wil en gebod, daargela-',....11 
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de gesprekken, die zich ti?ar ontwikkelen, 
	aansluiting 

persoonlijke contacten gelegd en kom
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worden de pers
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alle waardering vor het werk, dat de h=1nist•i-n overigens op het terrein van geestelijke ontspannin=, 

4  dat zij zich van het terrein der zielszorg, dat oncorditioneel de taak 
en ont.:Jikkeling doen, Meen ik, 

is vcn de Kerk, Loeten onthouden. Ik vind ditzelfde sandpunt van Rooms-
Katholieke' zijde op m.i. uitnemende wijze uiteengezet :;11. een artikel van pater Steltenpool in het 1Katholiek Staatkundig Maandschrift" va.n. Juni 1950

..Het viel mij op, dat dit al in 1950 is liteengezet. Ook toen was die zaak in die kringen dus reeds act6e1. 
Liever dan zich tolk te arken van 

een ze:J-ere gegriefdheid bij het humanistische volksdeel mogen de af- --,rcl
'igden, die zich voor deze zaalti hebben geïnteresseerd, schep der L.erk, di_ ook voor humanisten is gegeven en die door hun 002,  

die bood- 9 	ook 

 erflaters als Erasmus, lf:illem van Oranje en CooFnhert
t
wer:

e.i. 
 d beleden, opnieuw aan het Humanistisch Verbond doorgc-Jen, :f.1-. Kan het ni e+.  zien dan dat het werk van de Kerk het werk vin het Huiwnistisch Verbond, volkomen ander:: is gericht dan 

piumanitasl 

Zaterdag 26 en Zondag 27 April hield "Humanitas" haar jaarlijks con-gres te Arnhem. 
In zijn openingsrede memoreerde de voorzitter, Hr.Dre J. In 't Veld, 

het feit, dat na het verkrijgen van de Koninklijk Goedkeuring ook de er-
kenning als voogdijvereniging werd verkregen, 

Dit zal nieuwe werkzaamheden en nieuwe offers vragen. 
Met nadrnk betoogde de voorzitter, dat het standpunt, door Minister 

Mulderije in de Eerste Kamer naar voren gebracht, onjuist is 



aurrentie met, me, r naast de kerkelijke organisatles 
Niet in co l wil mumanita." haar aandeel leve-en in de strijd tegen het gJestmlijk 

nihilisme. 
Het tong Te
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 besloot ra een t eetal inleidingen door de Heren :4, 

Ploeg Jr en a-, B, van der 'Fee 
n, de reclasseringsarbeid in samk, n-.. 

werking met hat Nederlands Genoot4chap verder uit te bouwen. 
Het congies koos tot leden v, n het Centraal estuur: 

Mr.nrejt 	1.; Me;‘,,vo,argittar, J, de :Bruyn, alg, 
secretaris-penning.. 

\meestk;; :1:17','( 
berg Jeths W.E. Booy, IIJI.v.d.Burgl B. Drukker, Nej.k 

M  Dijkstr3, mr.). van 't Hol% Mej. E.K. Klpevekorn, 2.,Lianda 
	Mevr. ' 

F. van 0ostrunde Boer, H. Ploeg Jr., L, Veuger, F.H.W. Vliegen, 7,k, 
Weiimr9 Ho ZwlderMan jr., terwijl de verschillende secties nog 

7 leet-n  

zullen nanwij3en. De Heer th. vi.In Praag, de voorzitter van de sectie Kinderbeschermin, 
hield een inleiding over de taak en werkzaamheden, voortvloeiende uit 

e, 

erkenning als voogdijvereniging en belichtte een aantal aspecten van 
9  - he t 

z.g. Rapport-C/verwater". tot aankoop van een pand als se 
Medegedeeld werd, dat de plannen 

ectiecentrum voor de kinderbescherming zich in een vergevorderd sted7uil 

bevinden,

- - 
l 

Een financidle actie onder het motto " 1000 X f.e-v 
" werd 

390  
aang 

kondigd en leverde, staande het congres, 
reeds een bedrag an f..-e- 
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Humanistisch 
Verbond 

De COriuilis  
.  op 26 Mei a.s. 
.zoekers(sters). 

sie voor het Practisch Hunanisme.uit het Verbond belegt 
haar eerste landelijke bijeenkomst mat de tiekenhuisbe- 
uit verschillende gemeenschappen. 

Internationaal 
.Congres 

	

.).-- 	Het eerst; i.4'..rnationaal Humanistisch Congres, dat van 21 - 26 
' Augustus te Amsterdam zal worden gehouden, zal worden gepresideerd door 4' 	,- 
Julian Huxley. De Vice-Presidenten zijn: 

Prof. Mr. H.H. Hoetink (Nederland), 
William Heard . Kilpatrick (Amerika), 
Gilbert Murray (Engeland),  
Jules Romains (7rankrijk). 

Een uitvoerig prospectus is verkrijgbaar bij het secretariaat, p/a 
Mevrow! H.A. PolakSchwarz, Oranje-Nassaulaan 50, Amsterdam-7uid. 
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