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PROTESTVERGADERING TEGEN R.K. OPTREDEN TE VOORBURG. 

Op Woensdag 10 Juni werd door de Gemeenschap Voorburg 
van het Humanistisch Verbond een openbare vergadering belegd  
teneinde te protesteren tegen het feit dat van R.K. zijde pressie is uitgeoefend o 	 p 
Verbond. 	
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Reeds sinds het Internationaal Congres over Humanisme, 
dat in Augustus 1952 te Amsterdam plaats had, werden allerlei 
verdraaide berichten ge even o.a. dat Mr. Walenkamp(vermoe-
delijk wordt het hoofdbesgtuur 'slid Mr.H.B.J.  Waslander bedoeld, 
aldus spreker) gezegd zou hebben dat het Humanisme steunt op 
het Socialisme. Maar Mr. \Jaslander '-leeft juist het tegendeel 
betoogd. Verder werd met vette letters in de R.K. kranten ver-
meld, dat een zekere mijnheer Herz "onze eerste taak" achtte 
het Katholicisme te bestrijden. De Heer Herz heeft echter geen 
enkele relatie tot enige humanistische organisatie en was par-
ticulier bezoeker van het congres. 

Practicus schreef in de Gazet ve.n Limburg, dat de Huma-
nisten bemiddeling verlenen bij levensmoeilijkheden en kosteloze 
adviezen verstrekken. Daarna volgt: "U begrijpt de rest". Maar 
spreker begrijpt de rest 'niet. Hij weet alleen dat de Humanis-
tische bureaux voor levens- en gezinsmoeilijkheden werken vol-
gens de richtlijnen van de Nationale Federatie voor de Geeste-
lijke Volksgezondheid. 

Zo was het klimaat geschapen, waarin op 3 Februari van 
dit jaar, toen ons gehele volk diep getroffen was door de ver-
schrikkelijke overstromingsramp, Jhr. Ruys de Berenbroeck in de 
Eerste Kamer verklaren kon, dat de monopoliepositie der Kerken 
onverkort gehandhaafd diende te worden. 

De aantasting van de geestelijke vrijheid, die door dit 
Voorburgse incident gedemonstreerd wordt, achtte Dr. van 
Praag zeer verontrustend. De geestelijke strijd is hier gevoerd 
met economische machtsmiddelen, zoals de Voorburgse Courant 
in haar verdediging zelf toegeeft. Deze methode houdt het 
verschrikkelijke gevaar in, dat ons nationale leven wordt ver-
scheurd en ontwricht. 

Ook de Maasbode heeft zijn visie op dit geval gegeven 
en wel als volgt: "Voor de gelovige christen geldt dat 
zich eenvoudigweg heeft neer te leggen bij de vrijheid die iedere 
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vl,ij,  vaar voor de democratie. Er is hier 

	 ,,,Ite 

heden in bloed gesmoord, nu in drukinkt. Vervolgens gaf spreker een uiteenzetting van wat hi
l  , 

democratie en geestel ij
ke vrijheid verstaat. Hoewel h

ij het' -i'lldel., 

overtuiging te hebben. 

christen niet eens kon zij
n met de humanistische levensover,g.; 

eiste hij toch voor ieder mens het recht op om een 

ei 	-7 evene --,e9  

Als laatste spreker trad Prof. Dr, Garmt Stuiveling. 
n 

in een fel betoog de waarde van de democratie verdedigde.- '
41D  din 

Hij onderscheidde een af-zijdige neutraliteit en een 
al_ 

een opbouwende functi hel, 
tijdige neutraliteit. De laatste kalotkos hun recht komen en het

tbare traditie van het 
-

e 

ben, doordat daarin alle meningDe 
en 	

- 

gesprek mogelijk gemaakt wordt.  
Nederlandse volk, de verdraagzaamheid, wordt hier geweld a

a  

dagra. 

	

	

ngee. 

In een boeiend overzicht herinnerde Prof. Stuiveling 
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het zei: "De vrijplaats van de ballingen" is de botsing van twee cultuurtradities: de verdraag 
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zaamheid en de inquisitie. Spreker stelt vast, dat het Humanistisch Verbond in de 

72 jaar van zijn bestaan ni2mer een agressieve houding heeft aan_ 
genomen, maar nu wordt het wel gedwongen protest aan te tekenen.  
De dreigementen gericht aan de Voorburgse Courant, zijn beneden 
de maat van het menselijke. De Rooms-Katholieken roepen hiermede  

zelf een hernieuwd anti-papisme op 
Spreker gelooft niet, dat de thans gevolgde methode van 

bestrijding inhaerent is aan het R.K. geloof en hij hoopt, dat 
men in de toekomst in de geestelijke strijd argumenten zal  
ken en geen economische machtsmiddelen of valse voorlichtEgr  .. ,ui  

Wij behoeven ons niet te verdedigen en wij wensen niet aan 
te vallen. Wij willen rustig ons werk kunnen doen, als de spitter 
op de akker, zonder schild en zonder geweer, aldus Prof. Stuive-
ling. 

De voorzitter van de Gemeenschap Voorburg sloot deze ge_ 
denkwaardige en bewogen vergadering met een aanhaling  

gelijks". 
	ghlult  dir theus: "Al wat gij wilt dat de mensen U doen, doet  


