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VAN ALLE KANTEN.  

Geeft Pater Stokman een andere koers aan?  

De Volkskrant van 20 A ril meldt het volgende 
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Pater Sto4Qn zei,dat:fhij over :de kwesitiiheeft gesproken 

met allesizins bey:róegdé.ádráálthe.ollegen: Zij -aclyeri' hè,' - ,1..n, beginsel  niet verwerpelijk,  indien de KVP op grond van haar eigen politieke 
verantwoordelijkheid de kwade en :goede gevolge:n. van medewerking aan humanistische verzorging.van. gedetineerden en militairen 
tegen- elkaar afweegt. De vraag_of de politieke 

palnwerking met de 
P..v.d.A. daarbij een rol speelt-moet als niet ter zake doende 

worden teruggewezen. Het zou grievend en ergerlijk zijn als voor-en 
 tegenstanders van het KVP-standpunt elkaar zouden verwijten, 

-dat-zij-em politieke-motieven de beginselen verkwanselen. 
De uitlatingen van de Heer Vorrink op het laatste P.v.d.A.- 

een pro- 
congres noopten pater Stokman tot een "tegenspraak en 
test". De KVP heeft te maken met vooraanstaande figuren van d P.v.d.A., 

die zich hebben .opgeworpen.a,ls pleitbezorgers van 
 e  

humanistische organisaties. 

De resolutie, die de KVP-jongeren in Culembois hebben aan-
Pat werd door-pater'Stokman-bestredeni. >want daarin-staat 

worden toege- 
dat het Humanistisch Verbond onder geen beding 

mag laten tot de zorg voor buitenkerkelijken die aan de zorg 
Van de 

overheid zijn toevertrouwd. 

De jongeren namen toen heftig stelling. Zij verweten de KVP • 

laksheid, vooral wat betreft dè voorlichting aan de gemeenteraden 
en zij 

schatten het gevaar van anti-godsdienstige propaganda door het Humanistisch Verbond zeer hoog.- . 
H
umanisme in de olitieie hoek. 

Een fors liberaal geluid voorop, ter inleiding. 
De.Nieuwe Rotterdammer Crt. geeft op 31 Maart het volgende "Critisch commentaar"  
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Bij zulke figuren kan men de ruzie tussen partijen rustig 
even laten voortsudderen. Het is bijna  niet interessant meer, dat 
de r.k. de P.v.d.A. een beetje met het humanisme vereenzelvigen, 
natuurlijk ten onrechte. Veel ernstiger is het, dat de ene levens-
overtuiging de andere te lijf gaat. De historie heeft geleerd, 
welke bloedige gevolgen zo'n strijd kan hebben. En al zou het in de 
twintigste eeuw geen bloedige strijd om levensovertuigingen worden, 
op zijn minst wordt vijandschap tussen mensen gekweekt en aangewakkerd. 
iet doet ér niet toe tegen welke levensovertuiging de actie gericht 
is. 

Wij zijn verontrust door de manier waarop hier de ene overtui-
ging tegenover de andere gaat staan. Het is ons daarbij niet te doen 
om het humanisme of het Humanistisch Verbond. Het ligt niet op onze 
weg in deze levensbeschouwelijk partij te kiezen. Maar wel kiezen wij 
partij tegen het aanwakfceren van wat hit begin van een soort gods-
diensttwist kan zijn. 

Historisch gezien zijn de r.k. dus op een gevaarlijk en ver—
werpelijk pad. Maar ook in ander opzicht verdient hun actie veroor-

.1ing "Wij protesteren - aldus de Volkskrant - tegen de propagan-
de. v, en het zogenaamde humanisme van het Atheïstisch Verbond". 

Wel já, onze Grondwet waarborgt immers alleen godádienst-
vrijheid; .en het humanisme met zijn godloosheid kan (en wil) geen 
aanspraak maken op de naam "godsdienst". Nu kan men er over twisten, 
of dan misschien het r.k.protest in strijd is met de geest van de 
grondwettelijk gewaarborgde godsdienstvrijheid. De discussie hierover 
kan men evenwel laten varen, want er is nog iets anders. Wij laten 
hier volgen wat art:19 van de Universele verklaring van de rechten 
-v- In de mens, geformuleerd door de Algemene Vergadering der Ver. 
Naties, zegt: 	 . 

Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en 
godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om vang 
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Erasmus, die tegelijkertijd een der grootste figuren van het 
christendom is?  Daarnaast-  heeft.. zich in onze tijd een humanisme  
ontwikkeld, dat meent buiten het christelijk godsdienstig geloof  
te staan. Zijn -organisatie noemt zich het"Humanistisch Verbond", 
maar zijn aanhangers zullen zeker niet van oordeel zijn, dat er 
onder hen, die anders denken dan zij, niet zouden zijn die menen op  de 

 naam humanist aanspraak te mogen maken, ook als zij die naam 
tegelijk met die van christen willen voeren. Mijn overtuiging is n dat bij 

 alle verschil in geloof, dat er moge bestaan tussen: huma- u, 

nisten-zonder-meer, humanistische christenen en christenen, die 
de toevoeging van het. woord humanistisch verwerpen, er nochtans in 

zedelijke overtuiging veel gemeenschappelijk-inzicht kan zijn. 
 En dit gemeenschappelijk inzicht acht ik de vrucht van de eeuwenlange ont- 

wikkeling ene christelijke beschaving. 	 g  
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aalmoezeniers en veldpredikers een van die zeer weinige punten 
is, waarin onze neutrale staat nog erkent, dat Godsdienst, dat 
God geeerbiedigd moet worden. Ook door de Overheid. Maar wanneer 
onze geestelijke verzorgers volgens deze kenner van het humanisme 
op één lijn worden gesteld met de "geestelijke" verzorgers van het 
Humanistisch Verbond, dan betekent dit, dat deze belijdenis van 
God uit ons staatsbestel zal verdwijnen. "Daarom - aldus Dr. Smul-
d_rs - hechten de humanisten zo grote waarde aan hun verzoek. 
Het is een wezenlijke stap naar de volslagen profanering van het  
openbare leven, omdat daardoor de godsdienst zelf zal worden ge-
profaneerd!" 

"Dc Tijd" wast zijn handen in onschuld, als hij (op 30 Maart) 
schrijft: 

"In dit blad is bewezen, dat men een weloverwogen en door-
geargumenteerd standpunt tegenover het agnostisch humanisme kan 
ontwikkelen zonder ook maar 5én ogenblik de P.v.d.A. te noemen. 
De zaak tejen het Humanistisch Verbond is rond zonder de P.v.d.A., 
die er alleen in betrokken wordt door er zichzelf in te betrek- • 
ken." 

Tenslotte een niet-onbruikbare formulering van de stand-
plinten der politieke partijen, zoals die voorkwam in de rubriek 
"Tussen Plein en Binnenhof" van de Volkskrant dd. 31 Maart: 

De A.R.-partij construeert Cegebondenheid van het staatsge-
zag aan Gods Woord noch rechtstreeks, gelijk in Israël, noch door 
de uitspraak van enige kerk, maar in de conscientie beide van 
overheid en onderdaan aan de ordonnantien Gods. 

De C.H.U. aanvaardt els richtsnoer en toetssteen zowel de 
stellige uitspraak der H.-Schrift als het oordeel der Chr.Kerk 
en dat van Gods leiding in de geschiedenis der volkeren. 

De V.V.D. voert de begrippen :vrijheid, verantwoordelijkheid  
en sociale gerechtigheid" in haar wapen en acht deze de funda-
menten van een op christelijke grondslag berustende samenleving 

de Nederlandse, waarbij de verdraagzaamheid de klove tussen 
verschillende levensbeschouwingen en het staatkundig beginsel 
moet overbruggen. 

De P.v.d.A. verklaart ziehgebonden aan zedelijke normen, 
v:elke echter niet nader worden omschreven. 

De K.V.P. stelt de poorten der partij open voor alle Ne-
derlanders7M bereid zijn de beginselen van de natuurlijke zeden-
Wet en van de Goddelijke Openbaring te onderschrijven, mits ook de 
uitspraken' van het Kerkelijk Leergezag worden aanvaard. 
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