
11 	.E 	T 1SCIIE P1 -1RSDIENST 
BLEYENBLIRGSTRAAT 1, UTRECHT 

Ifitga've van de Stichting Huinanistisch Centrum Mens en Wereld 

VERSCHIJNT PERIODIEK - ABOMEMENTSPRIJS fl. 3.— PER JAPR 

Bij publicatie van gegevens, welke de Persdienst uit andere bladen heeft overgenomen, dient de oorspronkelijke bron te 

worden vermeld. — Postgiro No 304960 t.n.v. HUMANISTISCH VERBOND te UTRECHT — Telefoon K 3400-10163 

20 Maart 1953 	 2e Jaargang Nr. 5. 

Onze Geestelijke  Verzorging.  

Over dit onuitputtelijk onderwerp wordt het leeuwenaandeel /-
nog steeds geleverd door de Katholieke pers. Ook bij een zorg-
vuldige selectie van de knipsels, die ons ter beschikking staan, 
is het moeilijk de bescheiden grenzen van deze persdienst niet te 
overschrijden. Hex'halingen worden zoveel mogelijk vermeden en de 
keus in het algemeen tot voor de discussie belangrijke elementen 
beperkt. Wij hopen;  dat onze lezers hiermee wel rekening zullen 
houden en ons de ietwat compacte inhoud dezer luttele bladen 
willen vergeven. 

Beginnen wij met een kleine scherts: 

Pater K. Vossktthler S.J. heeft voor de jaarvergadering van 
het Gezelschap van den Stillen Omgang uiteengezet, dat het grote 
gevaar, dat het katholieke leven van Amsterdam bedreigt niet is 

- het communisme, maár het humanisme. "Het gezicht van het commu-
nisme staart ons te brutaal aan. Veel groter gevaar is het huma-
nisme, dat geen gezicht heeft. Het tracht door te dringen tot 
zelfs in onze katholieke organisaties en onze parochies, het wil 
de dogma's aantasten, die de vaste grondslag zijn van ons geloof", 

Geen wonder, dat ook de katholieke vrouwen nu in beweging 
zijn gekomen. Naar het K.N.P. verneemt, heeft het centrum van de 
Ned. Kath. Vrouwenbeweging zich aangesloten bij het adres, dat het 
Katholiek Bureau voor Maatschappelijk en Cultureel overleg aan de 
leden der Staten-Generaal gericht, heeft met betrekking tot de 
activiteiten van ons Verbond. 

Intussen hield de K.V.P., die volgens de Gazet van Limburg 
"de- oudste rechten van de mens en de christelijke overleveringen 
van ons land te verdedigen heeft tegen de ontkerstende verzor-
ging van de mens van vandaag" op 30 jan. j.ls  haar partijraadsver-
gadering. De voorzitter, de Heer W.J. Andriessen, besteedde in 
zijn openingswoord speciale aandacht aan het humanisme. Hij zeidp,  
ervan overtuigd te zijn, aldus "De Nieuwe Dag", "dat het hier een 
principiële kwestie betreft, die als zodanig behandeld zal moeten 
worden. Reeds heeft het Centrum voor Staatkundige Vorming een 
commissie benoemd om het vraagstuk te bestuderen, terwijl ook de 
fractie in de Tweede Kamer ........ er wel meer dan gewone aan-
dacht aan zal schenken. Met het argument van "de ethische welzijns-
verzorging" is men van dit vraagstuk toch waarlijk niet af. 
Het gaat hier niet alleen om de positie van het Humanistisch 
Verbond, maar in wezen niet minder om de plaats, de positie en 
de taak van de  kerken. De K.V.P. zal hier, zo nodig scherpe strijd 
hebben te voeren om deze laatste volledig veilig te stellen". 

Het A.R.- dagblad "Trouw" spreekt in een beschouwing van 
30 Jan. in dezelfde geest: "Men kan het verschil in aard niet zd 
omschrijven, dat het werk van de kerk religieus of ethisch-reli- 
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heft ekregen. Neen, zei minister Staf, want Katholieken-en 
Protestanten kunnen hun mensen naar hun centra brengen onder 
soortgelijke voorwaarden. Maar in deze redenering ligt een cardi-
nale fout, omdat de minister dan toch godsdienstige verzorging en 
welzijnsverzorging op één lijn stelt. Het onderscheid is er eerst dan 
weer, wanneer af de faciliteiten voor de welzijnsverzorging van het 
humanisme worden ingetrokken bf wanneer de kerken door de overheid 
np andere wijze in staat worden gesteld om naast de godsdienstige 
verzorging ook de melzijnsverzorging ter hand te nemen, het geen nu 
niet het geval is. 

De Heer Ruys de Beerenbrouck liet duidelijk zijn voorkeur uit-
gaan naar de eerste oplossing. Hij wil de humanistische activiteit 
terugleggen achter de lijn van door het Humanistisch Thuisfront ge-
ëxploiteerde militaire tehuizen. Maar 'n C.ergelijke oplossing roept 
weer het vacuum op ten aanzien van de welzijnsverzorging van de niet-
kerkelijken. Een vacuum, dat dan gevuld zou moeten worden door een 
grotere activiteit van de kerken voor de niet-kerkelijken en mogelijk 
ook door middel van door de overheid zelf in het leven te roepen 
sociale diensten. De vraag die daarvoor ligt (Inderdaad! H.P.) is 
echter of men 'het humanisme al dan niet voor welzijnsverzorging mag 
inschakelen . ..... In het protestantse kamp, waar men vanuit de Cal-
vinistische gedachtengang geen onderscheid tussen godsdienstige zorg 
en ethische zorg kan erkennen, moet men echter al bij voorbaat ont-
kennen, dat het de humanist mogelijk zou zijn om bij zijn welzijnszorg 
de eigen levensbeschouwing buiten beschouwing te laten. 

En nu is wellicht het  voornaamste van de nieuwe bijdragen aan 
de discussies, dat de anti-revolutionnaire senator Algra bij de defen-
sie-debatten een serie argumenten heeft aangevoerd, die opnieuw aan 
het denken kunnen zetten. Hij heeft er op gewezen>  dat het humanisme 
er zelf uitdrukkelijk van blijft uitgaan, dat de. humanistische verzor-
ging zich dient uit, te strekken tot alle vormen van geestelijke ver- 
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dagen heeft willen doen voorkomen, zal men zich niet ongerust be-
hoeven te maken op dit punt. Men heeft echter m.i. niet voldoende 
rekening gehouden met die grote groep van hen, die beweren wel aan 
God te geloven en eerbied te hebben voor de Persoon van Christus, 
maar die door de gedragingen van de Kerken en hun leden zeggen van 
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het practisch Christendom misschihentl-el onbereikbaarder dan degenen, 

geval geen kwaad wanneer  Z2j eens, b-ijvr'k
oaonrbveoeliel velen van hen in elk 

die er helemaal buiten staan,
. 	en . 

buitenkerkelijken, zouden. te horen krijgen, a 	
een bijeenkomst van

f
_ 

d t breken met het volstrekt nog niet wil zeggen: breken mc.,,t alle morele
. 	, 

ver- plichtingen, die 
ten." 	 immers in de menselijke natuur zelf li wetten en opgeslo- 

"geloo " 

Prompt trad daarop de volgende dag pater Van Bils
t
en in het krijt om dit onvolmaakt geluid te 

corrigeren."Inderdaad  t y "de menselijke natuur zelf is het meer nabije fundament voor de schrijft hij, 

e normen; een bezinning op de menselijke natuur doet ons de z
zede-wet kennen. Zij leert ons echter ook, • dat er een God is, die de mens 

geschapen heeft en daardoor de laatste en absolute grondslag van de moraal is. Ont
kent men dit, of wil men er geen rekening mee houden, 

dan vernietigt men daardoor ook de hecbtheid, de onveranderlijkheid  en de werkel"ke ver lichtin• 

van de in-de menselijke natuur gevonden zedel ke normen. Dit is het geval met de humanisten." 

Ook pater Godding staat Veer op de bres, in de Gazet van Lim-
b
...2z (20 Februari). Het gaat tegen de drie-zuilen-th-orie. "Ook onze regering 

in te delen bij een bepaalde levensbeschouwing. Nt zo min als

.  de .  .... 

heeft niet het recht de bul-tenkerkelijken overheid iemand tot Katholiek kan

E verklaren, zo kan zij ook niet IL mand tot humanist verklaren. venals iemand katholiek wordt door vrije overtuiging 
9 tot het h 	zo kan humanisme van 

heteHeulamBiel:Is  zich ook enkel vrijwillig bekeren ring niet bepalen dat' nu voortaan alle 
buitenkerkelijken ressortererl 

onder de maatscha' 
	
Humanistisch Verbond. Daarom kan de rege- andere verzorgingppe ijk 	
culturele , geestelijke, ethische of dan ook 

vinden het dáa , van het Humanistisch Verbond. meenten unsti hebben 
romronbegrijpelijk, dat sommige Limburgse g

... .z_ dat de  ,g ij  Zich 	
misleiden door de wat al te b 

	

welke 
Hebben zij 
	

en 1219,IIKI. 

22. subsidie-aanvra en van het H.V. 
van ons volk in drie

n leve een pasklare oplossing 
bodennsbeschouwingen?" 
	

v
ed

o
r
or
ie

h
ge

e
lijl

o
c
i
e
od

s
el
ch

en
ijn, 

dat pater Goddi.ng- 
 de regenten uit Vondels tijd 

Wij Weten h-t niet. Maar Wij voor ons vinden het onbegrijpelijk, 1% I-
Idjleidlin.,eenzelfde goede 

burgerzi d„ 	vergeten schijnt te L,egen de banbliks'ems der l'
i)D'red-ikaen.Dt.'e Roomsen 

in bescher- 
ns Hoofdbest Tenslotte iets over de onlangs 

xxxxxx 
pers. vrij 	,1-3,r-, betreffende de 

derland" bracht 
	gepubliceerde "Ve

.rklaring;" v,2",1,11(e 
van. bestri'din 

o.a. deze adlic 
iet JLesiebetuigingg 	

1 ebruari een artikel 
daarliv2ze men 	1.1 een. de humanist en 	

n.
ke

d
i

e
ov

Ka
er
th
,

o 
m
_i_

e
t
t
- 

amelijk 

er 
 len. °laders o 1011/11,?.et genoeg zijn 

'vn." 
zujioenokdveezle vehrida

srieri
nenk7I

ni
e
i
n
e jn

h
een
t kun- 

e c 	t 


