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VOORAF 

De Actio die tussen 1936 en 1941 "voor God" qevoerd werd, was een initiatief 

van eei aantal geestelijken en leken, dio ge7amenlijk de leidincj van de kerk 

en de zjiltop reprosenteeraen. Zi] achtten kerk en godsdienst on de politieke 

en maatbchaopelijkp ve^worvenhoden var het Nederlands kdtholi cisire /o/eer 

лп gevaar gebracht door allerlei crisisverschijnselen van de moderne wereld 

dat zij maar één uitweg zagen· Terug naar God. Do Actie was een re-actie, en 

net offensief dat Ï'IJ togen zeer veel kerk- on godsdienstvijandige stromnqen, 

bewegingen en organisaties voerden, een tegen-offensief. Bij het ten uitvoer 

brengen ervar naakte men van alle mogelijke middelen gebruik, richtte men 

zich op de massa en op de openbaarheid, zich van de moderniteit van die werk

wijze welbewust. Beziet men deze uitbarsting van activisme wat nader, dan 

blijkt de aandacht van de leidende comité's vooral in drie richtingen gegaan 

te zijn. De gelovigen, de zuilbevolking te bevestigen in hun loyaliteit aan 

kerk en katholieke /aak en vooral ook de toekomstige generatie te beïnvloeden, 

leek een eerste vereiste (hoofdstu< II). In mindere nate golden de Actie-

inspanmngen de bekering van met-katholieken, hoewol ook op dat gebied werd 

opgetreden (hoofdstuk III). Zwaartepunt lag op de strijd tegen de vijanden, 

die op de meest verschillende gebieden werkzaam waren, het anticommunisme 

stelde co Actieloiding 7ich tot primaire taak (hoofdstukken IV, V en VI). Voor

dat de werkzaamheden van de Actie op die verschillende gebieden beschreven 

worden, wordt eerst oen aantal aspecten var ontstaan, optreden en functioneren 

in meer algemene zin geschetst (hoofdstuk I). Een korte behandeling van de om

standigheden waaronder de Actie in 1941 beëindigd moest worden en na 1945 her

opleefde (hoofdstuk VII) en een nabeschouwing sluiten het boek af. 

Hot materiaal waarop deze soci aal-historische stuoie van een fase uit 

de nieuwste geschiedenis van het Nederland katholicisme berust, is ат ver

schillende aard. Kern was hetgeen aan de schrijver door H.Divendal ter be

schikking werd gesteld en dat het toevallig overblijfsel vormde van het secre-

tanaatsarchief, dat in 1941 door de bo/etter in beslag was genomen on ver-
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dwenen. In deze archiefrest, die in ae noton als SL.AvG, dat wil /eggen 

"Stukken betreffende de Actie "voor God"", /al worden geciteerd, 713η de zes 

afleveringen van een intern Mededelingenblad van onvervangbare betekenis ge

bleken. Voorts bevatten de Stukken een aantal notulen en andere vergader

papieren, echter /eer onvolledig; voorts enkele doorslagen van uitgegane 

brieven, enkele ingekomen stukken, gestencild en gedrukt propagandamateriaal 

e.d. Geen gebruik is gemaakt van het "Archief van de Actie "voor God"", dat 

in 197 В aan het Katholiek Documentatie Centrun te Nijmegen is overgedragen, 

en dat nog ongeordend is en betrekking heeft op de na-oorlogse periode. Ver

volgens is de collectie pamfletten, brochures en boeken, die de Actie uitgaf 

en verspreidde als primair materiaal van even groot belang geweest; ook 

hiervan werd een groot gedeelte door de medewerking van dhr. Divendal in 

bruikleen ontvangen. Omdat het er echter steeds om ging de initiatieven van 

de actievoerders in de samenhang van de tijdsomstandigheden te bestuderen, en 

daarbij ook de ontwikkeling en de opstelling van de tegenpartij te betrekken, 

moest via de literatuur, maar ook via contemporain materiaal van verschillende 

aard (gedenkboeken, mémoires, tijdbchr:ftenreeksen en soms ook archieven) 

het katholieke tegenoffensief op het slagveld m zi;n geheel geplaatst 

worden. Misschien dat het de lezer vergaat als de onderzoeker en schrijver 

van deze regels: hoe hoger de berg van krantenleggers, boeken en archieven 

waarop hij stond, noe beter het zicht op een overigens niet steeds even ver-

kwikkelijk strijdtoneel werd. Voor een preciezere opgave van het materiaal 

zij naar de lijst achterin verwe/en - «mann ook een opgave van Actie-

publicaties voorkont - en naar het notenapparaat. 

Niet het beeld van het Nederlands katholicisme als geheel dn die jaren) 

wil via deze studie getekend zijn. Ook met als in de verschillende hoofdstukken 

directe invloeden van de Actie of althans identieke strevingen worden aange

toond. Dat de Actie niettemin representatief mag heten voor bepaalde ten

densen die zich in het vooroorlogse decennium binnen de katholieke gemeen

schap ontwikkelden, zal hopelijk uit het navolgende voldoende duidelijk worden. 

Over de Actie "voor God" is tot nu toe nauwelijks geschreven. De oud-

medewerker H.Divendal haalde in een bijdrage tot een bundel, opgedragen aan 

Mr.A.Diepenbrock pr., de secretaris der Actie, enige herinneringen aan de 

vooroorlogse activiteiten op en in de tweede editie van de Katholieke bn-

cyclopaedie werd de Actie met dertig kolonregels bedacht . Zo is dit boek 

een bijdrage tot de kennis van het sociaal-culturele klimaat van het crisis-

decenmum der jaren dertig, dat zich ovenaens de laatste tijd in een toe-
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nemende belangstelling mag verheugen . 

NOTEN 

1) Actio Catholica 20 (1957), nr.5/6, mei/juni, pp.205-22?. 

2) De Katholieke Fncyclopaedie, tweede ed., Amsterdam/Antwerpen, 1949, 
dl.I, kol.384/385, door J.A.Bornewasser. 

3) Het meest recente bli]k daarvan is het feit dat het Congres Maatschappij
geschiedenis 1977 aan de jaren dertia aewi]d was. De conqrespapers be
vatten ook enkele bijdragen over het Nederlands katholicisne in die 
jaren. 
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HOOFDSTUK I 

EEN ELITE IN ACTIE 

In dit hoofdstuk worden enkple qrondtrpkken aangeduid van het ontstaan en het 

bestaan van de Actie "voor God". Na een schets van de aanleiding kont aller

eerst de voorgeschiedenis aan de orde, dat wil zeggen het verhaal van de voor

bereidende bijeenkomsten alvorens men in de openbaarheid trad (par.l). De 

vraag hoe nu precies deze élite was samengesteld wordt vervolgens op ver

schillende manieren beantwoord, descnptief-individualiserend en kwantifice

rend net betrekking tot de hele groep (par.2). wat men wilde bereiken, dient 

in dit hoofdstuk slechts in meer algemene zin aan de orde te komen, via enkele 

programmatische teksten (par.i), zoals dat ook het geval is met de middelen 

waarmee men die doeleinden wilde bereiken,- de publicaties nemen er de belang

rijkste plaats bi] in (par.4). hoe de Actie intern, maar ook binnen het geheel 

der katholieke zuilgeneenschap functioneerde, wordt in een laatste paragraaf 

behandeld (par.5). 

1. Voorgeschiedenis 

1.1. De aanleiding 

Toen de Amerikaanse president Franklin Roosevelt op 23 februari 1936 een korte 

radiotoespraak hield ter gelegenheid van Brotherhood Day, realiseerde hi] zich 

beslist niet, dat zijn woorden via allerlei omwegen mede de aanleiding voor een 

initiatief van Nederlandse katholieken zouden worden: de Actie "voor God". Hoe

wel de president verre van een regelmatig kerkbezoeker was en zich in zijn per

soonlijk leven aan de georganiseerde kerkgenootschappen weinig gelegen liet 

liggen, schrijven zijn biografen hem wel diepe religieuze overtuiging toe . 

Uit de genoemde toespraak blijkt dat ook wel . Brotherhood Dav was georgani

seerd door de "National Conference of Jews and Christians", waarin de ver-
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schillende protestantse, katholieke en joodse kerkgenootschappen sanenwerkten. 

Het belangrijkste punt uit Roosevelts toespraak is dan ook. samenwerking, een

heid van alle gelovige Amerikanen boven de verdeeldheid der verschillende 

kerken. Natuurlijk blijft het, aldus de president, echt Amerikaans die ver

schillen in overtuiging te respecteren, maar de tijdsomstandigheden dwingen 

ertoe de gemeenschappelijke belangen te benadrukken. 'Tor as I see it, the 

chief religious issue is not between our various beliefs. It is between 

belief and unbelief". Elke vorm van geloof wordt in twijfel getrokken, gods

dienst overal geconfronteerd met ongodsdienstigheid. Tegenover die dreiging 

roept Roosevelt op tot samenwerking: "... you and I must reach across the 

lines between our creeds, clasp hands, and make common cause" . Een oproep 

dus tot interconfessionele samenwerking tegenover een dreiging, die niet 

nader dan met "unbelief" en "irréligion" aangeduid wordt. In het vervolg 

van zijn rede, in dit verband minder belangrijk, roept hij de Conference op 

die samenwerkmgsgedachte op te nemen en gestalte te geven in "Associations 

of Good Neighbors", zoals hij ze noemt. Ze zouden aan de door hem bepleite 

"revival of the spint of religion" - elders "spiritual awakening" geheten -

gestalte moeten gaan geven. 

Voor de strijdbare hoofdredacteur van de Engelse Catholic Times, Bernard 

Grimley, is het eerste gedeelte van Roosevelts radiospeech aanleiding om een 

en ander in een uitvoerig hoofdartikel uit te werken . Dat gebeurt dan wël op 

een veel fellere toon, en veel "realistischer" ook. Zo vertaalt Grimley de 

termen "unbelief" en "irréligion" zonder aarzeling met "de kerkvervolgingen 

in Mexico, Spanje, Duitsland en Rusland". De aanval op het geloof is welis

waar niet van vandaag of gisteren, meent hij, maar de laatste jaren is er 

een samenhang m gekomen, "iets dat op eenheid van commando lijkt", is er 

"een coördinatie tot stand gekomen in de internationale propaganda van onge

loof en heidendom". Jammer genoeg blijft de hoofdredacteur in gebreke zijn 

lezers het bewijsmateriaal voor die stelling mee te delen. Dat weerhoudt hem 

er niet van de houding van christenen in een aantal landen ernstig te hekelen. 

Te weinig Amerikanen protesteerden tegen de kerkvervolgingen in Mexico, de 

Russen vonden steeds opnieuw genade bij de "zeer kerkelijke en godvrezende 

Britten - met inbegrip van de BBC". Van Polen heet het, vermoedelijk van

wege het pact van 1934, dat het "de ergste vertegenwoordigers van het nieuwe 

Duitsche heidendom niet genoeg (kon) vleien en eeren". Maar naast deze hou

ding van wat hij noent "schuldige verdraagzaamheid", onderscheidt hij nog een 

andere, waartegen hij zich eveneens keert, een van verzet tegen regiems die 

zich aan kerkvervolgingen schuldig maken, maar dan van verzet uit zijns m -
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ziens onjuiste notieven. En daartoe behoort zowel het verzet tegen het Russi

sche regieir vanwege de vrees voor het var die kant gepropageerde antikapita-

lisme, alsook het verzet van sonnigen tegen het Duitse regiem "... ondat hun 

voormalige politieke of sociale medestanders in Duitschland uitgeroeid 

worden". De enige voor Grimley acceptabele motivatie tot verzet is die uit 

zorg voor de godsdienst. De hoofdredacteur aarzelt zelfs niet dit uit ver

keerde bronnen komend verzet even verderfelijk te noemen als de eerder ver

worpen laksheid. Zijn betoog mondt tenslotte uit in de oproep dat er een 

praktisch plan ontworpen zou moeten worden "om gemene zaak van alle gods-

dienstmenschen tegen de vijanden van God te maken". 

De Londense correspondent van De Maasbode achtte Grimley's uiteenzetting 

van zo'η belang, dat hij een parafrase ervan aan de redactie in Rotterdam 

ter plaatsing aanbood. Dat artikel verscheen in het avondblad van 5 naart . 

De commentaren die hij daarin vervlocht zijn weinig omvangrijk en lijken 

aan de essentie van Grimley's artikel niets af te doen. 

Het Maasbode-artikel inspireerde weer een medewerker van het Bossche 

bisdomblad, de Sint-Jansklokken, tot een bijdrage onder de titel "We laten 

'lankmoedig' den duivel tnompheeren!" . Het artikel is niet gesigneerd, en 

de auteur is niet meer te identificeren . Na een inleiding over de toename 

van ongeloof en heidendon in tal van landen, en het tot nu toe achterwege 

blijven van een actie van gelovigen daartegen, geeft het voor het grootste 

deel een samenvatting van hetgeen in De Maasbode uit Grimley's verhaal werd 

meegedeeld, vaak letterlijk citerend, zonder dat overigens te vermelden. Van 

betekenis is het laatste gedeelte van het artikel. Daar stelt de auteur 

voor dat "de besten" onder de Nederlandse katholieken een comité zullen vor

men "tot verdediging van het geloof, tot bestrijding der heidendompropagan-

da". Dat katholieke comité zou "andere geloovige richtingen" moeten stimu

leren hetzelfde te doen. Uit dat geheel zou een soort Centraal Comité ont

staan, dat net kringen in het buitenland in contact zou treden om er eenzelf

de actie te bewerken: een interconfessionele en internationale organisatie 

dus. 

De anonieme auteur qaf al direct een aantal mogelijke actiepunten voor 

het Nederlandse Comité aan. Zo achtte hij het een verfoeilijke zaak, dat in 

dit land tegen een organisatie als Zwart Front maatregelen genomen werden ter

wijl de Vrijdenkerij en de Vrijmetselarij ongestoord te werk konden gaan. Ty

perend voor het vervolg dat dit artikel zou hebben in de activiteiten van het 

te vormen Comité, was voorts het benadrukken van de noodzaak de openbaarheid 

weer te heroveren, zoals het heette, voor de principes van godsdienst en zede-
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lijkheid, namelijk via acties in pers, radio, en bioscoop. Het Co-nité zou 

zelfs als een politieke pressie-groep moeten functioneren. "... Door propa

ganda zullen politieke maatregelen gesteund moeten worden tot behoud der 

christelijke beginselen, tot afweer van het heidendom". 

Maar afgezien van dit alles - m deze fase nog details - lag hier een 

concreet voorstel, dat door de ісагіч-generaal van het bisdom Den Bosch, 

mgr.F.Hendnkx, overgenomen werd. Hij liet een overdruk van het artikel in 

de Sint-Jansklokken aan enkele priesters toesturen en nodigde hen, vermoe

delijk onstreeks half april 1936, uit daarover bij hem aan huis van gedach

ten te kommen wisselen . 

1.2. De oprichting 

Die bijeenkomst in Den Bosch was de eerste van een reeks van zes, die te

zamen de voorgeschiedenis van de Actio "voor God" uitmaken, althans voor 

zover die te reconstrueren is - enkele niet onbelangrijke beslissingen bar

den achter de schermen, buiten het vergaderverband, genomen. Overigens is 

deze oprichtingsgeschiedonis niet bijzonder schokkend. Er zijn wel meer 

actiecomité's, die via sonderende en oriënterende besprekingen van enkelen, 

vervolgens plenaire vergadering van allen, die bij de activiteiten betrokken 

worden, en daarna weer uitwerking van een en ander door een "petit comté", 

tenslotte in de openbaarheid komen. Van hetgeen tussen april en september 

1936 door het zich vormend Comité werd besproken, besloten en gedaan zullen 

hier daarom alleen de meest saillante punten naar voren worden gebracht, met 

name voor zover ze betrekking hebben op doelstellingen en actiepunten, de 

organisatorische gestalte van de Actie en daarin vooral de manier waarop de 

leidende posten bemand werden. 

Over de eerste vergadering, in Den Bosch, staat weinig vast, ook niet 

wie er precies aanwezig waren. In ieder geval de initiatiefnemer F.Hendrikx, 

vanaf 1931 vicaris-generaal van het bisdom en I.Broekman, die rector aan 

een Bossche kweekschool was maar tevens redactiesecretaris van het bisdom

blad en directeur van het zogeheten "Goed-Volk-bureau", dat zich verspreiding 

van populaire geloofspropaganda ten doel stelde . Voorts G.P.J.Bannenberg, 

eveneens een priester uit hetzelfde bisdom, die m Nijmegen rechten had ge

studeerd , en tenslotte H.Poels. Deze groep geestelijken besprak het artikel 

in de Sint-Jansklokken en verklaarde zich accoord met de strekking ervan -

zoals het toen of iets later werd geformuleerd: "de organisatie van een radi

cale tegenaanval op de godloozen-beweging" . Bovendien besloot men zich 
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tot prof.J.Hoogveld te richten met het verzoek de leiding op zich te willen 

nemen. Door dit besluit werd duidelijk dat nen een landelijke actie wilde, 

en niet een die zich beperkte tot het zuiden, wat misschien uit de afkomst 

van de leden van deze eerste vergadering afgeleid zou kunnen worden. 

De keuze van Hoogveld hield uiteraard ook wel verband met de bedoeling 

het initiatief op zeer hoog niveau aan te kaarten, zodat na verkregen, hoge 

toestemming op de medewerking van anderen gerekend zou kunnen worden. Hoog

veld, zelf "archiepi4copabilis", beschikte over zeer veel contacten en was 

een goede relatie met het episcopaat en de aartsbisschop. Hi] stende toe in 

het verzoek en was vanaf dat moment de centrale figuur in de voorbereidende 

fase. Wel in overleg tussen hem en Hendnkx werd een volgende bijeenkomst in 

Nijmegen, bij Hoogveld aan huis, uitgeschreven, waartoe nog een zestal 

anderen werden uitgenodigd. Ook de?e waren allen clerici. Hoogvelds collegae 

aan de universiteit, de paters T.Brandsma en J.Kors, waren wel nog meer dan 

hijzelf bij alle mogelijke initiatieven en organisaties van katholiek Neder

land betrokken . Van boven de Moerdijk afkomstig waren G.van Noort, deken 

van Amsterdam, en de voormalige professor aan het seminarie Rijsenburg, H. 

Mets, die in 1935 tot pastoor in Utrecht was benoemd. Uit Zuid-Nederland 

waren nog aanwezig F.Frencken, uit Breda, en de president van het groot

seminarie van Roermond, F.Feron . G.Bannenberg was, om niet achterhaalbare 

redenen, niet meer bij deze en volgende vergaderingen aanwezig, en behoorde 

ook later niet tot het Comité. 

De/e groep van tien leden der hogere clerus, waarin zowel de verschillende 

bisdommen alsook - in veel geringere mate - het sociale organisatiewezen van 

de katholieke gemeenschap was gerepresenteerd, nam enkele belangrijke be

slissingen. Op de eerste plaats besloten de geestelijke heren de leken in te 

schakelen. Vermoedelijk wel ter zitting werden die geselecteerd, vierentwin

tig in totaal, en bovendien nog é6n geestelijke. Ze werden kort na de bijeen

komst aangeschreven met het verzoek in het op te richten Comité zitting te 

willen nemen . Een tweede besluit hing hier wel mee samen en had betrekking 

op de organisatie en de werkwijze. Men was niet uit op het creëren van weer 

een nieuwe organisatie, maar op een "... comité tot leiding en stuwing van de 

actie, die direct gevoerd dient te worden door de vele organen van ons katho

liek organisatieleven". In de besturen daarvan hadden echter nogal wat leken 

zitting, en het best zou die werkwijze te realiseren zijn door hen in het werk 

van het Comité, en daarmee ook in de besluitvorming te betrekken. In de for

mulering van de doelstelling tenslotte, valt in de brief aan de leken een twee-
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ledigheid op: "... bevordering van de eer van God, die steeds meer openlijk 

op duivelse wijze wordt geschonden, en bestrijding van alle vormen van God-

loosheid en heidendom". Eerder was het doel slechts negatief geformuleerd. 

Op deze twee aspecten in de formulering der doelstellingen zal hierna, in 

een aparte paragraaf, worden teruggekomen. 

De plenaire vergadering die kort daarna, op 21 mei, m Den Bosch werd 

gehouden, zou men als de oprichtingsvergadering van het Actiecomité kunnen 

beschouwen. Eenentwintig van de vierentwintig aangeschreven leken en de ene 

geestelijke hadden toegezegd , zodat in totaal nu tweeëndertig personen 

bij het Comité i.o. betrokken waren. Onder de leken viel een aantal zeer 

vooraanstaande figuren op, die hun stempel hadden gedrukt op de katholieke 

gemeenschap in de "kwarteeuw der ontluiking": G.Brom, W.Moller, P.J.Aalberse, 

С.J.Kuiper, J.B.Vesters, om er maar enkele van te noemen. Daarnaast trof nen 

er de namen van een aantal relatief jongere figuren aan: J.H.Maenen, F. 

Bachg, P.Kasteel, W.Maas, C.Goseling, zijn er slechts enkele van. Met het 

vermelden van deze namen mag op deze plaats volstaan worden, omdat in de 

volgende paragraaf juist de leden van het Comité systematisch besproken en 

als groep aan enkele vraagstellingen onderworpen zullen worden. 

Het is niet eenvoudig de gang van de vergadering van 21 mei kort weer 

te geven . Een agenda was er niet; klaarblijkelijk wilde Hoogveld ieder 

naar voren laten brengen wat hem of haar op het hart lag. Zelf hield hij 

een korte inleiding waaruit bleek dat hij bleef mikken op interconfessionele 

en internationale samenwerking. Met name dacht Hoogveld aan contact met 

"Pro Deo" te Genève, wat hij noemde een "internationale actie onder protestant-

sche leiding" en waarvan volgens hem een Nederlandse afdeling te Rotterdam 

onder leiding stond van ds. F.Krop: het zogeheten "Nationaal G.G.G.-Verbond", 

waarbij de drie G's stonden voor Godsdienst, Gezin, Gezag. Naar Hoogveld 

meedeelde, hadden ds. Krop en de zijnen bij de oprichting van hun Comité m 

1932 met het episcopaat gecorrespondeerd over samenwerking met katholieken. 

De beslissing van de bisschoppen luidde echter negatief, maar ook van een 

aparte katholieke organisatie of actie van dergelijke aard, was daarna niets 

gekomen. "Nu voor het eerst zal een katholieke actie ten deele van een

zelfde strekking, worden ingezet" . 

Wat Hoogveld over deze beide organisaties meedeelde, was slechts ten 

dele juist. Al uit het jaar van oprichting van de Internationale Commissie 

Pro Deo, 1933, laat zich vaststellen dat het Nederlandse comité van ds. 

Krop, dat al in 1932 van de grond was gekomen, geen onderafdeling van Pro 

Deo was. Dit laatste was een particulier samenwerkingsverband van enkele 
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Geneefse christenen, met als doel de internationale aandacht te vestigen op 

kerkvervolgingen in de Sov]et-Unie, Mexico en later ook in Republikeins 

Spanje, alle leden van de Volkenbond. De Commissie trachtte haar doel voor

al te bereiken door pogingen de publieke opinie te beïnvloeden via de or

ganen van deze internationale organisatie. De kern van Pro Deo, die overi

gens ook enkele nationale onderafdelingen had, werd gevormd door G.Lody-

gensky, een orthodox christen, de protestant Le Fort, en de katholieke 

hoofdredacteur van de Courrier de Genève, abbé H.Carlier. Het was dus geens

zins een exclusief protestantse aangelegenheid . Naar het schijnt heeft 

haar fervente anticommunisme haar in de latere jaren dertig in een pro-

fascistische koers gebracht . De Stichting Nationaal Verbond "Godsdienst, 

Gezin, Gezag" voerde in haar naam een aantal waarden als positief alterna

tief tegenover het destructief bolsjewisme, dat zij wilde bestrijden; het 

is heel wel mogelijk dat deze protestantse organisatie contact heeft gehad 

met Pro Deo. De inspirator en drijvende kracht er achter was inderdaad ds. 

F.J.Krop, een geweldig activist, die gaarne het woord van Willem de Mérode 

op zichzelf toepaste, namelijk te willen zijn als een distel, "Van top tot 

teen één wapen". Krop was vooral twee dingen, antipapist en antibolsjewist, 

en in het begin der jaren dertig won hot laatste het enkele keren van het 

eerste. In september 1932 lukte het hem, tijdens een grote anticommunis

tische meeting in Rotterdam ook pater Borromaeus de Greeve te laten spreken, 

terwijl in het kort daarna opgerichte GGG-Verbond aanvankelijk zelfs twee 

rooms-katholieken mee in het bestuur zitting hadden, P.C.Versloot en een 

priester, rector Mol. Op bevel van hun bisschop moesten zij begin 1933 

echter hun medewerking staken. Wat dat betreft was Hoogvelds informatie dus 

juist . Overigens speelde Krop in nog wel meer anticommunistische organi

saties een rol, bijvoorbeeld de Entente Fraternelle Internationale, waarvan 

hij secretaris-generaal was . - Zoveel was echter uit Hoogvelds woorden wel 

duidelijk, dat naar zijn mening eerst een nationaal en katholiek comité in 

het leven geroepen zou moeten worden, en dat daarna interconfessionele en 

internationale contacten en samenwerking tot de mogelijkheden zouden behoren. 

Een eigenlijke doelstellingen-discussie vond tijdens deze vergadering 

niet plaats, behalve aan het einde en erg kort. Inmiddels zijn dan al talloze 

actiepunten besproken. In het suggereren van mogelijkheden tot activiteiten 

waren de leden van de vergadering schier onuitputtelijk. Dat betekent dat 

hier,na een aanduiden van de genoemde korte discussie, mede via een analyse 

van de voorgestelde actiepunten een antwoord gezocht moet worden op vragen 

als: tòt welke groep, en tegen welke groepen of bewegingen wilde het Comité 
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i.o. zich vooral richten? 

Tegen het einde van de vergadering deed Broekman het voorstel de als 

volgt omschreven doelstelling aan te nemen: "Niet enkel de bestrijding van 

voorbijgaande tijd-verschijnselen als Communisme, Nationaal-Socialisme, God

loochening onder de katholieke bevolking, maar de bekeering der millioenen 

nieuw-heidenen van Europa. - Niet een voorbijgaand oplaaiende actie, maar 

een permanente organisatie, waarbij de bekende organisatie voor de heiden-

missie gedeeltelijk ten voorbeeld zijn kan"23 . Veel discussie werd aan de 

formule niet besteed. De Utrechtse hoogleraar Schmutzer verklaarde zich 

ermee accoord: "Voor God, tegen anti-christendom" was zijn formule, waar

mee hij tevens een naam voor het Comité wilde suggeroren. Alleen Goseling 

verklaarde zich tegen de naar zijn smaak veel te wijdse formule van Broek

man, en wenste, zoals hij het noemde, een "nationale doelstelling", die 

door hem omschreven werd als "het eigen Nederlandsch stukje grond verde

digen". Meer staat er niet over in de notulen. Misschien sloeq die or-

schrijvirg minder aan,het liep toen ook al tegen het einde van de bijeen

komst, maar hoe dan ook, niemand nan de formule van Goseling nog op. 

Eerder al had de vergadering kennis kunnen nemen van een aantal door 

Broekman geformuleerde actiepunten, waaruit zijn bedoelingen naar voren 

kwamen: gratis verspreiding van populair-apologetische blaadjes onder de 

massa; het aanplakken van affiches met apologetische spreuken op openbare 

plaatsen; tentoonstellingen verzorgen en de regering beïnvloeden door haar 

inlichtingen omtrent godloochening en communisme te verschaffen. Zonder 

twijfel dacht Broekman vooral aan een uitbreiding op landelijk niveau van 

wat hij zelf in het bisdom Den Bosch al jaren deed met zijn "Goed-Volk

bureau". Dat verspreidde tal van uitgaven gratis, onder meer "Op korte 

golf", bedoeld voor de niet-katholieke bevolking van het bisdom. "Op 

korte golf" stond onder redactie van prof.A.Steger, ter vergadering aanwezig 

en vanaf juli voorzitter van het Comité! Ook Schmutzer, Van Noort en Kors 

spraken zich in ongeveer dezelfde richting uit als waarin Broekman met zijn 

doelstelling en actiepunten dacht: niet alleen op de katholieken gericht, 

maar via activiteiten in de openbaarheid ook op de niet-katholieke "massa's". 

De door Hoogveld voorgestane actiepunten waren daarentegen voor het grootste 

deel op de katholieken gen cht,althans ze sloten aan bij meer gevestigde 

katholieke tradities en kanalen, zoals gebedsacties, meer preken van 

priesters over brandende kwesties van de tijd, de katholiekendag in het 

teken van de Actie stellen, de katholieke pers beïnvloeden e.d. Globaal ge

nomen, kan men zeggen dat de Actie "voor God" weliswaar beide richtingen zal 
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inslaan, naar dat de "richting-Broekman" toch iréér typerend voor de Actie 

mag heten. 

Andere punten die door deelnemers aan de vergadering naar voren werden 

gebracht, waren nog: hulpverlening aan vluchtelingen (Schmutzer), verdieping 

van het geloofsleven van katholieke studenten (Brom, Hoogveld, Steger) en 

scholieren (Moller), inschakeling van de film (nevr. De Roy van Zuidewi^n) 

en de KRO (Perqum, zelf voorzitter ervan) . 

Tegen wie of wat er actie gevoerd moest worden, is al gebleken uit de 

doelstellmgenformule van Broekman. Toch moot men dat nader nuanceren. Het 

nationaal-socialisme werd door de sprekers tweemaal genoemd (Marchant, Broek

man) , het communisme veel vaker (Broekman 3x, Hoogveld ?x, mevr. Steenberghe 

2x, voorts Frencken, De Jong, Marchant en Van Nispen). Dat er bi] de leden 

van de vergadering soms niet ài te veel politiek-maatschappelijk inzicht 

aanwezig was omtrent het communisme, zijn oorzaken en organisatie kwam 

bijvoorbeeld naar voren toen De Jong vooral "populaire lectuur" nodig achtte 

bij de bestrijding van het communisme op de werkverschaffing. Toen Piet 

Kasteel even later vroeg of er geen actie gevoerd kon worden via de Volken

bond, wist mevr. Steenberghe-Engenngh hem te stuiten, maar wel met het ar

gument. "Communisten hebben daar op het oogenblik den boventoon". En toen 

Jhr. C.M.O.van Nispen tot Sevenaer de anti-communistische actie van pater 

Creutz-Lechleitner ten voorbeeld stelde, gebeurde dat met het argument, dat 

deze "... bij kapitalisten het geld bijeen bracht". 

Over de organisatie van de Actie tenslotte het volgende. De vergadering 

was het er over eens dat er een Bureau, een soort Werkcentrale, noest konen, 

die - Broekman benadrukte dat nog eens - via de bestaande organisaties zou 

moeten opereren. Het Bureau zou met protestanten contact moeten zoeken. Al

thans in die richting spraken zich Hoogveld, Schnutzer, Houben, Perquin en 

Mets uit. Maar Steger was tegen. Dat had voor het ogenblik nog geen conseqaen-

ties, maar ging dat wel krijgen toen hij voorzitter was geworden. Het Bureau 

zou natuurlijk een financiële basis nodig hebben. Naar Hoogvelds mening zouden 

de bisschoppen een jaarlijkse kerkcollecte willen toestaan, die dan ongeveer 

20.000,- zou opbrengen. Ter vergadering vroeg Hoogveld bovendien Kuiper om 

de financiële steun van het Werkliedenverbond "waar het Communisme de gods

dienstvijand vooral van de arbeidende klasse is". Kuiper zegde toe. En Gose-

ling verklaarde eigener beweging: "Wijl het beleven der Godsgedachte een nood

zakelijke voorwaarde is voor den bloei der Staatspartij, zal het Politiek 

Bureau ook genegen zijn, financieel te steunen". Dat ook met deze toezeggingen 
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de financíele kant van de zaak niet rond was, zou Later blijken. Aan het 

eind van de vergadering formeerde zich op Hoogvelds verzoek een klein 

comité, dat de oprichting van een Bureau nader zou bestuderen. Schmutzer, 

Moller, Steger, Broekman, Van Nispen en Hoogveld zelf maakten er deel van 

uit. 

1.3. Nadere uitwerking 

Enkele dagen later kwam dit klein-comité voor het eerst in utrecht, bi] 

Schmutzer aan huis, bijeen. Steger was, wegens een Rone-reis, verhinderd 

In eerste instantie werd het organisatieprobleem aangesneden, en kwam men tot 

het besluit, dat het Comité een Stichting zou vormen, die een Bureau "St. 

Michael" zou oprichten. Groepen leden van het Comité zouden respectievelijk 

algemeen en financieel toezicht op de werkzaamheden van het Bureau houden. 

Als taak van het Bureau werd omschreven, een centrale te zijn voor informatie 

en documentatie, voor het organiseren en bevorderen van het geschreven en 

gesproken woord - dit alles uiteraard binnen de doelstelling van het Actie

comité, waarover overigens niet verder gediscussieerd werd. Ten aanzien van 

de financiën werd nogmaals de noodzaak van een vaste, jaarlijkse inkomsten

bron in de vorm van een kerkcollecte benadrukt. De geestelijken uit het Comité 

zouden daarop nog eens extra bij hun bisschoppen moeten aandringen. 

Interessanter misschien dan dergelijke rudimentaire actiecomitéproblemen, 

waren enkele discussies die over de aan te stellen directeur en over de door 

Schmutzer al eerder voorgestelde vluchtelingenzorg werden gevoerd. 

Eerst de directeurskwestie. De aan te stellen persoon zou een intellec

tueel gevormde leek noeten zijn, maar bovendien "... vóór alles een religi

euze persoonlijkheid, man van actief karakter en met organisatietalent". Een 

van de aanwezigen bracht daarop de naam van mr. Jan Derks naar voren. Nu is 

Derks niet de directeur van het Bureau geworden, maar het is toch opmerkelijk, 

dat dit gremium gedurende enige tijd ernstig aan hem als directeurskandidaat 

heeft gedacht. Derks was méér dan alleen "bekend schrijver ... en militant 

katholiek", zoals iemand in het klein-comité van hem vermeldde. Zo had hij 

behoord tot de redactie van het in 1932 opgerichte blad De Dijk, het orgaan 

van de Unie van Katholieke Studenten Verenigingen. Die redactie was toen 

radicaal anti-parlementair, anti-RKSP, anti-kapitalistisch en sympathiseerde 

met het Italiaans fascisme . Eveneens was hij redactielid van De Nieuwe Ge

meenschap, tot de opheffing in 1935 . Veel medewerkers aan dit tijdschrift 

gingen toen hun bijdragen plaatsen in het in februari 1936 voor het eerst ver-
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schijnende weekblad Vrijdag waarvan Derks hoofdredacteur wprd . En ook hier

in kon men een vloed van anti-democratische gedachten en gevoelens aantref

fen, reikend van kritiek op liberalisme, parlementarisme tot anti-semitisme 

en artikelen tegen sexuele-emancipatiebewegingen. Ten aanzien van de 

politiek-maatschappelijke vraagstukken bleef de hoofdredacteur zelf hierin 

niet achter . Wie van de vijf leden van het klein-comité Derks als Bureau

directeur voorstelde, is niet duidelijk. Misschien Schmutzer, die één van 

de vier hoogleraren-adviseurs van Vrijdag was ; misschien ook Van Nispen 

tot Sevenaer, bij wiens achterneef in Den Haag, op de persen van de Resi

dentiebode, Vrijdag gedrukt werd, vanaf nr. elf, dat wil zeggen vanaf eind 

april 1936. Door ieder geaccepteerd werd hij overigens óók niet. Een lid 

van de vergadering informeerde of hij "... waar noodig de geest van gehoor

zaamheid (zal bezitten)"30 . Weer een ander lid van het comité echter deelde 

mee dat hij de Utrechtse vicaris, Huurdeman, onlangs met lof over Derks 

had horen spreken. Afgesproken werd dat Schmutzer met Derks contact zou 

opnemen. Hiermee verdwijnt de affaire uit het blikveld. Tijdens een latere 

vergadering van het comité, in juli, werd over Derks nog slechts meege

deeld dat van ver4chillende zijden bezwaren tegen hem naar voren waren ge

bracht . Door wie, wanneer en hoe dat gebeurd is, is niet meer te achter

halen. 

Vervolgens de kwestie van de vluchtelingenhulp. Over de geschiedenis 

van het Katholieke Vluchtelingencomité is nauwelijks iets bekend. Al begin 

1936 hielp Schmutzer, die de centrale figuur van dat Comité zou worden, uit 

Duitsland voortvluchtige joden aan een tijdelijk onderkomen in zijn huis 

aan de Maliesingel in Utrecht2. Volgens aartsbisschop De Jongs biograaf 

Aukes kreeg dat werk organisatorische gestalte door een initiatief van De 

Jong en met financiële hulp van het Werkliedenverbond. De brief van het 

episcopaat, van september 1936, die ook het Comité van Actie "voor God" aan 

de gelovigen voorstelde, maakte eveneens het Vluchtelingencomité bekend en 

vroeg om financiële hulp bij dat werk. Hoeveel vluchtelingen echter geholpen 

konden worden, en op welke groepten) men zich vooral richtte, staat niet vast 

Toen de Nederlandse regering in 1938 na de Reichskristallnacht het toe

latingsbeleid voor Duitse vluchtelingen enigszins verruimde, werd ook het 

katholieke Comité in de opvang van die vluchtelingen betrokken . Nu had 

Schmutzer tijdens de vergadering van 21 mei als zijn mening te kennen gegeven 

dat het vluchtelingenwerk actiepunt van het ongedeelde Comité i.o. zou moeten 

worden. Uiteindelijk is het dat niet geworden, en men moet zeggen dat het 

zelfstandige leven van het Vluchtelingencomité waarschijnlijk wel meer hulp 
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heeft mogelijk gemaakt dan wanneer dat werk een onderdeel van het programma 

van het Actiecomité "voor God" zou zijn geweest. Wat echter treft, zijn de 

argumenten die ter vergadering naar voren werden gebracht, toen Schmutzer 

opnieuw een poging deed het vluchtelingenwerk "mee te nemen". Twee sprekers 

gaven enkele argumenten tegen dat voorstel. Het vluchtelingenwerk was "een 

werk van liefdadigneid van sterk verschillend karakter". En vervolgens 

vreesde dezelfde spreker dat, door actie in die richting, "we ... den 

indruk wekken alsof onze universeel bedoelde strijd "Voor God" speciaal in 

het teeken stond van bestrijding van het Duitsche Nieuw-Heidendom". Het is 

echter nooit Schmutzers bedoeling geweest de actie van het comité uit

sluitend op het vluchtelingenwerk te richten; en bovendien was er in de 

vergadering van 21 mei weinig naar voren gebracht dat de vrees van de spre

ker zou kunnen ondersteunen. Een tweede spreker vond het vluchtelingenwerk 

weliswaar voortreffelijk, maar wilde het beperken tot de "alléén om hun 

Katholicisme vervolgden". Daaruit zou men moeten afleiden dat b.v. katho

lieke joden uit Duitsland daarbuiten moesten vallen; immers, dat die om hun 

katholicisme vervolgd werden, is onjuist. Ook voor deze kwestie geldt, dat 

men geen besluit nam, maar dat niet precies te achterhalen is, hoe Schmutzer 

in de loop der volgende weken zijn eigen comité kreeg. 

Het laatste besluit van de vergadering was, het episcopaat volledig 

op de hoogte te brengen van hetgeen tot dan toe gedaan was en niet eerder 

bijeen te komen c.q. verder te werken aleer een antwoord binnen was. Men mag 

veronderstellen dat Hoogveld dit voorstel deed. Al veel eerder, begin mei, 

had hij tijdens een bespreking in Utrecht de bisschoppen ingelicht over het 

initiatief en in de betrekkingen tussen comité en episcopaat was Hoogveld 

de contactman. Als mede-ondertekenaars van de brief aan het episcopaat die, 

volgens besluit van het klein-comité, op 4 juni werd verstuurd, fungeerden 

leden van de "haute clergé" uit de verschillende bisdommen, dit minder vol

gens besluit van het comité alswel op initiatief van Hoogveld. In die brief 

vroegen, naast Hoogveld, ook Feron, Frencken, Van Noort en Hendnkx goed

keuring van de ontworpen plannen, "namens ons Comité" . Dit laatste was 

evenmin volgens enige afspraak,maar moest men wel zien als een middel om 

tegenover het episcopaat de invloed van de clerus in de hele affaire te ver

duidelijken. Voorts werd er op aangedrongen een jaarlijkse kerkcollecte toe 

te staan. In zijn contacten met de verschillende genoemde geestelijken had 

Broekman hen op eigen initiatief al aangespoord het toestaan van een derge

lijke collecte bij hun bisschoppen mondeling te bepleiten . Het antwoord 

van het episcopaat was dan ook positief , zowel wat de goedkeuring der 
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plannen als wat de collecte betrof. Wël hadden de bisschoppen bezwaar tegen 

"een bureau van breden omvang", namelijk vanwege de kosten. Het Comité ging 

vanaf dit moment dan ook spreken van een secretariaat en niet meer van een 

Bureau met een directeur. Een jaar later echter kon het secretariaat slechts 

functioneren met behulp van enkele full-time krachten ..I Een onvoorziene 

ontwikkeling? Bovendien wensten de bisschoppen een zwaardere vertegenwoordi

ging van de geestelijkheid in het klein-comité. Van de ondertekening van de 

brief waren ze blijkbaar niet onder de indruk gekomen. 

Toen, na deze goedkeuring, het klem-comité weer kon vergaderen, 16 

juli in Den Bosch , werd dan ook besloten het met enkele geestelijken uit 

te breiden. Daarnaast werd weer over de bemanning van het secretariaat ge

sproken. Zoals eerder gememoreerd, viel Derks af en werd de naam genoemd van 

een geestelijke uit het bisdom Haarlem . Als deze geestelijke zou accep

teren, wenste het Comité een leek tot voorzitter. "Prof. Steger heeft deze 

taak willen aanvaarden", zo vermeldt het verslag zonder nadere adstructie. 

Besloten werd dat Hoogveld over de persoon van voorzitter en secretaris als

nog met de aartsbisschop overleg zou plegen. Dat gebeurde vrij spoedig, echter 

met als resultaat dat Steger als voorzitter de goedkeuring van de aarts

bisschop verkreeg, de Haarlemse geestelijke als secretaris echter niet. Een 

spoedberaad tussen Steger en Hoogveld - het was inmiddels eind juli geworden -, 

leverde een nieuwe naam op: mr. Diepenbrock, priester, eveneens uit het 

Haarlemse. Omdat hij op dat moment leraar aan het klein-seminane was, 

moest eerst nog contact met de regent mgr. Ammerlaan, en met de bisschop 

mgr. Huibers, opgenomen worden. Pas toen beiden met het plan instemden, kon 

met Diepenbrock contact opgenomen worden.Toen deze op het verzoek was ingegaan, 

had het Comité eindelijk zijn secretaris. 

Of met aartsbisschop De Jong nog contact over de persoon van Diepenbrock 

plaats heeft gevonden, staat niet vast, maar is op grond van de hele gang 

van zaken wel voor de hand liggend. Mogelijk werd zijn naam al genoemd tijdens 

het vermelde onderhoud van Hoogveld met de aartsbisschop. 

Diepenbrock, in 1902 in Amsterdam geboren, had aan de Gemeente-

Universiteit aldaar rechten gestudeerd en er in 1924 zijn Mr.-titel ver

worven. Eerst na een kortstondig secretarisschap van de R.K.Werkgeversver

eniging ging hij zich op het priesterschap voorbereiden. In 1932 volgde de 

wijding, het jaar daarop werd hij tot leraar te Hageveld aangesteld . Zijn 

benoeming tot secretaris van de Actie "voor God" betekende een keerpunt in 

zijn carrière. Later was hij intensief bij de landelijke Katholieke Actie 

betrokken. 13 



Nog eenmaal kwam het zich nu "Uitvoerend Comité" noemende klein-comité 

bijeen, voordat de Actie in de openbaarheid kwam, en wel op 16 september. 

Daar werd de laatste hand gelegd aan de personele samenstelling van de ver

schillende organen . Het Bestuur werd aangevuld met Hoogveld als vice-

voorzitter en Schmutzer als penningmeester. Het Uitvoerende Comité zou, 

tengevolge van het bisschoppelijk verzoek, met enkele geestelijken worden 

uitgebreid. Ter vergadering waren Feron en Frencken aanwezig, maar naar 

Hoogveld in het begin meedeelde, hadden zij enige bezwaren en wilden nog niet 

definitief toetreden. Wat die bezwaren inhielden, is niet absoluut zeker 

vast te stellen, maar hing wel sanen met de discussie aan het eind van de 

bijeenkomst, waarbij Feron en Frencken de oriëntatie van het Comité in een 

bepaalde richting wilden beïnvloeden. Feron zette die discussie in net te 

wijzen op de economische ellende als diepere oorzaak van communisme en 

godloosheid. Wilde men de massale geloofsafval remmen, dan zou dáárin ver

betering moeten komen. Taak van het Comité zou dan ook moeten zijn "invloed 

uit te oefenen op degenen die verbetering kunnen brengen". Frencken, in die 

tijd juist bezig met een enquête onder de jeugd in de fabrieken, maakte 

eveneens opmerkingen in die richting. Er moest meer contact komen met het 

"werkraidden", want ook de werknemersorganisaties hadden dat zijns inziens 

onvoldoende. - De notulen zijn wat dit punt betreft helaas erg summier en 

geven uiteindelijk slechts aan dat er over deze zaken "een uitgebreide ge-

dachtenwisseling" ontstond, waarin vooral de genoemden hun inzichten uiteen

zetten. Alleen een standpunt van Moller wordt nog weergegeven. Die wees op 

de "verschrikkelijke toestanden in sommige zeeliedenmiddens; er zijn reede-

rijen die hun menschen erger dan beesten behandelen. De groóte voedings

bodem voor het Communisme". Het is een ook voor de zienswijze van Feron en 

Frencken typerende uitspraak. Men zou die visie samenvattend kunnen om

schrijven als: verbetering van de economische situatie in de "werkmiddens" 

als onderdeel van het anti-communisme. 

Na deze vergadering trok Feron zich uit het Uitvoerend Comité terug en 

nam Poels er zitting in voor het bisdom Roermond . Dat die wisseling met 

de uitslag van de discussie heeft samengehangen, is goed mogelijk. Frencken 

hield aan zijn plaats in het Uitvoerend Comité vast. Daarnaast besloot de 

vergadering nog Van Noort te vragen, maar die bedankte wegens zijn hoge 

leeftijd en beval rector Bots aan , de geestelijk adviseur van verschillende 

sociale organisaties in het bisdom Haarlem. Die zegde toe. Bovendien zou ook 

het Algemeen Comité nog uitgebreid worden met enkele nieuwe leden. 

Nog éénmaal kwam ook de kwestie van het Vluchtelingencomité ter sprake. 
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Schmutzer probeerde nu e'-hter alleen iets naders te berde te brengen over de 

financiële verhouding tussen de twee Comité's, omdat het episcopaat blijkbaar 

één collecte voor beide tegelijk had toegestaan. Voorzitter Steger toonde 

zich een fervent tegenstander van enig samengaan en wilde een scheiding, ook 

op het financiële vlak, zo spoedig mogelijk realiseren. 

Met de bisschoppelijke brief die kort hierna, begin oktober, in de kerken 

werd voorgelezen, begonnen de openbare werkzaamheden van het Comité. Voordat 

daarop, in de volgende hoofdstukken, nader wordt ingegaan, dienen echter nog 

enkele meer algemene aspecten van het optreden van de Actie "voor God" te 

worden toegelicht. 

2. De élite 

Wie en wat waren de leden van het Comité^ Op die vraag wil deze paragraaf het 

antwoord geven en daarbij alle personen betrekken die tot de opheffing een 

rol in een der Comité's hebben gespeeld. Men dient namelijk in het oog te 

houden dat er een uitgebreid Algemeen Comité bestond en een daaruit voortko

mend Uitvoerend Comité - uit het hierboven vermelde klein-comité gegroeid -

en een weer daaruit voortkomend Bestuur. Na de bekendmaking van de samen

stelling, eind 1936, hebben in de loop der jaren een aantal aanvullingen 

plaatsgevonden, terwijl ook twee leden afvielen. Daarom wordt, na een presen

tatie der individuele leden, het Comité steeds in twee samenstellingen, die 

van 1936 en 1940, besproken. 

2.1. De_leden 

Wanneer men de leden van het Algemeen Comité, zoals dat in 1936 was samenge

steld , nader beschouwt, valt allereerst een groep van een vijftiental leken 

en geestelijken op, die te typeren zijn als "grand old men" uit de tijd der 

ontluiking, of - om Van Dumkerkens terminologie over te nemen116 - als diado-

chen na Schaepmans dood. Ieder van hen zette in de eerste decennia der eeuw op 

eigen terrein een gedeelte van het werk der leidersfiguren uit de emancipatie

geschiedenis der 19e eeuw voort . 

Op het gebied van wetenschap en cultuur is als eerste zeker Gerard Brom 

te noemen. Hoogtepunt van zijn carrière vormde het redacteurschap van "De 

Beiaard", 1916-1926, in welk jaar benoeming tot hoogleraar in de kunstgeschie

denis te Nijmegen volgde. Die hem goed gekend hebben, spraken van Brom als van 

een apostel, bij wie "het vuur van zijn geloof" brandde op de achtergrond van 

heel zijn leven, of wezen op de "onophoudelijke stuwkracht van een aposto

lische behoefte om te getuigen" in zijn werken . Datzelfde geldt in nog hogere 

mate voor H.W.E.Moller, die door een vriend eens gekarakteriseerd werd als 
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heel zijn leven rennend van het ene werk naar het andere. Belangrijkste 

momenten daarin waren de oprichting van de R.K. Leergangen (1912), van 

Ons Middelbaar Onderwijs (1914) en van het tijdschrift Roeping (1923)*. 

Zòcht Moller actie, J.Hoogveld is eerder te typeren als iemand die 

"zich door actie (liet) absorberen", door anderen om zijn deskundigheid 

gevraagd. Op verschillende docentschappen aan katholieke instellingen 

en redacteurschappen van katholieke periodieken zou gewezen moeten 

worden, maar vooral op de rol die hij speelde bij de oprichting van 

de Katholieke Universiteit (1923) 50. De voorzitter der Actie, A.M.A.A. 

Steger, was vanaf 1912 hoogleraar m Delft en bovendien vanaf 1922 lid 

van de Ferste Kamer, en was bij een aantal belangrijke initiatieven (o.a. 

de oprichting van het Thijmgenootschap) toch niet meer dan zijdelings be

trokken. Wel ziet men hem bij nogal wat godsdienstige en apologetische 

acties optreden . Onder de katholieken in Nederlands-Indiè was J.Schmut-

zer in de jaren tien en twintig een leidende figuur. Op politiek gebied 

als voorzitter van de Indische Katholieke Partij en afgevaardigde ervan 

naar de Volksraad, maar misschien meer nog op cultureel gebied o.a. ter

zake van de bevordering van een inheemse kerkelijke kunst en het Melania-

werk ten behoeve van Javaanse meisjes en vrouwen. Kenmerkend mag de rede 

heten die hij hield bij de eerste vergadering van de door hem in 1927 opge

richte "Indische Wetenschappelijke": "... wij gaan thans uit op apostolaat! 

Wij zijn niet meer tevreden met het afslaan van den aanval; wij willen 

vooruitdringen op het terrein van den tegenstander en niet op dat der zui

vere wetenschap alleen". In 1929 werd hij tot hoogleraar in Utrecht benoemd . 

Twee geestelijken moeten in dit verband nog genoemd worden. G.C.van Noort, 

priester uit het Flaarlemse, doceerde vanaf 1892 dogmatiek aan het groot

seminarie Warmond en publiceerde tal van werken op dat terrein. Wel op be

schuldiging van modernisme werd hij in 1908 ontslagen en daarna tot pastoor 

in Amsterdam benoemd, van welke stad hij in 1929 deken werd . Ook H.A.Poels 

raakte tijdens zijn professoraat in de exegese aan de Katholieke Universiteit 

te Washington verstrikt in de troebelen rond het modernisne. Na terugkeer 

naar Nederland, 1910, werd hij in het bisdom Roermond aalmoezenier van so

ciale werken. Vanaf toen nam zijn levensloop een keer en stonden idee en prak

tijk der standsorganisaties in het centrum van zijn aandacht . Zo staat hij 

met ëên been op het terrein der maatschappelijke en politieke organisaties, 

waarop een ander deel der oudere romté-leden zich bewoog. 

P.J.M.Aalberse was in katholieke kring een autoriteit inzake het sociale-

organisatiewezen en de sociale wetgeving. Het Katholiek Sociaal Weekblad en 
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de Katholieke Sociale Actie, kort na de eeuwwisseling ingezet, en zijn 

ministerschap in de twee kabinotten-Rui^s (1918-1925) zi]n in dat verband 

vooral te noemen. Na Nolens' dood werd hij fractieleider van de RKSP in de 

Tweede Kamer . D.A.P.N.Kooien speelde in de katholieke partijvorming een 

rol als voorzitter van de Algemene Bond van R.K.Kiesverenigingen, vanaf 

1904 en in 1926 van de reorganisatiecommissie van de partij. Ook anderszins 

trad hij zowel in het politieke als in het katholieke leven, b.v, als jaren

lang bestuurslid van het Thijmgenootschap, op de voorgrond . Koolens op

volger als voorzitter van de Bond in 1918, was het mede-Actiecomitélid 

A.I.M.Baron van Wijnbergen. Verdediger en promotor van het bijzonder onder

wijs toonde deze zich tijdens zijn langdirig lidmaatschap van de Tweede 

Kamer (1904-1933) ên als voorzitter van de curatona der beide Tilburgse 

onderwijsinstellingen, terwijl hij eveneens de commissie voorzat, die de 

stichting van de Katholieke Universiteit moest voorbereiden . Ook twee 

oudere figuren uit de katholieke vakorganisatie waren lid van het Comité. 

C.J.Kuiper, die in 1910 voorzitter van de Katholieke Metaalbewerkersbond was 

geworden en op die manier in 1925 in het bestuur van het RKWV terechtkwam, 

oefende ook als redacteur van enkele contactorganen en van de Volkskrant de 

nodige invloed uit . J.Th.Verheggen was de promotor van de organisatie der 

katholieke boeren en tuinders. Van de Limburgse Bond was hij voorzitter vanaf 

1909, van de landelijke werd hij het in 1923 . Ook de katholieke vrouwen 

waren landelijk georganiseerd. De in 1918 opgerichte R.K.Vrouwenbond stond 

van het begin af onder leiding van mevr.F.Steenberghe-Engenngh, die kort 

daarop ook de leiding kreeg van de internationale vereniging van katholieke 

vrouwenbonden. Zo ziet men haar als vertegenwoordigster van katholieke vrouwen 

in deze jaren, zowel in Nederland als daarbuiten, frequent optreden . Voor een 

initiatief als de Actie "voor God", die zich immers ook op de openbaarheid 

wilde richten, was het lidmaatschap van J.B.Vesters en van pater L.H.Perquin 

O.P. natuurlijk van veel belang. Beiden hadden een centrale rol gespeeld in 

de ontwikkeling van de katholieke organisaties op het gebied van de nedia. 

Vesters, wel "de meest geciteerde journalist van Nederland" genoemd, was in 

1936 juist vijfentwintig jaar voorzitter van de R.K.Journalisten Vereniging, 

waarvan de meeste katholieke journalisten lid waren geworden na de aandrang 

die daartoe in 1931 van het episcopaat was uitgegaan '.Pastoor Perquin richtte 

in 1925 een katholiek radiocomité op, dat ook verder onder zijn leiding bleef 

staan. Na de eerste radio-uitzendingen dat jaar werd in 1926 de Katholieke 

Radio Omroep opgericht, waarvan hij tot zijn dood in 1938 voorzitter was . 

17 



De overige vijfentwintig leden van het Algemeen Comité zi]n jonger en 

het zwaartepunt van hun carrières ligt niet in die eerste twee, drie 

decennia van de eeuw. Hun namen waren op dat moment wat minder bekend, hoe

wel een aantal van hen in politieke en maatschappelijke organisaties een 

vooraanstaande rol speelde. Van de geestelijken is de secretaris van de 

Actie A.Diepenbrock, hierboven al met enkele bijzonderheden vermeld. Even

eens uit het Haarlemse afkomstig was N.L.A.Ammerlaan, die na enige prak

tische zielzorg al snel tot leraar, subregent en vervolgens regent van 

het klein-seminarie Hageveld werd benoemd (1934) .Een andere priester, 

eveneens uit dat bisdom, J.F.A.Bots, was zowel in de zielzorg werkzaam als

ook als geestelijk adviseur van een aantal diocesane sociale organisaties . 

Uit het bisdom Den Bosch bleven de boven al besproken initiatiefnemers tot 

de Actie, vicaris-generaal Hendrikx en rector Broekman, als lid van het 

Comité zitting hebben. Uit Breda waren eveneens twee geestelijken-leden 

afkomstig. F.B.J.Frencken was na de priesterwijding enige tijd leraar aan 

het klein-seminarie Ypelaar, maar werd bekend door zijn "Eucharistische 

Kruistocht", gericht op de "vestiging van het Rijk van Christus in alle 

rangen en standen", maar met name geconcretiseerd in het vormingswerk onder 

fabrieksmeisjes. Al in 1930 waren daarvoor vier huizen in Breda opgericht . 

W.M.J.Koenraadt was na zijn wijding door de bisschop naar Leuven gestuurd 

om er sociale en politieke wetenschappen te studeren. Hij promoveerde er 

m 192Θ, maar was al eerder docent in de sociologie en de moraal-theologie 

aan het Bredase groot-seminarie geworden. De groot-seminane-president 

F.Feron vertegenwoordigde Roermond. Hij had in 1925 in Rome de magistertitel 

m de theologie behaald en daarna dat vak in Roermond gedoceerd . Het aarts

bisdom was vertegenwoordigd met de vroegere seminarie-professor H.Th.Mets. 

Hem had aartsbisschop De Jong bij zijn benoeming in 1935 meegenomen naar 

Utrecht, waar hij hem tot pastoor van de Sint-WillibrordVerk had be

noemd . Tenslotte behoren tot deze groep ledon twee hoogleraren aan de 

Katholieke Universiteit. De carmeliet p. Titus Brandsna was buiten zijn 

hoofdfunctie op talloze andere gebieden werkzaam: als journalist, als rede

naar, in de directe zielzorg, als geestelijk adviseur of bestuurslid van 

verschillende organisaties . Hetzelfde is wel op te merken van de domini

caan J.A.A.M.Kors, net als Brandsma vanaf 1923 aan de theologische facul

teit werkzaam,maar via talloze nevenfuncties actief in het katholieke orga-

nisatieleven. 

Leek-leden van het Comité waren in 1936 de volgende personen in vrij 

willekeurige volgorde. F.J.H.Bachg, een jurist, die na een vierjarig redac-
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teurschap bij De Maasbode in 1928 verbonden raakte aan de diocesane afdeling 

Haarlem van de R.K.Middenstandsbond, om zes зааг later directeur van het 

Bureau der landelijke "Nederlandse R.K.Middenstandsbond" in Den Haag te 

worden
89
. J.H.Maenen, voorzitter van de Limburgse R.K. Werkliedenbond, zat 

als zodanig ook in het bestuur van het landelijk Verbond, maar oefende 

daarnaast nog talrijke andere functies uit. Zo was hij een aantal jaren 

lid van Gedeputeerde Staten en m het begin van de jaren dertig Tweede 

Kamer-lid voor de RKSP. Eveneens uit Limburg was afkomstig B.M.Berger, van

af 1921 burgemeester van Venlo, en daardoor bij talrijke initiatieven en 

verenigingen, vooral in Limburg, betrokken. Van de Katholieke Filmactie 

was hij hoofdbestuurslid . Van twee jongere figuren onder de leken zij 

eerst genoemd Piet Kasteel, die na de eerste wereldoorlog van zich deed 

spreken in het "Gilde van de Klare Waarheid". Openbare prediking van het 

geloof was het doel ervan. Daarnaast was hij als journalist o.a. bij De 

Tijd en De Maasbode werkzaam. En vervolgens de Utrechtse architect Willem 

Maas, die zelfs in engere zin tot "de jongeren" behoord had. Hij was mede

oprichter van De Gemeenschap en een aantal jaren redacteur daarvan geweest . 

Een aantal RKSP-politici had eveneens zitting in het Comité. C.M.J.F.Gose-

ling, in 1930 voorzitter van de partij geworden, lid en vanaf 1936 voor

zitter van de Tweede Kamerfractie, J.J.A.H.Houben, advocaat en procureur 

te Breda, en van 1931 tot 1938 vicevoorzitter van de RKSP; en C.P.M.Romme, 

vanaf 1933 lid van de Tweede Kamer, het jaar daarop lector aan de Katholieke 

Economische Hogeschool en in 1935 buitengewoon hoogleraar aan dezelfde in

stelling. Niet meer actief m de politiek, maar wel daaruit afkomstig was 

H.P.Marchant. Wel te verstaan afkomstig uit de liberale politiek. Hij was 

een der oprichters van de Vrijzinnig Democratische Bond, een linkse af

splitsing van de Liberale Unie (1901). Van die VDB was hij voorzitter ge

weest en van 1916 tot 1933 fractieleider in de Tweede Kamer. In dat jaar 

werd hij als minister van OKW opgenomen in Colijns kabinet. Eind 1934 echter 

trad Marchant toe tot de Katholieke Kerk. Tegen zijn wil raakte dat bekend 

en het gevolg was een politieke crisis, die hem dwong tot uittreden uit VDB 

en kabinet. Na zijn afscheid van de politiek ging hij behoren tot die mili

tante katholieken, die met hun geloofsverdediging de openbaarheid niet 

schuwden . Twee industriëlen was het Comité rijk. J.P.J.Asselbergs was 

directeur van de N.V. Zuid-Nederlandse IJzer- en Metaalgieterij en Machine

fabriek in Bergen op Zoom. Naast zijn lidmaatschap van de Provinciale Staten 

leidde hij van 1923 tot 1931 de Algemene Katholieke Werkgevers Vereniging 

en was bovendien voorzitter van de Katholieke Vereniging van Werkgevers in 
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de Metaalnijverheid . Th.van Schalk werd in 1919 tot adjunct-directeur van 

de N.V.Nederlandsche Kunstzijdefabriek benoemd, had een belangrijk aandeel 

in de binnen- en buitenlandse expansie van dat bedrijf en werd zodoende 

in 1930 chef van de Nederlandse bedrijven van de inmiddels zogeheten Alge

mene Kunstzijde Unie N.V. . Tenslotte zijn nog een drietal leden te ver

melden, die binnen de katholieke zuil noch anderszins sterk op de voor

grond traden. Mede om die reden kin over hen weinig informatie verkregen 

worden. S.W.de Jong uit Lemmer (Fr.), aannemer van beroep, was m 1939 

lid van de Commissie Friesland van de Apologetische Vereniging Petrus 

Camsius . Jhr.Mr.C.M.O.van Nispen tot Sevenaer, advocaat en procureur, 

en plaatsvervangend kantonrechter in Den Bosch, gehuwd net een dochter van 

Ruijs de Beerenbrouck , was bestuurslid van het Sint Petrus Camsius 

Genootschap, dat zich het behoud en de uitbreiding van het geloof ten doel 

stelde. Jkvr. M.A.A. de Roy van Zuidewijn-van der Does de Willebois, ge

huwd met de griffier van de arrondissementsrechtbank te Den Bosch en naast 

mevr. Steenberghe het tweede vrouwelijke lid van het Comité, was in 1937 

bestuurslid van de diocesane kring Den Bosch van de R.K.Vrouwenbond. 

Van 1936 tot 1940 is het Algemeen Comité aangevuld met 24 nieuwe 

leden. Hoewel niet vastgesteld kon worden op welk moment en in welke samen

hang die wijzigingen in de loop van de jaren plaatsvonden, zijn de meesten 

van hen vertegenwoordigers van enkele bijzondere groepen, die dus blijk

baar te weinig of niet in het Comité gerepresenteerd waren . 

Drie hoogleraren kwamen het Comté versterken. Eén verbonden aan een 

Rijksuniversiteit, de twee anderen respectievelijk in Nijmegen en Tilburg 

werkzaam. J.A.J.Barge was vanaf 1919 hoogleraar aan de medische faculteit in 

Leiden en behoorde dus, net als Steger, tot de kleine groep katholieke hoog

leraren aan met-katholieke instellingen. Hij trad op de voorgrond door zijn 

langdurig voorzitterschap van het Thijmgenootschap (1924-1933); in 1937 

werd hij lid van de Eerste Kamer, wat Steger al veel langer was . De ge

wezen docent aan het Bredase groot-seminarie Hoeven, die in 1930 lector en 

enkele jaren later hoogleraar missiologie in Nijmegen werd, A.J.M.Mulders, 

is wel óók om zijn voorzitterschap van de AVPC vanaf 1934 verzocht lid van 

het Comité te worden . Iets dergelijks kan men ook stellen van F.A.Weve 

O.P., die vanaf 1927 aan de Economische Hogeschool in Tilburg doceerde. Kort 

daarna namelijk werd hij moderator van de Katholieke Jonge Werkgevers Ver
si 

eniging . 

Nog een aantal geestelijken en leken, afkomstig uit de vijf bis

dommen, trad als lid tot het Algemeen Comité toe. Uit het aartsbisdom was 
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G.Α.H.Groothuis afkomstig. Vanaf 1935 seminarie-professor, verbond hi] 

zich m de tweede helft van de jaren dertig steeds meer met het groeiende 

ΚΑ-werk in het aartsbisdom . L.Rooyackers was in 1937 Broeknan opgevolgd. 

Vanaf toen was hij redacteur van het bisdomblad en directeur van het boven 

al genoemde "Goed-Volk Bureau", in het Bossche bisdom . Uit Breda was 

Hein Hoeben afkomstig, die met name door zijn katholiek persbureau, de 

Katholieke Wereld Post (KWP) bekendheid kreeg. Over deze activist en zijn 

KWP en de relatie ervan met de Actie "voor God", zal hierna nog apart 

worden gesproken
8
*. Uit het Haarlemse bisdom trad C.J.Henning toe, die in 

1938 N.Anmerlaan opvolgde als regent van Hageveld. De laatste werd in dat 

jaar vicaris-generaal van het bisdom, maar bleef zijn lidmaatschap van het 

Comité aanhouden. Datzelfde geldt voor de opvolging van J.Bots door rector 

A.Olierook,die eveneens lid van het Comité werd. De laatste echter was 

bovendien nog daocesaan directeur van de KA en had nog enkele andere 

functies85. In het bisdom Roermond was het E.J.Hoogenstraaten, die via de 

journalistiek in het katholieke sociale werk terecht kwam, en van daaruit 

ook de Actie-belangen in het bisdom ging behartigen86. Hij werd als secre

taris van de diocesane kring der Actie opgevolgd door J.Bechtold, die toen 

hoofdredacteur van de Nieuwe Venlosche Courant was . Ook in dit geval bleef 

E.Hoogenstraaten Comité-lid. 

Uit Limburg kwam ook de priester J.H.H.Bemelmans. Deze landbouw

ingenieur ondernam verschillende initiatieven ten behoeve van de agrarische 

bevolking van Limburg, o.a. stond vanaf 1932 de Linburgse Land- en Tuinbouw-

bond onder zijn leiding86. Ook twee landelijke sociale organisaties werden 

nog in het Comité vertegenwoordigd. F.J.M.A.H.Houben was adjunct-secretaris 

van de Algemene R.K.Werkgeversvereniging, en speelde ook in het overleg 

tussen de vier katholieke sociale organisaties een leidende rol®. Ook de 

voorzitter van het R.K.Werkliedenverbond, A.C. de Bruyn, die die functie 

vanaf 1925 bekleedde, en bovendien vanaf 1929 lid van de Eerste Kamer was, 

ging tot het Algemeen Comité behoren. 

Duidelijk is ook dat de Actieleiding op een bepaald moment besloten 

heeft, vertegenwoordigers van de grote godsdienstige verenigingen tot het 

lidmaatschap van het Comité uit te nodigen. Pater J.Mulders S.J. had de 

leiding over de Mariacongregatie, waarin hij al vanaf het begin der jaren 

twintig een actief aandeel had . Pater N.Govers CssR werkte eerst een twin

tigtal jaren in Suriname, maar moest om gezondheidsredenen naar Nederland 

terugkeren; van toen af, 1931, was hij de eerste directeur van het Secreta

riaat van de H.Familie . De leiding van de Derde Orde van de paters Francis-
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cañen had vanaf 1928 p. Eusebius Kemp OFM , van die der Minderbroeders 

Capucijnen pater Paschalis OFMCap, en wel vanaf 193393. Ook de directeur van 

de Derde Orde van St.Dominicus was lid van het Comité, namelijk p. Ceslaus 

Piels OP, die dat werk vanaf 1934 met grote energie schijnt te hebben aan

gepakt*. 

Een zestal nieuwe Comité-leden blijven hierna te vermelden over. 

H.W.A.Schippenjn was rechter-commissans aan de arrondissementsrechtbank 

te Leeuwarden, en zijn relatie tot de Actie werd wel veroorzaakt door zijn 

lidmaatschap van de Commissie Friesland van de AVPC, waarmee de Actie inten

sief samenwerkte . De geneeskundig inspecteur L.A.Veeger, die ook in het 

organisatieleven van de katholieke artsen verschillende functies bekleedde, 

was voor het Comité misschien vooral als lid aantrekkelijk omdat hij een 

commissie van de R.K. Artsenvereniging voorzat, die tot taak had richtlijnen 

op te stellen omtrent de katholieke huwelijksvoorlichting (193456. Tenslotte 

zijn nog te noemen J.K.M.Dito OP, die al vanaf 1930 assistent-voorzitter 

van de KRO was en dan ook in 1938 p. Perquin OP als voorzitter opvolgde, 

toen die kwam te overlijden. Nadere bijzonderheden over mevr.E.Tellegen-

Basquin en over de twee Tweede Kamerleden W.G.J.van Koeverden en A.B. 

Michielsen, die voor het Actiebestuur aanleiding geweest zijn hen voor het 

lidmaatschap uit te nodigen, konden niet worden achterhaald. 

2.2. De groep 

Na de presentatie der individuele leden van het "voor God"-Comité mogen nu 

nog enkele groepskenmerken aan de orde gesteld worden. 

Om een indruk te krijgen van de leeftijd der Comité-leden kan men de 

gegevens daarover in een aantal leeftijdsgroepen onderbrengen. De onderstaan

de tabel verduidelijkt de resultaten van zo'n werkwijze, als toegepast op de 

twee Comité's in 1936 resp. 1940. 
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Leeftijden van Comité-leden 

aantal leden in· AC 1936 UC 1936 ЛС 1940 UC 1940 

in de 

leeftijdsgroep· 

30-34 

35-39 

40-44 

45-49 

50-54 

55-59 

60-64 

65-fq 

70-74 

75-79 

80-84 

2 

2 

7 

8 

4 

4 

3 

7 

1 

2 

1 

0 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

2 

6 

8 

11 

8 

7 

7 

5 

5 

1 

1 

1 

3 

2 

6 

3 

2 

4 

1 

2 

Twee dingen zijn uit deze cijfers direct duidelijk. Een relatief groot 

aandeel wordt ingenomen door leden in de leeftijdsgroepen van de 40-55-

jangen. En vervolgens kan men een niet onbelangrijke groep van 65-jarigen 

en ouder vaststellen, vooral goed zichtbaar in het AC 1936. Dat zijn uiter

aard de "grand old men" waarvan zojuist sprake was. Door de aanvulling van 

het Comité met nieuwe leden van althans niet zo'η hoge leeftijd verloopt de 

leeftijdsopbouw van het AC 1940 vanaf de groep 45-49-jarigen een stuk 

gelijkmatiger. Met uitzondering misschien van het Uitvoerend Comité 1936 

kan men zeggen dat er een tamelijk grote parallellie in de leeftijdsopbouw 

van de Comité's in hun verschillende samenstellingen zichtbaar is. Mogelijk 

heeft men daarvoor met opzet gezorgd . Mede tengevolge van de invloed van 

die oudere groep valt de gemiddelde leeftijd van de Comité's nogal hoog uit. 

Van het Algemeen Comité m de samenstelling van 1936 bedroeg die 52,8, ter

wijl het Uitvoerend Comité daar iets boven lag met 53,4. De toevoer van ge

middeld minder oude leden had tot gevolg dat dat cijfer voor 1940 in de

zelfde orde van grootte lag (en niet vier hoger), namelijk voor het Alge

meen Comité 53,2 en voor het Uitvoerend Comité 51,7. Relatief genomen dus 

een "verjonging". Het Bestuur had in 1936 een gemiddelde leeftijd van 52, 

maar door de toetreding van J.Asselberg^ was dat in 1940 niet tot 56 maar 

tot 57 opgelopen. 
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Over het precieze aandeel van geestelijkheid en leken in de Comité's 

geven de volgende cijfers informatie 

Samenstelling der Comité's 1936 en 1940 

Algemeen Comité 1936 

Uitvoerend Comité 1936 

Bestuur 1936 

Algemeen Comité 1940 

Uitvoerend Comité 1940 

Bestuur 1940 

leken 

25 

4 

2 

35 

12 

3 

sec. 

12 

5 

2 

18 

10 

2 

clerus 
ord. 

3 

9 

2 

tot. 

15 

5 

2 

27 

12 

2 

totaal 

40 

9 

4 

62 

24 

5 

Nadat de geestelijke initiatiefnemers het Comité met een grote groep leken 

hadden uitgebreid bleef de clerus, althans voorlopig, de helft plus een 

uitmaken van het Uitvoerend Comité; in het Bestuur waren beide groepen ge

lijkelijk vertegenwoordigd. Daarin kwam pas ]ater verandering tengevolge van 

de juist gememoreerde toetreding van J.Asselbergs. In de jaren na 1936 steeg 

het aantal geestelijken in hot Algemeen Comité aan7ienlijk sterker, van 15 

naar 27, dan het getal der leken, met 80 tegen 40%. In het Uitvoerend Comité 

waren beide groepen toen even zwaar vertegenwoordigd. Bij dat alles nam het 

aandeel van de ordesgeestelijkheid in het Algemeen Comité toe als gevolg 

van het aantrekken van de leiders der godsdienstige verenigingen. Het aantal 

vrouwelijke leden is nooit boven de drie uitgekomen. Er mag nog op gewezen 

worden dat de uitbreiding der Comité's in de loop der jaren plaatsvond, en 

dat hier slechts de samenstelling op begin- en eindpunt van de onderzochte 

jaren vergeleken wordt. 

De vormingsqrdad van de Comitéleden - voor zover zichtbaar in gevolgde 

opleidingen en behaalde diploma's - was zeer hoog. De volgende cijfers 

geven daar informatie over. 
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Opleiding der Comité-leden 

Algemeen Comité 1936 

Uitvoerend Comité 1936 

Bestuur 1936 

Algeneen Comité 1940 

Uitvoerend Comité 1940 

Bestuur 1940 

geen 
opl. 

9 

15 

6 

1 

leke 

ac. 

η 

acad. 

opl. 

16 

4 

2 

20 

6 

2 

с 

groot-

sem. 

8 

2 

IS 

6 

Ie rus 

acad 

opl. 

7 

3 

2 

12 

6 

2 

totaal 

geen ac. 

opl. 

17 

2 

30 

12 

1 

acad 

opl. 

23 

7 

4 

32 

12 

4 

Het Algemeen Comité bevatte steeds méér academici dan met-academisch ge-

vormden. Opvallend is hun overrepresentatie in het UC en Bestuur 1936. Mis

schien drukt de situatie van het UC 1940, met zijn gelijkmatige spreiding, 

een opzettelijk streven van de Actieleiding uit, maar dit is slechts een 

gissing (hoewel de aantallen geestelijken en leken van het UC 1940 óók ge

lijk lagen).Het aantal leken-academici was tot aan het eind een stuk hoger 

dan dat der clerici. Over de afstudeerrichting der academici kan nog het 

volgende vastgesteld worden: 

Afstudeerrichting der academisch gevormde 
Comité-leden 

theologie 

wijsbegeerte 

rechten 

letteren 

pol. en soc. 

medicijnen 

chemie 

TH Delft 

LH Wageninger 

wet. 

ι 

AC 1936 

3 

2 

11 

2 

2 

1 

2 

UC 1936 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

Best .1936 

1 

1 

1 

1 

AC 1940 

5 

3 

12 

4 

2 

2 

1 

2 

1 

UC 1940 

2 

2 

3 

2 

1 

1 

1 

Best. 

1 

1 

1 

1 

1940 

Van praktisch alle faculteiten waren afgestudeerden in het Algemeen Comité 

te vinden. De spreiding over UC's en Besturen toont geen opvallende trekken. 

25 



AC 
1936 

8 

17 

7 

8 

UC 
1936 

3 

3 

2 

1 

Best. 
1936 

3 

1 

AC 
1940 

12 

19 

16 

15 

UC 
1940 

5 

7 

7 

5 

Best. 
1940 

3 

1 

1 

In de afstudeerrichtingen der theologie en wijsbegeerte moet men uitsluitend 

geestelijken plaatsen, de juristen waren bijna allen leken; in de overige 

richtingen kwamen zowel leken als geestelijken voor. Ook het aantal gepro

moveerden was erg hoog. Van de in totaal 32 academici in het Algemeen 

Comité 1940 waren er 21 gepromoveerd, in bijna alle faculteiten. In dit 

opzicht bleven alleen de juristen opvallend achter; slechts twee van de 

12 juristen behaalden nog de doctorstitel. 

Bij het vaststellen van het beroep of de belangrijkste functie van de 

Comité-leden zijn in de onderstaande tabel vier categorieën onderscheiden: 

Spreiding van de beroepen der Comité-
leden op vier terreinen 

groot-sem. + univ. 

zuilorgan. (pol.,soc.) 

kerkelijke zaken 

wereldlijke zaken 

In de tweede categorie zijn allen geplaatst die hun hoofdfunctie - meestal 

ook broodwinning - hadden in een der zuilorgamsaties, zowel die van poli

tieke als maatschappelijke aard, maar ook culturele. De meer kerkelijk-

godsdienstige functies zijn onder "kerkelijke zaken" geteld, d.w.z. de ziel

zorg, godsdienstige verenigingen e.d. De laatste categorie omvat voornamelijk 

industriëlen en vertegenwoordigers van de advocatuur en de rechterlijke 

nacht, en artsen . Het hoge aantal functionarissen uit de zuil (top) is op

vallend; op de nevenfuncties der conité-leden in de zuilorgamsaties zal 

direct nog teruggekomen worden. Blijkbaar heeft men voor wat betreft het 

Algemeen Comité de twee laatste categorieën daartegenover willen "ophalen" in 

de jaren na 1936; in 1940 zijn ze ongeveer verdubbeld. Opvallend is ook hier 

de tamelijk gelijkmatige spreiding van het UC 1940 - vergelijk wat daarover 

zojuist is opgemerkt. 

Last but not least mag hier gewezen worden op de positie van het Comité 

in het leven van de katholieke zuilgemeenschap: welke functies namen de 

leden daarin in, welke rol speelden zij er? In de navolgende beschouwing 

zijn daarom zowel hoofdfuncties of beroepen (vgl. boven) als nevenfuncties 

betrokken. Het gaat om bestuursfuncties e.d. in de belangrijkere, meest lande-
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lijke organisaties. Daarbi} wordt de onderverdeling naar terreinen of ru

brieken aangehouden, zoals die in de Pius-almanak, het handboek voor katho

liek Nederland, van die jaren werd gehanteerd. De gegevens werden ook ver

zameld aan de hand van die uitgave - een andere mogelijkheid zou er overigens 

niet zijn. 

De overweldigende hoeveelheid organisaties, op de elf verschillende 

terreinen, maakt het, althans voor de individuele onderzoeker, onmogelijk 

een precies verhoudingsgetal tussen het totaal aantal functies binnen zo'η 

rubriek en het aantal functies, door Conité-leden bekleed, te presenteren. 

Maar ook een meer globale werkwijze kan voldoende accenten van belang aan

brengen. Onder rubriek I, bekeringswerk, kunnen drie subgroepen onderschei

den worden: in de 6 belangrijkste organisaties, die zich met de zgn. 

heidenmissie bezighielden hadden θ leden 11 functies, geconcentreerd in 3 

van de 6 organisaties; in de 4 grotere, die zich op het binnenlands bekerings

werk richtten, bekleedden 14 leden 15 functies, met name in de AVPC; ook 

in het Apostolaat der Hereniging hadden enkele Conité-leden functies. Op 

grond van dit alles kan men spreken van een zeer zware vertegenwoordiging 

in de Actie "voor God". Minder sterk was die vanuit een tweede rubriek, 

waarin de zuiver godsdienstige en devotionele verenigingen samengevat 

werden: in totaal een twintigtal, in negen waarvan veertien leden evenzo

veel functies hadden. In organisaties, die zich de bevordering van het 

bijzonder katholiek onderwijs ten doel stelden, alsmede aan de twee Til-

burgse en de ene Nijmeegse instelling hadden de leden in totaal 22 functies: 

ze vormen de derde categorie, waarmee dus vanuit de Actie heel wat contacten 

konden worden onderhouden, c.q. waarheen dus heel wat invloed kon uitgaan, 

via de 15 daarbij betrokken personen. Een vierde rubriek, waarin de Pius-

almanak onder het hoofd "opvoeding" internaten en een vijftal verenigingen 

opsomt, heeft geen enkele Actie-vertegenwoordiger. Zuiver kwantitatief was 

het aandeel van de Comité-leden in functies van de vijfde rubriek, Jeugd

werk, ook niet zo groot. In de ongeveer 25 verenigingen die daar werden op

gesomd bekleedden 11 leden 16 functies, maar daarbij waren wel een aantal 

erg belangrijke, te weten vijf bestuursfuncties in de Interdiocesane en dio

cesane jeugdcommissies; de IJC was het centraal orgaan van de katholieke 

jeugdbeweging. De overige lagen hoofdzakelijk bij de katholieke verkennerij, 

waar de Actie een merkwaardig zware vertegenwoordiging had. In rubriek VI, 

culturele instellingen, variërend van het Thijmgenootschap tot verenigingen 

die zich de bevordering van toneel of volkszang ten doel stelden, werden 19 

organisaties opgevoerd. In 7 daarvan hadden 8 leden evenzoveel functies; geen 
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bijzonder zware representatie . Een zeer sterke invloed konden AvG-comité-

leden daarentegen uitoefenen via hun functies in de sfeer van de katho

lieke comnumcatienedia, pers, radio en film. In de vi]f hier genoemde 

organisaties, KRO, Katholieke Filnactie, Katholieke Filmcentrale, de 

Katholieke Journalisten Vereniging en de Katholieke Nederlandse Dagblad

pers, de directeurenvereniging, hadden 11 leden 11 bestuursfuncties, hoewel 

in de laatste organisatie geen- 4 bij de radio, 4 in de filmwereld, 3 in de 

journalistenvereniging. Belangrijk punt voor een Actie, die op beïnvloeding 

van de openbaarheid uit was. Onder het hoofd chantatief-maatschappelijk 

werk, rubriek VIII, noemt de almanak een 43-tal organisaties en overleg

organen, in twintig waarvan de Actie met 12 functies, bekleed door 9 leden, 

was vertegenwoordigd, een nogal matige relatie. Zeer sterk gerepresenteerd 

was men daarentegen bij de zogeheten "Algemene maatschappelijke organisaties", 

dat zijn katholieke organisaties met maatschappelijke doeleinden, zoals de 

Vrouwenbond, de Bond voor Grote Gezinnen, de Vredesbond. In de acht in die 

rubriek genoemde organisaties bekleedden liefst 15 leden 18 functies. Iets 

minder sterk waren Comité-leden betrokken bij de vak- en standsorganisaties, 

die in een tiende rubriek werden samengevat. Aan grotere en kleinere ver

meldt de Pius-almanak er een 66. 7estien leden bekleedden er 38 functies in. 

Daaronder zijn echter zeer verschillende, zowel de leidende bestuursfuncties 

van de grote vakorganisaties alsook de geestelijk adviseurschappen van 

diocesane bonden. Met name deze laatste waren nogal eens rond bepaalde per

sonen geconcentreerd. Ook met de katholieke politiek, tenslotte, bestonden 

de nodige betrekkingen via tien Comité-leden, die twaalf functies hadden in 

piartijbestuur van de RKSP of als afgevaardigde naar de Eerste of Tweede Kamer. 

Samenvattend kan gesteld worden dat er zeer zware relaties bestonden 

tussen het Comité en het georganiseerde bekenngswerk, de katholieke media en 

een aantal algemeen-maatschappelijke organisaties; zware relaties met de 

godsdienstige organisaties, het bijzonder onderwijs, de vak- en standsorgani

saties en de katholieke politiek, en in mindere mate ook het jeugdwerk; 

matig met organisaties van culturele aard, matig tot gering met die van 

chantatief-maatschappelijke aard en geen met verenigingen op het gebied van 

opvoeding. 

Brengt nen de beschikbare gegevens in een tabel onder en vergelijkt men 

de "functie-samenstelling" van de twee Comité's op twee tijdstippen met het 

hier geschetste algemene beeld, dan ziet men het volgende (iret weglating van 

rubriek IV): 
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Zuilfuncties van Comité-leden 

14 

22 

16 

8 

10 

12 

18 

37 

11 

7,9 

12,5 

9 

4,5 

5,6 

6,8 

10,2 

21 

6,2 

6 

8 

12 

2 

3 

5 

10 

14 

4 

8,5 

11,4 

17,1 

2,8 

4,2 

7,1 

14,2 

20 

5,7 

14 

15 

11 

8 

11 

9 

15 

16 

10 

groep Alle 64 Alg.Com. Uitv.Con. Alg.Com. Ultv.Con. Totaal 
leden 1936 1936 1940 1940 functie

rubriek , _ „ , _ , , , _ „ , _ „ , _ 
abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % pers. 

I. Bekenngs-
werk 28 15,6 22 16,7 3 7,8 28 15,9 6 8,5 20 

II. Godsd.ver
enig. 14 7,8 7 5,3 2 5,2 

III. Onderwijs 22 12,2 18 13,7 5 13,1 

V. Jeugdwerk 16 8,9 14 10,6 9 23,6 

VI. Cult.inst. 8 4,4 7 5,3 2 5,2 

VII. Communie. 
media 11 6,1 9 6,8 

VIII. Char.maat-
schapp.werk 12 6,7 8 6,1 2 5,2 

IX. Alg.maatsch. 
org. 18 10 15 11,4 2 5,2 

X. Vak-»stands
org. 38 21,2 23 17,5 11 28,9 

XI. Pol./RKSP 12 6,7 8 6,1 2 5,2 

Totaal 179 99,6 131 99,5 38 99,4 176 99,6 70 99,6 129 

Bezien we eerst de eerste cijferkolom, betreffende alle 64 leden. De spreiding 

van de functies der 64 leden over de verschillende rubrieken laat zwaarte

punten zien in de rubrieken X, I, III, IX en V, als men zich tot de vijf be

langrijkste beperkt - en wel in die rangorde. Van deze vijf behoren ru

brieken I en IX, Bekenngswerk en de Algemeen-maatschappelijke organisaties, 

tot de deelgebieden waarvan boven vastgesteld kon worden dat de Actie er 

zeer zwaar in vertegenwoordigd was. Globaal genomen kan men dus zeggen, dat 

die twee hun "zuilpositie" het best weerspiegelen in de functiesamenstelling 

der leden. 

Vanuit de leden bezien kan men voorts stellen dat het gemiddelde aantal 

functies, berekend op 64 leden, 2,8 bedraagt. Niet uit de hier gepresenteerde 

cijfers, maar uit hetgeen hieraan ten grondslag ligt kan nog meegedeeld 

worden, dat de spreiding van de functies over de leden als volgt is: zeven 

leden hebben geen functies, zestien hebben er één, elf hebben er twee, twaalf 

hebben er drie: een veertigtal Comité-leden hebben dus één tot drie functies. 

Voorts zijn er zes met vier functies, vier met vijf, een met zes, en ten

slotte zeven "zware" heren, die zeven, acht of tien functies meetorsen. Met 

2Q 



andere woorden: het hoge aantal functies door de Comité-leden bekleed, is 

geen gevolg van clustervorining rond slechts enkelen. Ook binnen de ver

schillende rubrieken is dat niet het geval. Daarover geeft de laatste kolom 

informatie. Die getallen geven namelijk het aantal leden aan dat de functies 

in de eerste kolom bekleedt, "functiepersonen" zou men ze kunnen noemen. 

In zeven van de tien rubrieken zi]n steeds tussen de tien en twintig leden 

bij het bekleden van de functies betrokken. 

Tenslotte kan men bij een vergelijking van de percentagekolommen van 

de comité's in hun verschillende samenstelling het volgende opmerken. Bi] 

vijf van de tien rubrieken, namelijk II, III, VI, VIII en XI liggen de per

centages in dezelfde richting, hetgeen wil zeggen dat men ervoor gezorgd 

heeft dat in alle samenstellingen van het Comité de betreffende zuilsegmenten 

ongeveer gelijkelijk vertegenwoordigd waren. Bij de vijf overige is het het 

Bekenngswerk dat zijn volle zwaarte niet in de UC's tot uitdrukking breng.., 

terwijl dat bij het Jeugdwerk net andersom is. Voor het overige merke men 

op dat de afwijkende percentages in die reeksen vooral liggen bij het UC 

1936. De wat geïmproviseerde manier waarop dat tot stand is gekomen, is 

daaraan wel mede debet. Voor het overige liggen de overblijvende percen

tages ook van die vijf rubrieken redelijk in dezelfde richting, zodat men 

over het geheel genomen wel van een opzettelijke vertegenwoordiginsstrategie 

kan spreken. 

3. Doelstellingen 

De brief van het episcopaat waarmee begin oktober 1936 de AvG werd ingeleid, 

is het eerste aanknopingspunt voor het vinden van een expliciet geformuleerde 

doelstelling . Volgens Aukes, in zijn biografie over kardinaal De Jong, is 

de brief opgesteld door Hoogveld . De opmerking als zodanig kan hier noch 

ontkend, noch bevestigd worden, maar uit het voorafgaande bleek wel duidelijk, 

dat Hoogveld voor het episcopaat de contactman met de initiatiefnemers der 

Actie is geweest. Dat hij aldus bij de opstelling van de brief betrokken zal 

zijn geweest, is voor de hand liggend. 

Een korte analyse van de brief leidt tot het volgende resultaat. Er zijn 

drie delen: I. De bedreiging van het geloof; II. Middelen om die bedreiging 

af te wenden; en III. Besluit. De krachten die het geloof bedreigen komen 

weliswaar van verschillende kanten, maar "... het eerste gevaar, het grootste 

en het meest algemeene gevaar is het communisme in al zijn vormen en graden 

...", waarbij gewaarschuwd wordt voor de gevarieerde methoden: soms openlijke 

strijd, maar soms ook "... komen deze valsche profeten ... in schaapsklederen 
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...". Vervolgens is er het nieuw-heidendom, dat zich "... onder bescherming 

van politieke machthebbers ..." als een godslasterli]ke leer in Duitsland 

breed kan maken, terwi]l het de Kerk daar onmogelijk gemaakt wordt haar zen

ding te vervullen. Op de derde plaats groeperen de bisschoppen onder één 

noemer: vrijdenker!], wetenschap zonder God of althans in strijd met het 

geloof, valse verdraagzaamheid jegens verderfelijke stelsels, zinnepnkkeling 

en heidense zeden. Het is in het tweede gedeelte van de brief dat de AvG 

wordt aangekondigd. Dat neemt niet weg dat daarin eerst en veel uitvoeriger 

gewezen wordt op de bovennatuurlijke middelen die de gelovigen moeten aan

wenden, namelijk hun geloof versterken en verlevendigen; het m practische 

daden van naastenliefde omzetten; gebed en vasten. Dit zijn de "voornaamste 

en bovennatuurlijke middelen", maar er zijn nog andere, natuurlijke middelen. 

Op dat punt roepen de bisschoppen op tot de vorming van "een krachtig een-

heidsfront ... tegen de misdadige slagorden" en na nog kort gewezen te heb

ben op de betekenis van politieke en stands-organisaties voor die eenheid, 

wordt tenslotte het initiatief tot de oprichting van de twee Comité's ge

noemd. De passage die op de Actie slaat, geeft als doelstelling aan "... de 

eer van God in het persoonlijk en openbaar leven te bevorderen en alle vormen 

van Godsonteenng met kracht te bestrijden"1 .Het Besluit tenslotte bevat 

de volgende oproep: "... strijdt eensgezind als goede soldaten van Christus. 

Verdedigt uw eigen heil en het heil van Uw kinderen. Redt ons volk en ons 

vaderland van den dreigenden ondergang". De context waarin de verwijzing naar 

de Actie en haar doelstelling staat, is hier wat uitvoeriger aangegeven, om

dat eruit blijkt dat de nieuwe organisatie vooral bedoeld was om de dreiging 

van allerlei kant af te slaan. Het eerste en derde gedeelte van de brief zijn 

wat dat betreft duidelijk genoeg. Het accent zou dus liggen op de bestrijding 

van dat alles, van al deze "vormen van Godsonteenng". Daardoor zou uiteraard 

vanzelf "de eer van God in het persoonlijk en openbaar leven" bevorderd 

worden. Dit meer positief gestelde doel zou op zich genomen uiteraard ook 

tot allerlei andere activiteiten aanleiding kunnen zijn, naar juist de con

text van de hele brief stelt het bestnjdingselement in de doelstellingen 

van het Comité voorop. 

Het is precies ook dit punt dat in de min of meer programmatische 

stellingnamen in de eerste fase overweegt. Zo ligt daarop de nadruk in het 

Voorwoord, dat Steger schrijft bij de uitgave in brochurevorm van de bis

schoppelijke brief . Het is voor de voorzitter van het Comité misschien niet 

verwonderlijk, dat hij de verhouding van de bovennatuurlijke en natuurlijke 
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middelen, zoals die in de bisschoppelijke brief was aangeduid, omkeerde. 

Geloofsijver alléén is zeker m e t voldoende, zegt Steger. "Willen wij de 

wereld herkerstenen ... tegen den georganiseerden aanval ... wil het leger 

der aanvallers worden verslagen ... dan is daartoe een contra-organisatie 

in strikte, strenge eenheid van actie onverbiddelli]k noodzakelijk". 

En ook de eerste brochure van de eerste reeks, die de Actie uit ging 

geven, "Voor God", door Marchant geschreven, benadrukt deze stnjd-gedachte 

zowel in principe, onder verwijzing naar strijd- en martelarentradities in 

de Kerk, alsook als programma voor de nieuwe organisatie. De schrijver 

geeft een overzicht over het front der vijanden zoals de bisschoppen dat 

in hun brief deden, met hier en daar een afwijkend accent. Zo staat de af

weer van nationaal-socialisne en nieuw-heidendom bij hem voorop, daarna be

spreekt hij het communisme en vervolgens wijst hij erop hoe ook de parle

mentaire denocratie zich tegen de Kerk kan richten, zoals in ^rankrij)', 

waar de Kerk uit het onderwijs verdrongen is. Tenslotte noemt ook Marchant 

vrijdenkers en onverschilligen, die verdienen bestreden te worden 

Al uit de schets van de voorbereidende fase is duidelijk geworden dat 

niet iedereen zich kon vinden in een dergelijke doelstelling· slechts 

bestrijding van vijanden, c.q. slechts verdediging van het geloof tegen die 

vijanden, was naar de mening van sommigen onvoldoende. Uit het materiaal is 

niet te reconstrueren óf, en zo ja door wie, deze dingen principieel ter dis

cussie zijn gesteld. Er zijn echter duidelijke aanwijzingen dat enkelen een 

positiever formulering voorstonden. Zo ademt het brochuurtje van deken Bots 

over Christus Koning, dat eind 1936 verscheen, een heel andere mentaliteit 

dan de tot hier aangeduide . In tegenstelling tot de nogal triomfalistische 

manier waarop in het algemeen met "Koning Christus" werd omgesprongen, is net 

naar Bots' mening vooral van belang déze eigenschappen van Christus te leren: 

dienstbaarheid, bevestiging, overgave en ootmoedigheid. Dat zijn christelijke 

kenmerken, die de Kerk moet representeren: "Zoo staat dan ook de Kerk te

midden van alle loochening en ontkenning van alle opeenvolgende eeuwen als 

een teeken van tegenspraak met haar volle en besliste ja, met haar overgave 

aan alle waarden en alle waarheid, met haar ootmoed en dienstbaarheid" 

Vanuit zijn langdurige activiteiten in allerlei sociale organisaties was 

Bots er vooral op uit te wijzen op de ideale maatschappelijke orde, die zou 

ontstaan als katholieken (en anderen) vanuit die christelijke geest het maat

schappelijk probleem ter hand zouden nemen. De dienstbaarheid van personen 

en groepen aan elkaar zou de ideale ordening teweeg brengen; het harmonie

model der middeleeuwse samenleving kon als voorbeeld dienen; Quadragesimo 
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Anno gaf met zxjn afwijzen van klassenstrijd en kapitalistische uitbuiting 

de goede weg aan. Dàt de ideale samenleving nog niet bereikt was, lag in 

Bots' visie aan de verkeerde levenshouding der christenen. De chaos in de 

wereld leverde hun een opdracht op: verchnstelijking van de wereld. Om 

maar een punt te noemen waaruit het verschil met Steger en Marchant duidelijk 

werk: het communisme weri volgens Bots het best bestreden door het overbodig 

te maken, door maatschappijhervorming dus - en niet door het bestrijden van de 

godlozenbeweging . Het is niet verbazingwekkend dat in zijn betoog ver

schillende malen naar figuren als Sonnenscnein en Berdiaeff verwezen werd. 

Nu gaat een dergelijke houding natuurlijk boven de discussie over een 

meer negatieve of positieve doelstellingenformule uit. Het is christendom 

van een andere inspiratie, dat hier aan het woord is. Dat Bots zich, eind 

1936 al, uit het Uitvoerend Comité terugtrok, had als officiële reden dat 

hij deken van Gouda geworden was. Misschien echter ook dat de geconstateerde 

verschillen tussen zijn uitgangspunten en die van de leiding der Actie een 

rol hebben gespeeld. Meer in het algemeen werd ook op een positievere for

mulering aangedrongen van de kant van de praeses van de Unie van Katholieke 

Studenten Verenigingen, de student Bernard Delfgaauw - een buitenstaander 

dus. Zowel in een artikel m De Tijd, als in briefwisseling met Diepenbrock 

wees hij de negatieve doelstellingen af: "De moderne mensch verlangt een 

ideaal, om daar met hart en ziel vóór te zijn, hij wenscht een positieve 

houding in het wereldgebeuren in te nemen, en niet wegwijs gemaakt te worden, 

waar hij tégen moet zijn, zonder dat hem wordt verteld ... waar hij een 

ideaal kan vinden en beleven ...'' . Dere voorbeelden moeten wel eerder als 

symptomen van een breder levend ongenoegen dan als geïsoleerde uitingen aange

merkt worden, want in de uiteindelijke formulering der doelstellingen kan men 

juist een concessie in deze richting bespeuren. Al in een propaganda-brochure 

uit de zomer 1937 , vervolgens m het interne Mededelingenblad van de Actie 

van januari 1938 en uiteindelijk in de Statuten, zomer 1938 , onder artikel 

2 werd het doel als volgt omschreven: "voor alle Nedeilanders het Godsgeloof 

te maken tot de allesbeheorschende werkelijkheid van hur dagelijksch leven 

in al zijn uitingen". In de Statuten werd de verwijzing naar de bestrijding 

van allerlei vijandige bewegingen enigszins weggedrongen naar artikel 3. Dat 

gaf de middelen aan waarmee het Comité zijn doel zou trachten te bereiken. 

Het artikel zag er op die manier bepaald tweeslachtig uit, want enerzijds 

gaf het bijvoorbeeld aan (onder а, с en e) dat er, om het in artikel 2 gestelde 

doel te bereiken, een secretariaat zou worden opgericht, het gesproken en 

geschreven woord zou worden bevorderd en ook "andere wettige middelen" zouden 
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worden aangewend. Anderzijds werd onder Lid b als middel aangeduid: het tot 

samenwerking brengen van alle katholieken en katholieke organisaties òm 

"de eer van God in het persoonlijk en maatschappelijk leven te bevorderen 

en alle vormen van Gods-onteenng te bestrijden"; en lid d noemde - ook dit 

als "middel" - "het opsporen van en voorlichten omtrent de actie door god-

loozen en nieuw-heidenen tegen godsdienst en zeden gevoerd". Daarmee waren 

de essentialia van de oudere doelstellingenformule uit de bisschoppelijke 

brief in de Statuten meegenomen, terwijl het hoofddoel in artikel 2 uit-

112 

sluitend positief was geformuleerd: een duidelijk compromis 

De AvG heeft in werkelijkheid alle twee de doelstellingen in practijk 

gebracht, zoals uit het navolgende zal blijken. Te evalueren wat het meest 

accent heeft gekregen, kan uiteraard op dit punt nog niet aan de orde komen. 

Dat men zich in de leidende kringen der Actie van deze dubbele taak bewust 

was, uiterlijk vanaf het voorjaar 1937, bewijst de serie redevoeringen die 

in mei tijdens de zevende Nederlandse katholiekendag gehouden werden. De 

Actie had de opzet van die dag mogen vaststellen en het resultaat was dat 

Brom over "De eer van God" sprak, Weve over "De Godsonteering", terwijl de 

derde rede door Diepenbrock gehouden werd en handelde over de concrete uit

werking van het voorgaande en de actiepunten van de AvG in beide richtingen 

aangaf 

4. Middelen 

4.1. Eigen publicaties 

Belangrijkste middel tot het realiseren van haar doelstellingen achtte de 

leiding der Actie geschreven teksten, in allerlei vormen, op allerlei ma

nieren opgezet en voor verschillende groeperingen bedoeld: boeken, brochures, 

folders en prentjes. Een precieze lijst van publicaties is achterin opge

nomen. Hier wordt van deze 130 titels eerst een algemene karakteristiek ge

geven, en daarna enkele kwantitatieve gegevens. Vervolgens wordt de auteurs-

groep - voor zover achterhaalbaar - nader gekenschetst. In een vierde para

graaf vindt men een aantal gegevens over de uitgeverijen waarmee de Actie 

uiteraard nauw heeft moeten samenwerken om in een betrekkelijk korte tijd 

een dergelijk uitgavenfonds van de grond te krijgen. 

4.1.1. Algemeen 

Een groot deel van haar uitgaven bracht de AvG in een aantal eigen brochuren-

reeksen onder. De meeste daarvan trachtte men zo uit te doen geven, dat ze 
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voor een zo breed mogelijk publiek aantrekkelijk zouden zijn. Pakkende titels, 

afbeeldingen op de kaft, klein fornaat (meestal ongeveer 15x10 cm.), een 

gemiddelde omvang van dertig pagina's, en vooral ook de lage prijs- drie 

cent, een stuiver, een dubbeltje, elf cent, moesten helpen de om/et zo hoog 

mogelijk te maken. Het niveau van de inhoud zal echter voor grote groepen 

mensen veelal een barrière geweest zijn. Verantwoord populariseren was 

zeker niet de meest in het oog springende capaciteit van nogal wat 

brochuren-auteurs, hoewel зошгчдеп zich er duidelijk voor hebben ingespannen; 

men merkt dat onder het le^en. Om een willekeurig voorbeeld te geven: het 

14 de vraag of Robbers' klassiek opgezette betoogje over "God''" ' - weer

legging van de argumenten tegen het bestaan van God; argumenten ervóór; 

conclusie - veel lezers heeft kunnen boeien. Slechts enkele schrijvers, 

vooral de speciaal daartoe aangezochte Henri de Greeve, zal dat wèl gelukt 

zijn. In het algemeen vereisten de opzet van het betoog, de zinsbouw en de 

woordkeus van de teksten van de 36 brochures uit deze reeksen een behoorlijke 

ontwikkeling. 

In de opzet en thematiek der verschillende series zijn enkele accenten 

waarneembaar. Zo omvat de "Voor God-serie" wel ook Marchants programmatische 

brochure en enkele, die als zuiver godsdienstig of kerkelijk te karakteri

seren zijn, maar het grootste deel van deze goedkoopste geschnftjes was 

sterk polemiserend, en bijvoorbeeld tegen vrijdenkerij, vrijmetselarij, 

Bellamy-bewegmg gericht, of zette het katholieke standpunt over zaken als 

de joodse kwestie, de vredesbeweging, crematie, op een nogal harde manier 

tegen dat van anderen af. De toon van de meeste brochures uit de "Gele serie" 

of "10 cents-brochures", zo genoemd naar het kaftje, c.q. de prijs, was m 

het algemeen wat kalmer, met uitzondering van de twee over geboortenbeperking. 

De onderwerpen lagen voor het overige vooral op apologetisch gebied; de 

schrijvers wilden verkeerde visies op de houding van de kerk inzake celibaat, 

huwelijksprocessen, de rijkdom van de kerk, oorlog e.d. wegnemen. 

Deze wat andere richting van thema's en toon zal samengehangen hebben met de 

periode van verschijnen, namelijk tijdens de oorlog en bezetting,tussen eind 1939 

en de opheffing m augustus 1941. Enige auteur in de "Vox clamantis-sene" 

was Henri de Greeve, die de vier nummers uit zijn persoonlijke reeks in één 

ruk schreef, eind juli, begin augustus 1937. Vandaar ook wel het enige thema 

waar het steeds op uit draait: de betekenis van God en godsdienst, vooral de 

zedelijke orde die erdoor gegarandeerd wordt in een chaotische tijd. Nummer 

5 verscheen tijdens de vasten van 1938 en bevatten een aantal lijdensmeditaties, 

die eerder in de Katholieke Illustratie waren verschenen. Al langer bestonden 
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de zgn. "Smalle boekjes", een serie van uitgeverij Kinheim te Heiloo, maar 

in opdracht van de AvG verzorgde de uitgever daarin een zevental speciale 

Actie-uitgaven. Enkele programmatische teksten van de Actie verschenen in 

die vorm. Zo de brief van het episcopaat, een brochuurtje van Bots, en een 

van Diepenbrock. De overige titels "Hoe te antwoorden", "De waarheid over 

de katholieke kerk" e.d. laten de sterk apologetische toon ook hier voelen. 

Duidelijk op meer ontwikkelden gericht was de opzet van "Katholiek 

reveil". Deze "Beschouwingen over God en onzen tijd" wilden voor genoemde 

groep het katholieke standpunt inzake essentieel geachte dingen principieel 

behandelen. Dat bleek al uit de titels, die bijna alle gevormd werden door 

de koppeling van God en het desbetreffende thema: God en het huwelijk, het 

gezin, de eenzame zoekers, de arbeid, het lijden, etc. In deze serie ver

schenen ook enkele geschriftjes van katholieke literatoren uit de kring der 

jongeren, o.a. van Van Duinkerken, "God en de cultuur", en van Jan Engelman 

een selectie uit zijn gedichtenbundels. Ook de nooit goed van de grond ge

komen serie "Katholieke levensleer" richtte zich tot een select publiek. Uit 

de titelpagina's valt op te maken dat een aantal subseries voorzien was. 

Zowel in de afdeling "Ascese", alsook in "Quadragesimo Anno" verscheen echter 

telkens slechts één titel, zij het dat een van die twee, een inleiding tot 

de geloofsbeleving in Ignatiaanse geest, in vier deeltjes uitkwam. 

De 39 zelfstandig, dus buiten een der series verschenen titels, kunnen 

als een tweede groep uitgaven beschouwd worden. Thematisch bezien zouden ze 

globaal op drie verschillende terreinen onder te brengen zijn. Op kerkelijke 

leer en liturgie had ongeveer eenderde der uitgaven betrekking. Een opvallende 

plaats daarin nemen de systematische uiteenzettingen, in grotere of kleinere 

vorm, van de leer in, o.a. de uitgave van Klug en de schriftelijke cursus van 

de Actie zelf. Daarnaast werden vijf encyclieken van Pius XI uitgegeven of 

heruitgegeven. Op het terrein van de zorg om de aanwas en instructie van 

nieuwe kerkleden lagen een zestiental titels. Ze betroffen het gezin, het 

onderwijs en de jeugdzorg; de overdracht van het kerkelijk waarden- en normen

systeem stond er centraal in. Polemieken tegen het communisme en het nieuw-

heidendom, een tiental,vormen een derde wel te onderscheiden deelgebied. 

Voor het overige omvatte deze groep uitgaven een brochure met redevoeringen 

op de katholiekendag 1937, een bundel schetsjes van Pierre L'Ermite en een 

tekstboekje bij de uitgebrachte filmstrook. 

Voor wie schreven de auteurs in deze groep? Voor wat betreft de titels 

uit de eerste categorie is dat tamelijk duidelijk. Behalve enkele werken die 

voor niet-katholieken bedoeld waren - in het kader van bekeringsactiviteiten -
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waren het vooral ontwikkelde katholieke leken en priesters voor wie dat 

soort uitgaven van betekenis kon ?i]n; voor slechts enkele boeken zal, 

globaal gezegd, een lagere school-niveau voldoende gweest zi]n. Dat beeld 

zet zich voort voor wat betreft de tweede categorie. Hier is het evident 

voor wie de geschriften bestemd waren: priesters met godsdienstonderwijs 

belast, onderwijzers, vooral op de lagere scholen, jeugdleiders en 

-leidsters, ontwikkelde ouders,en in enkele bijzondere gevallen artsen en 

universiteitsstudenten. Gezien de aard van de titels uit groep drie kan 

men daar niet zo'η opsomming geven, maar uit niveau en toon van de inhoud 

is het duidelijk dat ook hier althans een meer dan minimale ontwikkeling 

werd verondersteld. Op massale verspreiding waren al deze uitgaven dus niet 

gericht. 

Eén uitgave moet hier apart vermeld worden, namelijk de reeks "De 

Katholieke Kerk. Godsdienstleer en Apologie" , waarin, tussen 1937 en 1942, 

een veertigtal deeltjes werden uitgebracht, die alle een op zichzelf staand 

aspect van het in de titel genoemde terrein uiteenzetten. Zo'η dertigtal 

theologen werkten aan deze Spectrum-uitgave mee. Hoewel zij op een der 

titelpagina's de mededeling bevat dat zij "in opdracht van" de AvG is uit

gegeven, en ook het Mededelingenblad van de Actie een aantal malen melding 

maakt van de nieuw verschenen delen, zijn er een aantal aanwijzingen dat de 

bemoeienis van de Actie met deze editie buitengewoon gering was en dat hij 

daarom nauwelijks als AvG-publicatie betiteld mag worden. Zo bevat nóch het 

eerste deeltje van de reeks, nóch het eerst-verschenen deeltje, een voorwoord 

of iets dergelijks van de kant der Actie, terwijl dat bij de meeste andere 

uitgaven, die "in opdracht" werden gemaakt, wel het geval was . Op de bij 

de fondslijsten van de Actie behorende bestelformulieren, waarmee men bij het 

Secretariaat boeken en brochures kon bestellen, kwam de uitgave niet voor, 

evenmin als in de bewaard gebleven lijst van verkochte uitgaven - ook hier 

weer in onderscheid tot andere uitgaven "in opdracht" . In overzichten over 

de eigen activiteiten van de kant der Actie, wordt de uitgave niet genoemd, 

terwijl het toch om een buitengewoon omvangrijk project ging; veel geringere 
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activiteiten vonden daartegenover wel vermelding * . Na de opheffing der 

Actie in augustus 1941, bleef in de in 1941/1942 verschijnende deeltjes van 

de reeks de betreffende mededeling over de opdracht van de Actie verschijnen ... 

Het al of niet bestaan van de Actie maakte daarvoor blijkbaar weinig verschil, 

en het aandeel van de AvG-leiding zal daarom vermoedelijk te verwaarlozen 
120 

zijn geweest . Op grond van deze overwegingen lijkt het niet juist de uit

gave als behorend tot het fonds van de Actie te beschouwen 
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De bemoeienis van de Actie met publicaties die "in opdracht van", of 

ook "in samenwerking met" verschenen, 7al ongetwijfeld van geval tot geval 

gevarieerd hebben, en de mate van variatie is op grond van uiterlijke ken

merken (voorwoord, inleiding, informaties m de AvG-stukken e.d.) niet steeds 

genoegzaam vast te stellen. Als criterium is hier een erg ruime, negatief 

geformuleerde marge aangehouden: wanneer er geen gegronde reden tot ernstige 

twijfel bestond aan een behoorlijke mate van directe bemoeienis, is de uit

gave geacht te behoren tot het fonds van de Actie. Het is helaas niet met 

zekerheid vast te stellen of niet aan de hand van dit criterium een enkele 

uitgave meegerekend is, waarmee de Actie even weinig van doen had als met de 

bovenvermelde reeks. 

Een derde belangrijke groep uitgaven vormen de zogeheten Vliegende 

bladen en de overige pamfletten. De oorspronkelijke opzet van de reeks der 

Vliegende bladen, waarin zeventien nummers werden uitgebracht, was, een 

soepel en snel aanwendbaar instrument te bezitten om te reageren op de zoge

naamde buslectuur der tegenstanders. Op een anti-katholiek pamflet dat 

landelijk verspreid werd, zou de Actie op gelijke wijze reageren. Dat ge

beurde aanvankelijk op die manier ook, namelijk met de twee strooibiljetten 

over de ontwikkelingen in Spanje. Spoedig echter bleek het de Actieleiding, 

dat een dergelijke werkwijze te veel eiste van secretariaat en medewerkers 

in het land, en gaf men de voorkeur aan een meer regelmatig verschijnend 

blad. Dat zou dan wat omvangrijker zijn dan de Spanjefolders en veel meer dan 

één onderwerp aan de orde stellen122. Wel bleef het de opzet het blad gratis 

huis-aan-huis te bezorgen, en dat werd ook door de jaren heen zo gerealiseerd, 

al waren er soms klachten over inefficiènte of te late bezorging. Het 

(ideale) oplagecijfer werd ook vastgesteld aan de hand van een schatting van 

het aantal brievenbussen m Nederland! De doelgroep van deze uitgave is dus 

te omschrijven als: alle katholieke en niet-katholieke Nederlanders. 

Het formaat der Vliegende bladen was ongeveer 30x40 cm., de omvang aan

vankelijk acht pagina's, later vier. De inhoud ervan bestond goeddeels uit 

korte en eenvoudig gestelde artikelen, soms enkele evangelie- of encycliek-

teksten, tekeningen, spreuken e.d., waarbij het aantal artikelen varieerde 

tussen de vijf en de twintig. Wie die schreef is niet meer vast te stellen. 

Misschien medewerkers van het secretariaat, misschien journalisten uit de 

Comité's, mogelijk ook speciaal gevraagde medewerkers - en misschien een com

binatie van deze mogelijkheden. 

In afwijking van de opzet werden in een later stadium afleveringen der 

bladen regelmatig geheel gewijd aan kerkelijke feestdagen, als Pasen en 
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Kerstmis. Het zuiver godsdienstige stond in die nummers voorop; het pole

mische - nooit helemaal afwezig - toch in ieder geval op de achtergrond. 

Hoewel een en ander niet precies meer vast te stellen is, schijnt toch ook 

met de algemene "toon" van deze uitgaven te hebben samengehangen dat vanuit 

de zuidelijke diocesane kringen moeilijkheden rezen. Van de elfde aflevering 

af vond een decentralisatie plaats, in die zin dat het "Goed Volk"-bureau 

te Den Bosch in de zuidelijke provincies haar massablad "Goed Volk" ver

spreidde. Heemstede subsidieerde dat en hield via die steun uiteraard een 

vinger in de pap. Iets dergelijks gebeurde met de "Morgenster", een uitgave 
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van de Franciscanen te Drachten . Nog een ander gevolg hadden opzet en toon 

der bladen: zij veroorzaakten talloze reacties. Persoonlijke, aan het adres 

van het secretariaat gericht, of aan de instanties die aan de achterzijde 

der bladen,juist om nadere contacten te bevorderen, genoemd waren - meest 

bureaus van de Apologetische Vereniging Petrus Canisius. Onder deze rea

gerenden bevonden zich ernstige "zoekers", maar ook ontving men regelmatig 

anonieme scheldbrieven. Met name de nummers vier en tien, waarin de katho

lieke houding ten opzichte van het lichaam resp. de werkloosheid werd uiteen

gezet, moet heel wat pennen in beweging hebben gebracht . Echter ook de pers 

der "tegenstanders" reageerde vaak op hetgeen in deze Vliegende blaadjes naar 

voren werd gebracht, vooral natuurlijk wanneer de polemiek haarzelf betrof. 

Het Mededelingenblad der Actie maakte melding van reacties in Volksdagblad, 

het Grafisch Weekblad, De Vrije Socialist, maar ook Het Arbeidsfront (van de 

NSB) . Uit het navolgende zal blijken dat ook nog andere bladen reageerden, 

en in het algemeen kan men wel zeggen dat met name deze pamfletten-serie een 

sterk polemisch element in de Nederlandse openbaarheid van de tweede helft 

der jaren dertig heeft mede-veroorzaakt. Voor de leiding der Actie, die daar 

voor een deel juist op uit was, waren de Vliegende bladen een van de belang

rijkste instrumenten ter realisering van haar doelstellingen. 

Daarbuiten werden nog een zevental andere strooibiljetten verspreid, 

verschillend naar aard en omvang. Daaronder vallen de al genoemde Spanje-

pamfletten en voorts enkele tegen het neo-malthusianisme gerichte. Het meest 

verspreid is wel het zgn. Zomermanifest geweest, een oproep om de zomer (van 

193Θ c.q. 1939) rein door te brengen. Twee van deze zeven pamfletten konden 

overigens niet worden achterhaald.Dit geldt ook voor ongeveer de helft van de 

prentjes en wandplaten, een kleine twintig in totaal, die door de Actie 

werden verspreid. Op drie na stammen ze alle uit de oorlogs- en bezettingstijd: 

vredesgebeden, opwekkingen goede moed te houden e.d. Zo illustreert dit ma

teriaal de richting waarin zich de activiteiten der AvG gedurende het laatste 

jaar van haar bestaan moesten ontwikkelen, het zuiver godsdienstige. 
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4.1.2. Kwantitatieve gegevens 

Alleen voor wat de Vliegende bladen betreft zijn de oplagecijfers precies 

bekend; dat cijfer werd steeds onderaan op de laatste pagina verneld, en het 

varieerde van een miljoen tot 1.300.000 exemplaren, met uitzondering van 

nr.l dat in een oplage van een half miljoen verscheen. Om de totale oplage 

te berekenen werd voor de vier niet teruggevonden nummers (namelijk 8, 10, 

11 en 15) een fictief getal aangehouden, namelijk het gemiddelde van de op

lagecijfers van het direct eraan voorafgaande en direct erop volgende nummer. 

Omdat bijvoorbeeld de nrs. 7 en 9 beide in een oplage van 1.300.000 waren 

verschenen, werd dat cijfer ook voor nr.O aangehouden, etc. Op die manier 

komt men voor de 17 Vliegende bladen in totaal op een oplagecijfer van 

18.741.000. Wel kan men opmerken dat de Actieleiding regelmatig klaagde 

over niet correcte verspreiding door de medewerkers, maar de omvang van dat 

euvel is niet vast te stellen . Het streefgetal der oplage was 1.300.000 

omdat - zoals boven al aangegeven - er ongeveer zoveel brievenbussen in 

Nederland waren. Misschien ook vanwege de onkosten werd dit getal meestal 

niet bereikt. 

Van vier van de zeven overige strooibiljetten is het oplagecijfer even

eens precies bekend, namelijk van de twee Spanje-pamfletten elk een half 

miljoen, het Zomermanifost 700.000, en de oproep "Aan alle ouders" 55.000 

exemplaren . Omdat het panflet over kinderbeperking in dezelfde tijd en in 

dezelfde stijl en opmaak is uitgebracht als de Spanje-biljetten, kan men 

daarvoor eveneens een half miljoen exemplaren aanhouden. Het pamflet van 

de Boer richtte zich tot een meer geselecteerd publiek, is moeilijker van 

betoogtrant en taalgebruik en ook op beter papier gedrukt. De oplage 7al 

zeer veel minder bedragen hebben en kan, in een willekeurige schatting, op 

een 100.000 exemplaren worden vastgesteld. Van het pamflet over "onze dooden" 

is niets bekend. Het cijfer kan 100.000, maar ook een half miljoen bedragen 

hebben. Het totaal levert dan een cijfer op tussen de 24 en 3 miljoen exem

plaren. Samen met de Vliegende bladen geeft dat een totale oplage van een 

21h miljoen exemplaren. 

Van de serie-brochures en de zelfstandig verschenen boeken en brochures 

zijn geen aparte cijfers beschikbaar, en de berekening van het totaal brengt 

enige moeilijkheden met zich mee. Betrouwbare cijfers zijn er alleen voor de 

via het Secretariaat der Actie verkochte exemplaren; oplagecijfers zijn niet 

bekend. Met behulp van de gegevens uit de bronnen is het totaalcijfer wat dat 

betreft redelijk nauwkeurig vast te stellen op ongeveer een 550.000 tôt 

april 1940 . Dat wil dus zeggen ongeveer 160.000 exemplaren per jaar. Uit 
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een in de stukken voorkomende lijst van verkochte uitgaven, die echter niet 

volledig is, komt voor de boeken en brochures een cijfer van niet meer dan 

ongeveer 40.000 naar voren voor de periode april 1940 - april 1941. Extra

polerend voor de laatste fase, tot augustus 1941, op basis van dit cijfer, 

zou dat een totaal van SbO.OOO + 40.000 + 13.000 = ruim 600.000 verkochte 

boeken en brochures over de hele periode, eind 1936 tot de opheffing ople

veren . Wanneer men - met voorbijzien van de niet volledige Lijst - voor 

de periode april 1940 tot augustus 1941, zou extrapoleren op basis van het 

gemiddelde jaarcijfer 1937-1939, namelijk 160.000, dan komt men op een totaal 

van 550.000 + 213.000 = ruim 760.000 exemplaren. Een tweede moeilijkheid doet 

zich hier voor. Het materiaal geeft, zoals boven geformuleerd, slechts aan 

de via het secretariaat verkochte exemplaren. Maar die uitgaven, die door 

de AvG werden verzorgd met behulp van uitgevers, zullen althans voor een 

deel door die uitgeverijen ook via de normale, katholieke boekhandel zijn 

verhandeld. Het gaat hierbij om een nogal groot aantal: 39 zelfstandig ver

schenen boeken en brochures, en bovendien in ieder geval de uitgaven van 

twee series,Katholiek reveil, 10 nummers, en Katholieke Levensleer, 2 titels, 

in totaal dus 51 titels. De overige via uitgeverijen uitgebrachte series 

werden mogelijkerwijs alleen via het secretariaat verkocht, gezien hun 

karakter (omvang, prijs per 100 exemplaren e.d. factoren neer); De Greeve's 

Vox Clamantis-sene, bedoeld voor de automaat, valt hier in elk geval buiten. 

Het is echter beslist onmogelijk ook maar een schatting te doen van het aan

tal exemplaren der 51 AvG-titels voor zover ze via uitgeverij en boekhandel 

aan de man gebracht zijn. Maar al bij 2 à 3000 per titel - en dat lijkt 

toch niet al te gewaagd te veronderstellen - wordt het totaal met méér dan 

100.000 exemplaren vermeerderd. Alles bijeengenomen zal men niet ver van de 

waarheid af zijn met de vaststelling dat het totaal aantal verkochte boeken 

en brochures gelegen zal hebben tussen de 700.000 en de miljoen. 

Over de prentjes en platen tenslotte staat vast dat ze bijna alle uit

gegeven zijn vanaf het voorjaar 1940. De eerder geciteerde Lijst van verkochte 

uitgaven plus een extrapolatie voor de maanden apnl-augustus 1941 op basis 

van die gegevens levert een totaal op van tussen de 500.000 en 600.000 ver

kochte exemplaren. 

Kort gezegd: ongeveer 214 miljoen strooibiljetten (oplagecijfer), tussen 

de 700.000 en de miljoen boeken en brochures (verkoopcijfer), ongeveer 5 à 

600.000 prentjes en platen (verkoopcijfer) werden tussen eind 1936 en augus

tus 1941 door de AvG verspreid. 
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Vergelijkt men deze cijfers met die van enkele katholieke organisaties 

wier doelstellingen tot op zekere hoogte in dezelfde richting gingen, zonder 

overigens op bijvoorbeeld verschillen in tijd, financiële mogelijkheden e.d. 

in te gaan, dan springt de prestatie van de Actie in dit opzicht in het oog. 

De St.Willibrordus Vereniging, die bestaan heeft van 1896 tot 1906, ver

spreidde in die periode ruim een miljoen brochures . De vereniging stelde 

zich ten doel de katholieken van eenvoudige leesstof te voorzien, waarmee 

ze in het geloof bestendigd en anderzijds tegen de aanvallen van tegenstan

ders gewapend zouden worden. De in 1904 opgerichte Apologetische Vereniging 

Petrus Canisius verspreidde en verkocht tussen 1926 en 1939 ongeveer Ui 

miljoen brochures en ruim 2 miljoen "blaadjes", zoals het bij deze ver

eniging heette . Het door Anens e.a. in het leven geroepen Geert Groóte 

Genootschap, m 1921 opgericht als reactie tegen een tijdelijke tendens in 

de AVPC, aan wetenschappelijke activiteit de voorkeur te geven boven de meer 

populair-apologetische gaf tot 1940 een 600-tal brochures uit, echter 

in niet meer dan een totale oplage van 1 miljoen, en bovendien nog 3 miljoen 

strooibiljetten en vlugschriften . Met name het bijzonder hoge cijfer 

der AvG-strooibiljetten c.q. de Vliegende bladen, binnen vijf jaar, is na 

een dergelijke vergelijking een opvallende trek te noemen. 

4.1.3. De auteurs 

Wanneer hieronder getracht wordt enkele kenmerken te achterhalen van de 

groep schrijvers die de uitgaven der Actie hebben verzorgd, moet direct 

worden aangetekend dat een deel van de AvG-publicaties anoniem verscheen: 

de Vliegende bladen en de overige pamfletten dragen immers geen auteursnaam. 

Globaal kan men daarom zeggen dat in deze paragraaf slechts voorwerp van 

onderzoek zijn de auteurs van de bovengenoemde categorieën der boeken en 

brochures in en buiten de verschillende reeksen. 

De auteursgroep is zo ruim mogelijk opgevat. Dat wil zeggen, ze omvat 

ook de enkele vertalers en bewerkers van (buitenlandse) werken of werkjes, 

die de Actie uitgaf. Dit betreft de vertalers van enkele encyclieken, 

N.Greitemann en F.van Nimwegen, p. Spoorenberg, die enkele Duitse werken 

vertaalde en bewerkte, en Hoogveld, die het brochuurtje van de Kologriwof 

bewerkte. Eigenlijk geldt dit ook voor p. Piket SJ, die het bekeringsverhaal 

van des Amone opnieuw uitgaf, maar Piket maakt reeds als brochure

auteur deel van de groep uit. Ook de gegevens van twee vóór 1936 overleden 

auteurs zijn in de bewerkingen betrokken. 
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De gegevens over de auteurs zijn aan verschillende naslagwerken ont

leend, die niet steeds opnieuw geciteerd worden . Slechts van een viertal 

auteurs lukte het niet alle benodigde gegevens vast te stellen 

hier de volgende schrijvers: 

Het betreft 

1. H.A.des Amorie van der Hoeven 

2. A.Beekman OSB 

3. L.Bender OP 

4. J.J.Beuns SJ 

5. J. de Bivort de la Saudée SJ 

6. J.J.Böckling 

7. J.de Boer 

8. J.F.Bots pr. 

9. A.A.Boudens 

10. C A . Bounan 

11. G.Brom 

12. G.P.van de Burg pr. 

13. p. Constantinus OMCap. 

14. A.Diepenbrock pr. 

15. H.Divendal 

16. A.van Duinkerken 

17. J.Engelman 

18. P.L'Ermite (ps.van Edm.Loutil pr.) 

19. E.Fiedler pr. 

20. H.de Greeve pr. 

21. N.Greitemann pr. 

22. R.Guardini pr. 

23. P.J.Heskes pr. 

24. J.G.Holt 

25. J.H.Hoogveld pr. 

26. W.B.Huddleston Slater 

27. K.Julius pr. 

28. J.W.Kerssemakers SJ 

29. I.Klug pr. 

30. I. de Kologriwof SJ 

31. J.Lamnertse Lz. 

32. O.Leroi (ps.van L.Soeterboek) 

33. p. Sebald Linders OFM 

34. H.P.Marchant 

35. M.Molenaar MSC 

36. M.Montessori 

37. W.Mulder pr. 

38. G.Mulders SJ 

39. F.A.van Nimwegen CssR 

40. W.Nolet pr. 

41. A.J.van Oosten 

42. p. Paschasius OMCap. 

43. C.Pauwels OP 

44. Th.Piket SJ 

45. M.van Poil 

46. J.H.Robbers SJ 

47. J.van Romberg 

48. A.Salomons 

49. P.J.Schatten pr. 

50. H.Schnabel 

51. p. Wynand Sluys OFM 

52. C.A.Snelders pr. 

53. J.J.Suijker pr. 

54. H.J.van Son 

55. F.G.Spoorenberg OESA 

56. J.A.Tenmink 

57. p. Carolus Tesser OFM 

58. M.W.van Vollenhoven 

59. J. de Vreese SJ 

60. Th.van Vugt pr. 

61. H.G.Wannemakers SJ 

62. F.Weve OP 

63. A.van der Wey O.Carm. 

64. p. Nazarius de Wit OFM 
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Het eerste wat opvalt bi] dit aantal van 64 auteurs is het hoge aandeel 

van de geestelijkheid erin: 41 geestelijken en 23 leken, dat is een ver

houding van bijna 2/3 tot 1/3. Allemaal mannen, op twee uitzonderingen na, 

Maria Montesson die in een der series de eerste publicatie van een opstel 

liet verschijnen, en Annie Salomons, een toen bekend journaliste en publi

ciste die een brochure over het gezin bijdroeg. 

Beziet men vervolgens de groep der geestelijken iets preciezer, dan 

blijkt dat een duidelijke meerderheid tot de ordesgeestelijken behoort: 56%, 

of in absolute getallen 23 van de 41. De Jezuïeten zijn met negen man het 

sterkst vertegenwoordigd, voorts zijn er 4 Franciscanen, 3 Dominicanen en 

2 Capucijnen onder, terwijl de Missionarissen van het H.Hart, de Benedictijnen, 

Augustijnen, Carmelieten en Redemptoristen elk met één pater vertegenwoordigd 

zijn. Beschouwt men de clerus-groep naar beroep, dan blijkt een derde werk

zaam te zijn als professor aan een groot-seminarie of katholieke hogeschool, 

c.q. universiteit. Tot die groep behoren de seculieren W.Mulder, N.Greite-

mann en P.J.M.Heskes aan groot-seminaríes, de vice-voorzitter der AvG Hoog

veld aan de Katholieke Universiteit en de twee Duitse professoren Guardini 

en Klug. Voorts de regulieren, de Dominicanen Bender, Pauwels en Weve, van 

wie de eerste aan de Gregoriana doceerde, de tweede aan het groot-seminarie 

der orde en de laatste aan de Hogeschool in Tilburg. Aan de ordes-opleidingen 

waren bij de Jezuïeten verbonden de paters De Kolognwof, G.Mulders, Piket 

en Robbers. Voorts behoort tot deze categorie de Cameliet Van der Wey. Van 

de overige geestelijken zijn er elf werkzaam in de zielzorg: deken Bots, 

de parochiegeestelijken Julius,Schatten,Suijker en Van Vugt en ook pastoor 

W.Nolet, bij wie overigens moet worden aangetekend dat hij tot 1930 professor 

te Warmond was geweest. Eveneens behoren een vijftal reguliere parochie

geestelijken tot deze groep, de Franciscanen binders, Sluys en De Wit, 

p. Paschasius OMCap. en p. Van Nimwegen CssR. Een kleinere groep, zeven in 

totaal, zijn werkzaam als leraar aan klein-seminaries of ordes-colleges: 

Diepenbrock zelf en Snelders op Hageveld, Tesser OFM aan het ordes-seminarie, 

p. Spoorenberg OESA en de paters Beuns, De Vreese en Wannemakers SJ aan 

enkele colleges. Op verschillende gebieden der publicistiek werkzaam was ten

slotte een groep van negen geestelijken: rector Van de Burg publiceerde veel 

op het gebied van vooral het godsdienstonderwijs, Henri de Greeve - sinds 

1934 geen Jezuïet meer - was een bekend spreker en populair schrijver; de 

twee buitenlandse priesters ,de Duitser Emil Fiedler en de Fransman Pierre 

L'Ermite (schuilnaam van mgr. Edm. Loutil) waren ook bij ons via vertalingen 

van hun werk bekende publicisten. Enkele regulieren kunnen in dit verband nog 
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daaraan toegevoegd worden: Dom. A.Beekman OSB, oprichter van het tijdschrift 

"Egmondiana" en schrijver op het terrein van vooral kunstgeschiedenis en 

liturgie; p. Constantinus, voorzitter van de Commissie voor Israël van de 

AVPC en specialist inzake de verhouding jodendom-cnnstendom, pater Molenaar 

MSC, redacteur van Roeping en auteur van verschillende heiligenlevens. Van 

al dezen, zoals tenslotte ook van de paters Kerssemakers SJ en de Franse 

Jezuïet de Bivort de la Saudée, anticommunistisch auteur par excellence, geldt 

overigens dat ook zij wellicht voor een deel in zielzorg of onderwijs werk

zaam waren. Aan de hand van de beschikbare gegevens kon dit niet exact 

worden vastgesteld. Driekwart van de clerus-groep is op deze manier te 

rekenen tot het docentencorps van katholieke universiteit of hogeschool, maar 

vooral van groot- en klein-seminanes en uit verschillende sectoren van de 

katholieke publicistiek. Slechts het overige kwart had directe relaties met 

de zielzorg-praktijk. 

De enige leek die als AvG-auteur optrad en in het hoger onderwijs werk

zaam was, was Gerard Brom. Het beeld van de leken-auteurs is minder over

zichtelijk dan bij de clerici het geval was. Er zijn enkele journalisten bij: 

O.Leroi (ps. van L.Soeterboek) en J.Temmink, die ook jongensboeken schreef. 

Uit de journalistiek-literaire sfeer kunnen Van Duinkerken, Engelman, Van 

Oosten - een bekeerling - en ook Annie Salomons genoemd worden. J.Böckling 

en A.Boudens schreven beiden nogal wat schoolboekjes, vooral de laatste. Men 

kan Montesson moeilijk "in datzelfde kader" plaatsen: zij is misschien de 

belangrijkste en zeker de in die tijd vermaardste auteur van de 64 überhaupt. 

Uit de wereld van de politiek kwamen ook enkele AvG-auteurs: de diplomaat, 

laatstelijk Nederlands gezant te Madrid, M.van Vollenhoven, de RKSP-

specialist op koloniaal gebied Max van Poll - tevens journalist en auteur 

van verschillende boeken en brochures op politiek en maatschappelijk gebied, 

in zeker opzicht opvolger van de hier eveneens te noemen negentiende-eeuwse 

bekeerling des Amone van der Hoeven, die in de jaren 1870 en 1880 eveneens 

als de "Indische specialiteit" der katholieke afgevaardigden gold. Politicus 

en bekeerling was ook H.Marchant, bekeerling na een studie in de gerefor

meerde theologie J.Lammertse. Met de eerder genoemde Van Oosten zou men deze 

vier bekeerlingen-auteurs als aparte groep kunnen onderscheiden. Voorts komt 

men nog twee bekende katholieke artsen als AvG-auteur tegen- Holt en Huddleston 

Slater, beiden bekend als auteur op het gebied van het sexuele leven; in dat

zelfde verband is hier te noemen de vice-voorzitter van de Bond van Grote 

Gezinnen J. de Boer, die overigens ook in de wereld van het katholieke 
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(middelbaar) onderwijs verschillende functies bekleedde. C.A.Bouman en H. 

Divendal waren als journalistieke medewerkers aan het secretariaat van de 

Actie verbonden. Van een drietal leken-auteurs (Van Ronberg, Van Son, Schnabel) 

kon het beroep niet worden vastgesteld. 

De helft der leden van deze onderwijs- en informatie-élite had univer

sitaire voming achter de rug. Voor wat betreft de geestelijken onder hen 

wordt daarmee bedoeld: onderwijs na het groot-seminarie, hetzij aan een 

Nederlandse universiteit, hetzij in het buitenland; verschillenden studeerden 

te Rome. Bij de 19 academisch gevormde geestelijken lag ten aanzien van de 

afstudeerrichting uiteraard de nadruk op theologie en wijsbegeerte: 9 theo

logen, 3 wijsgeren, bovendien een drietal dat zowel in theologie of wijsbe

geerte was afgestudeerd en bovendien nog in een andere faculteit, namelijk 

letteren of staatswetenschappen. Tenslotte bevonden zich nog twee juristen 

en een wis- en natuurkundige onder de clerus. Hoewel onder de 13 academisch 

gevormde leken ook twee theologen waren - Pên daarvan de bekeerling Lairanertse -

lag de nadruk hier elders. Drie afgestudeerden in de juridische, drie in de 

medische faculteit en drie in de letteren. De op een haar na 50% academici 

onder de AvG-auteurs wordt vol gemaakt door er Van Duinkerken bij te tellen, 

die in 1937 een eredoctoraat van Leuven ontving, in de letteren. Die eer 

was overigens eerder AvG-auteur Van Vollenhoven toegevallen, maar m het 

bovenstaande is hij al als afgestudeerd jurist meegeteld. Voor het overige 

realisere men zich dat voor wat betreft de factor "vorming" de met-universi-

tair gestudeerde geestelijken, 21 in getal, nog altijd aan een groot

seminarie theologie en wijsbegeerte hadden gestudeerd. De niet-umversitaire 

onderwijscarrières van de overige leken (11 in totaal) is niet na te gaan. 

Voor wat betreft de gegevens over de leeftijd van de AvG-auteurs is 

uitgegaan van de leeftijd in het jaar waarin de betreffende AvG-publicatie 

verscheen. Schreef de auteur er meerdere, dan is het gemiddelde genomen. 

Zes auteurs blijven hierbij buiten schot: van vier was het gegeven niet te 

achterhalen, twee waren reeds langer overleden op het moment dat de uitgave 

verscheen (des Amone en Klug) . De auteursgroep is duidelijk een stuk jonger 

dan het Comité van de Actie zelf. Het lijkt het beeld van een wat oudere 

élite, die uitdrukkelijk een jongere groep naar voren schuift. Ongeveer twee

derde van de (58) schrijvers is 49 jaar of jonger, dat zijn er dus 37. En 

19 van deze 37 liggen in de leeftijdsgroep van tussen de 30 en de 39 jaar. 

Achttien auteurs zijn tussen de 50 en de 59 jaar en een drietal ouder dan 65. 

Berekent men de gemiddelde leeftijd van de groep dan blijkt die bijna 44 jaar 

te bedragen; de mediaan ligt wat lager· 42,5 jaar. Splitst men de groep op 

46 



dit punt in geestelijken en leken, dan blijken er geen significante ver

schillen op ta treden. Zowel de opbouw in leeftijdsgroepen als het gemiddel

de en de mediaan liggen dicht bij de gegevens over de groep in zijn totali

teit. Van geestelijken (39) en leken (19) zijn in beide gevallen ongeveer 

tweederde onder de 49 jaar. Bij de geestelijken liggen gemiddelde en mediaan 

net wat hoger dan bij de lekengroep, namelijk respectievelijk 44 en 43 jaar, 

terwijl die bij de laatstgenoemden respectievelijk 43 en 41 jaar bedragen. 

Men kan ook bij de bewerking van dergelijke gegevens, niet - zoals 

tot hier toe gebeurde - uitgaan van de auteur als zodanig, maar van wat 

men kan noemen de "titel-auteur". Er zijn er onder de 64 genoemden die 

meerdere AvG-boeken of brochures voor hun rekening hebben genomen,en die 

aldus duidelijker dan anderen hun stempel op het uitgaven-geheel der Actie 

hebben gedrukt. Men kan dat in de kwantificering tot uitdrukking brengen 

door de sociografische gegevens zo vaak te laten meetellen als een auteur 

als schrijver van een "titel" (boek, brochure, pamflet) is opgetreden. 

Het gaat hierbij vooral om twee geestelijken, die elk vijf brochures 

bijdroegen, namelijk Bender en De Greeve, en voorts nog één die drie en 

drie die twee titels verzorgden.Bij de leken treden slechts twee dergelijke 

auteurs op, die ieder twee brochures schreven. Hier zullen niet alle uit

komsten van de berekeningen met de titel-auteurs worden gereproduceerd, 

omdat het beeld niet fundamenteel afwijkt van het hierboven geschetste. Op 

grond van het juist aangestipte kan men dat al zien. Slechts bepaalde trekken 

in het uiteindelijke beeld worden toegespitst. Het aandeel van de clerus in 

het totaal der titels is wat hoger: 70% geestelijke "titel-auteurs" tegen 

65% "gewone" geestelijken-schrijvers. De invloed van Bender OP, De Bivort 

SJ, Pauwels OP en Mulder pr., die allen meerdere titels verzorgden, doet 

zich voorts gelden in het cijfer docerenden aan groot-seminaries,der acade

misch gevormden, richting theologie: die cijfers liggen bij deze berekening 

allemaal iets hoger. Op de leeftijd-uitkomsten heeft een bewerking met 

titel-auteur-cijfers geen of nauwelijks effect: de leeftijden der dubbel

auteurs lagen óp of dichtbij het gemiddelde en de mediaan. 

4.1.4. De uitgeverijen 

Alvorens enkele gegevens te vermelden over de uitgeverijen, waarmee de Actie 

de nodige contacten onderhield, mag erop gewezen worden dat de AvG zelf als 

uitgever en boekhandelaar is opgetreden. Dat de uitgave van pamfletten en 

Vliegende bladen, van prentjes en wandplaten in eigen beheer werd uitgevoerd, 

is tot op zekere hoogte voor de hand liggend. Het ging daarbij om drukwerk, 
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dat geheel via de eigen verspreidingsorganen van de Actie aan de nan werd 

gebracht, al trad men voor wat de prentjes betreft wel degelijk als con

current van de katholieke handelaren in religieuze artikelen op. Maar ook 

brochures en enkele boekjes, die op zich genomen zeer wel via de katholieke 

uitgeverijen hadden kunnen worden verzorgd, gaf de Actie in eigen beheer 

uit, uiteraard vanwege de geringere kosten en de mogelijkheid op die manier 

meer exemplaren te kunnen verspreiden. Dat was het geval met zo'η vieren

twintig titels: de twaalf deeltjes van de Gele serie, een tiental afzonder

lijk verschenen titels, waarvan vier in samenwerking met andere instanties 

(Geloofsverdediging in Antwerpen, Pro Deo in Genève, de Interdiocesane 

Jeugd CoFimissie) , en de twee brochures die de Actie over haar eigen acti

viteiten publiceerde. Ook als boekhandelaar trad zij op, namelijk van alle 

uitgaven, of die nu in eigen beheer of via uitgevers waren verschenen. Uit 

die brochuren- en boekhandel werden mkoirsten getrokken,- men kende kor

tingen toe bij afname van grotere aantallen etc. Het is niet vast te 

stellen welk deel van de uitgaven op die manier aan de man gebracht is, 

en welk deel via andere kanalen, vooral de erkende boekhandel. Ook ver

spreidde nen soms grote aantallen boeken of brochures gratis. Evenmin kan 

vastgesteld worden hoe groot de inkomsten door de winstmarges op deze 

handel waren. 

Wel staat vast dat dit soort activiteiten de vereniging van katholieke 

uitgevers en boekhandelaren St.Jan een doorn m het oog w m . Deze organi

satie was zelfs in het leven geroepen als wapen om dergelijke "misbruiken" 

te bestrijden. In het gedenkboek van de vereniging, bij gelegenheid van het 

25-jarig bestaan , kan men lezen hoe bij de verschillende pogingen om 

tot organisatie te komen het punt van die oneigenlijke concurrentie steeds 

centraal stond. De kwestie was dat katholieke scholen, seminaries, kloosters 

en godsdienstige verenigingen als boekhandelaren optraden. De moeilijkheden 

met het Propaganda-genootschap te Amsterdam, de St. Willibrordus Vereniging, 

leidden op die manier tot een kortstondige tweede fase in de geschiedenis 

van de organisatie, in 1907, terwijl dergelijke zaken ook van doorslag

gevende aard waren bij de definitieve oprichting in 1924. Tijdens de jaar

vergadering 1936 werd er op dezelfde manier geklaagd over het Geert Groóte 

Genootschap, en in 1937 constateerde de voorzitter van St.Jan, Paul Brand, 

dat er hoe langer hoe meer katholieke verenigingen e.d. waren die voor uit

gever en boekhandelaar gingen spelen. Het bestuur had dan ook aan al die 

verenigingen brieven gestuurd met de oproep hun uitgaven steeds via de ka-
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tholieke uitgeverijen en boekhandels te verzorgen . Diepenhrock zal ook 

wel zo'η brief gehad hebben, en wellicht stond deze kwestie centraal bi] 

het enige contact dat de Actie met St.Jan gehad heeft . Véél effect in 

het voordeel van de leden van St.Jan heeft dat contact dan in ieder geval 

niet gehad. 

Het merendeel der titels uit het AvG-fonds werden door katholieke 

uitgeverijen op de narkt gebracht. Hoewel het daarbij om in totaal een 

twintigtal uitgevers gaat, zijn er een drie à vier die apart vermelding 

verdienen ondat bij hen zo'η driekwart van de titels werd ondergebracht, 

de rest bij de overblijvende zestien. Het betreft enkele kleinere uitgeve

rijen, die zich bij uitstek op het propageren van het katholieke boek, 

deels zelfs exclusief godsdienstige werken hadden gespecialiseerd, al 

verschillen zij ook onderling in enkele opzichten van karakter 

Negentien kleinere en één grotere brochure verschenen bij uitgeverij 

Kinheim te Heiloo. Kinheim was echter geen erkend uitgever, hij was tot 

1944 geen lid van St.Jan en stond ook niet vermeld in de uitgaven van de 

Plusalmanak van die jaren. Wel was hij lid van de R.K. Vereniging van 

Nederlandse drukkerspatroons. Het gaat hier dus wel om een klein drukkers-

bedrijf dat zich tot kleine uitgeverij emancipeerde . Directeur was B. van 

der Laan, die vermoedelijk m 1933 met het zelf drukken en uitgeven van 

brochures begon. De "Katholieke brochurenreeks", vanwege het formaat ook wel 

"De smalle boekjes" genoemd, is het bekendste project van deze uitgeverij 

geworden. Met een omvang van dertig, veertig kleine pagina's lag de inhoud 

ervan op zuiver godsdienstig gebied: devotieleven, geloofsleer, heiligen

levens, katholieke kerk e.d. De prijs was laag, 10 cent. Het doel van de 

reeks werd in een prospectus omschreven als "op zo ruim mogelijke schaal 

verspreiden van goedkope brochures op godsdienstig gebied in de ruimste 

zin, ter verdieping van de kennis der katholieke waarheid op elk terrein". 

Het is zonder twijfel dit project geweest dat de AvG m uitgeverij Kinheim 

heeft aangesproken. Tot 1939 verschenen ongeveer 70 deeltjes. Voorts bevatte 

het fonds van Kinheim weinig schokkends: heiligenlevens, een beroepskeuze

boek voor meisjes e.d. Typerend mag nog heten de reeks "Katholieke herdrukken", 

die beoogde de Nederlandse katholieken vertrouwd te maken met hun eigen 

emancipatiegeschiedenis. Daaruit werden teksten opnieuw gedrukt, bijvoor

beeld als deel II een drietal pamfletten van Jan Hendrik Sassen, uit de 

eerste decennia van de 19e eeuw, plus cijfermateriaal uit 1848 en 1871 be

treffende de discrepantie tassen het aantal katholieken en het aantal door 
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hen beklede openbare functies ("achterstelling"); dit alles onder de titel 
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"Burgers van de tweede rang" - Marchant schreef er een voorwoord bi] . Tot 

1940 verschenen slechts enkele delen in deze serie. 

De man die het stempel drukte op de in 1936 opgerichte uitgeverij De 

Toorts, net als de AvG te Heemstede gevestigd^as Cor Hesseling. Al tijdens 

zijn Delftse studententijd had die getoond een katholiek activist van het 

zuiverste water te zijn. Hij werd er secretaris van de Delftse afdeling van 

de katholieke studentendrankweer ̂ , schreef bijdragen aan het Roomsch 

Studentenblad, waarin hij o.a. mede-ondertekenaar was van een oproep, voor

jaar 1923, tot een positievere opstelling en grotere activiteit van katho-
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lieke studenten: "Wij willen zijn strijders voor God ... en behoorde later 

dat jaar tot de oprichters van Hpcmva^rt,dat immers onder Delftse studenten 

en mede vanuit de Drankweer-beweging is ontstaan. Overigens is het op zich 

mogelijk dat Hesseling en Diepenbrock elkaar in die tijd hebben ontmoet. De 

laatste zal in zijn bestuursfunctie van het Amsterdamse "Thomas", 1922/1923, 

met op de voorgrond tredende katholieke studenten uit andere steden wellicht 

contacten hebben onderhouden1 . Enkele jaren later ging Hesseling m op 

het verzoek van de uitgeverij "Joost van den Vondel" om redactiesecretaris 

te worden van een op te zetten Katholieke Encyclopedie. Het eerste deel ver

scheen in 1933. Deze functie bracht hem thuis in uitgeversvak en katholieke 

wetenschap, en leverde hem uiteraard talloze contacten m de wereld van de 

zuil op. Van De Toorts werd hij in 1936 commissaris, in 1938 directeur, maar 

van het begin af aan bepaalde hij de inhoud van het fonds. E^n fonds

catalogus van De Toorts uit 1937 vermeldt een twintigtal titels van ge

varieerde aard, maar wel steeds vanuit een katholieke achtergrond geschreven. 

De AvG liet bij deze uitgeverij veertien titels verschijnen, waarvan tien in 

de serie "Katholiek reveil" en twee m de serie "Katholieke Levensleer". Ook 

het grote "Klug-boek" was een uitgave van De Toorts, in opdracht van de 

Actie. In het geheel der AvG-uitgaven vallen enkele Toorts-titels zonder 

twijfel bijzonder op. Het was in de "Katholiek-reveil"-serie dat Hesseling 

en de Actie o.a. een aantal katholieke jongeren aan het woord lieten: Engel

man, Van Oosten, Van Duinkerken u . 

Een aanzienlijk minder belangrijk contact van de Actie was de oude 

Haagse firma A.N.Govers, opgericht in 1876. Toen A.N. in 1914 door zijn 

drie zoons werd opgevolgd, werd het doel van de firma in de notariële 

akte omschreven als "... het drijven van handel in boeken, religieuze en 

aanverwante artikelen, het exploiteeren eener drukkerij ...". Nadruk lag 

practisch op de verkoop van zuiver godsdienstige boeken, missaals, katho-

50 



lieke schoolboeken, devotionalia, en minder op het uitgeven. Tot het fonds 

van de firma, die zich na het gouden jubileum m 1926 "Pauselijk drukker 

en uitgever" mocht noemen, behoorde in de jaren dertig o.a. een toen erg 

bekend vraag- en antwoordboekje over de katholieke geloofsleer, door F. 

Hendnchs SJ, waarvan in enkele jaren tijds een tiental drukken verschenen , 

voorts kleinere heiligenlevens, lijdensmeditaties, een enkele katholieke 

roman en kinderboek, en: een themaboek voor kerklatijn! Voor de Actie gaf 

Govers de vijf deeltjes in de Vox Clamantis-serie uit, vijf brochuurtjes 

van H. de Greeve, wiens "Lichtbakens" ook al door Govers waren gedrukt 

Geen uitgeverij m de strikte zin, maar veeleer - naar een klacht 

vanuit de vergadering van St.Jan - "... een krant, die zich uitgevers

manieren had aangeschaft ..." was De Residentiebode in Den Haag, die 

voor de Actie de Vliegende bladen drukte, vanaf nr.3. Waarom die opdracht 

van Teulings in Den Bosch, die de twee eerste afleveringen voor zijn reke

ning nam, naar de Residentiebode overging, is uit het materiaal niet duide

lijk. Gezien het aantal afleveringen en de oplage der Vliegende bladen kan 

de Residentiebode een belangrijk contact van de Actie heten. Deze in 1894 

door Jhr.J.W.J.C.M.van Nispen tot Sevenaer opgerichte krant onderging in 

verschillende opzichten een verandering nadat diens zoon Jhr.Mr.C.H.M.J.J. 

in 1932 de directie had overgenomen. Bij de statutenwijziging van 1936 

luidde het doel van de onderneming weliswaar in meer algemene zin "... ver

spreiding en verdediging van Roomsch-katholieke beginselen op maatschappe

lijk en politiek gebied ...", maar de manier waarop de Residentiebode dat 

in de daarop volgende jaren deed, droeg wel opvallende trekken. De krant 

zelf was een dagblad van zeer rechtse signatuur, terwijl eveneens bij de 

Residentiebode het filofascistische weekblad "Vrijdag" gedrukt werd, nadat 

Brand dat had afgestoten. Het laatste nummer ervan kwam in december 1936 

uit. Uit het overigens tamelijk geringe boekenfonds van de Residentiebode 

mogen hier nog genoemd zijn twee boeken van dr.Huddleston Slater, o.a. diens 

bestseller "Ja, ik wil", en een anti-bolsjewistische roman van Artur Muller, 

uit het Duits vertaald - volgens een recensie in De Telegraaf "een anti-

bolsjewistisch kunstwerk". Direct in mei 1945 werd Van Nispen geschorst als 

lid van de Vereniging ter bevordering van de belangen des boekhandels, en 

kort daarna werd hij door het Bijzonder Gerechtshof in Den Haag tot twee-en-

een-half jaar gevangenisstraf veroordeeld "... wegens het doen vervaardigen 

van allerlei drukwerk, hetwelk propaganda voor de nationaal-socialistische 

ideeën bevatte" . Of in de betrekking van de Actie tot de Residentiebode 

van enige betekenis is geweest de verwantschap tussen het Comité-lid C.M.O. 
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van Nispen tot Sevenaer en de directeur van die firma - zi] waren achter-
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neven - is m e t vast te stellen 

Zoals aangegeven hadden de overige zestien jitgevers veel minder inten

sieve contacten met de Actie. Hun fondsen en doelstellingen zi]n van een 

gevarieerde aard en het is onmogelijk om steeds vast te stellen waarom en 

hoe een bijzondere betrekking met de AvG tot stand is gekomen. Wel is dui

delijk, maar dat is weinig schokkend, dat het bijna steeds om principieel-

katholieke uitgeverijen gaat. Enkele titels werden verzorgd door katholieke 

uitgevers, die in onderwijszaken waren gespecialiseerd, de drukkenj-

uitgeverij "St.-Gregonushuis" van de Fraters van Utrecht en uitgeverij 

Malmberg in Den Bosch. Ook de ¡»eer kleine firma W.J.van Breemen in Delft, 

waarover moeilijk gegevens te achterhalen zijn, maar die in ieder geval 

handel dreef in schooluitgaven, nam een titel voor zijn rekening. Een drie

tal andere uitgeverijen, waarmee de Actie in zee ging, droeg meer regionale 

trekken. De firma H.Bergmans, Tilburg, was de uitgeverij-afdeling van een 

groter familiebedrijf, vanaf 1917 ¿elfstandig,en gaf, naast een traditio

neel pakket heiligenlevens en devotionele titels, nogal wat werk van do

centen aan Tilburgse instellingen uit, de Hogeschool en de Leergangen. Dat

zelfde was het geval bij de wat kleinere fima "Uitgeverij De Kempen", 

eveneens in Tilburg, gelieerd met boekhandel A.C.M.Pillot, in wiens fonds 

namen als Max van Poll, L.C.Michels en Moller voorkwamen. Ook van de firna 

Gebrs. van Aelst, Maastricht, kan men vaststellen dat het fonds ervan nogal 

sterk regionale trekken vertoonde. Deze drie gaven voor de Actie een zeven

tal titels uit.Foreholto te Voorhout, onder leiding van Br. Ephraim, ver

zorgde vier titels. Foreholte (met vignet- Umbram fugat ventas) gaf hoofd

zakelijk godsdienstige werken uit. In een fondscatalogus uit 1934 behoort 

ongeveer driekwart tot die categorie. Opvallende uitgaven zijn een 

Mussolini verheerlijkende biografie, geschreven door diens secretaresse, en 

een gedichtenbundel van Ernest Michel; voorts uitgaven op het gebied van de 

boekencensuur. O.a. was p. Gielens Boekenschouw een uitgave van Foreholte. 

De grootste en meest algemene uitgeverij van katholiek Nederland op dat 

moment, Paul Brand, verzorgde één titel; het Spectrum in Utrecht, net van 

start gegaan, in 1936, een drietal; de eveneens recent begonnen Hilversumse 

firma "Gooi en Sticht" (1934) een tweetal - deze laatste uitgeverij speciali

seerde op het gebied van vooral kerkelijke uitgaven, o.a. de "Ecclesia 

docens"-serie, waarin pauselijke documenten werden bezorgd, en de litur

gische serie "Bron van christelijke geest". De R.K. Boekcentrale, Amsterdam, 

verzorgde één titel voor de Actie. De eveneens m Amsterdam gevestigde firma 
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"Diligentia" ook één; dit was wel de enige uitgeverij die bijna uitsluitend uit-

qavon 7onoer god -dienst- ig-kerkelijke achtergrond uitgaf, namelijk popu

laire technische handleidingen e.d. 

Met deze namen is het grootste deel van de katholieke uitgeverijen m 

Nederland uit die jaren genoemd. Dat wil zeggen dat de publicatie-activiteiten 

van de AvG nauw verweven waren met, c.q. alleen verwezenlijkt konden worden 

door de medewerking van die sector van de katholieke zuil-gemeenschap - on

danks zekere wrijvingen die er op bepaalde punten geweest Pijn. 

4.2. De katholieke pers 

De katholieke pers vormde uiteraard voor de Actieleiding een bijzonder aan

trekkelijk medium om het katholieke volksdeel voor te lichten en te be

werken m de richting van de doelstellingen. De contacten met de katholieke 

bladen liepen daarbij voor het grootste deel via de KWP, dat is de afkor

ting van de Katholieke Wereld Post. Dit katholieke persbureau werd in 1928 

opgericht door Hem Hoeben, die in kapelaan A.van Lierop een medewerker vond 

met wie hij de werkzaamheden van zijn in Breda gevestigde bureau in de loop 

der jaren dertig systematisch uit kon bouwen. De perscommuniqué's van de 

KWP over de kerkvervolgingen in het Derde Rijk zijn het meest bekend ge

worden aspect van Hoebens werkzaamheden. Als gevolg daarvan werd direct al 

in mei 1940 het bureau door de Duitsers gesloten en werden ên Hoeben ên Van 

Lierop opgepakt en gevangen genomen. De eerste overleed in een Berlijnse 

gevangenis, de tweede in Dachau, respectievelijk in februari en november 

1942. Het terrein van hun verslaggeving echter was veel breder en strekte 

zich uit tot kerkelijke berichten e.d., maar ook tot het verzorgen van 

vrouwen- en kinderrubrieken voor katholieke bladen. Het godsdienstig-

kerkelijk aspect kreeg in hun werk een zware nadruk en de verdediging van 

de kerk tegen de "moderne dwalingen" en van de traditionele kerkelijke belan

gen was zonder twijfel een hoofdkenmerk van de KWP. Hoeben had voorts nogal 

wat internationale contacten. Hij had in Duitsland gestudeerd en was daar 

in contact gekomen met de Jezuïet Friedrich Muckernann , die in die jaren 

in Duitsland een zeer bekend publicist en spreker was. Met hem werkte hij 

al mee bij de uitgave van enkele "Korrespondenzen" en wel naar Muckermanns 

voorbeeld is de KWP opgericht. Precies ook in deze jaren kwam een zekere 

internationale organisatie van katholieke bladen van de grond, of liever -

wat bescheidener gezegd - gingen de hoofdreaacteuren van een aantal grote 

katholieke bladen elkaar regelmatig treffen. Belangrijkste figuur en stimu

lator hiervan was wel pater Merkien van La Croix, maar ook Muckermann en 
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Hoeben waren erbij betrokken. De KWP werd zelfs bevorderd tot secretariaat 

van de internationale organisatie (1937) 

Hoeben was lid van het Algemeen Comité der Actie en werd van het begin 

af aan door Diepenbrock betrokken bij enkele niet onbelangrijke initiatieven. 

In de loop van de jaren 1937, 1938 en 1939 werden in de katholieke bladen een 

aantal communiqué's geplaatst, die van de AvG afkomstig waren: ze begonnen 

bijna steeds met de korte zin: "Het Comité van de katholieke Actie "voor 

God" schrijft ons" of een mededeling van gelijke strekking. In totaal konden 

18 van dergelijke artikelen teruggevonden worden . De sterk polemisch ge

tinte artikelen - kwantitatief gezien lagen accenten op de bestrijding van 

communisme en neo-malthusianisne - werden op het bureau van de KWP samenge

steld en verspreid via de contacten die men daar met de katholieke bladen 

had. Mogelijkerwijs vond de selectie van de onderwerpen en ook de samen

stelling plaats in of na overleg met het secretariaat van de Actie in Heem

stede. De artikelen werden - althans volgens informatie uit het Mededelingen

blad - in vrijwel alle katholieke bladen geplaatst . Dit wil niet zeggen 

dat de katholieke bladen buiten de KWP-communiqué's geen andere informaties 

van en over de Actie in hun kolommen opnamen. In enkele gevallen kon worden 

geconstateerd dat redacteuren van een katholieke krant b.v. gedeelten uit 

documentaire artikelen ir. het Mededelingenblad van de Actie omwerkten of 

samenvatten tot een nieuw artikel . Ook was er wel rechtstreeks contact 

tussen Heemstede en de belangrijkste katholieke kranten, getuige bijvoor

beeld een in De Tijd geplaatst artikel over de activiteiten van het Comité 

na twee jaar bestaan 

Een tweede initiatief waarbij de KWP betrokken was betrof de plaatsing, 

gedurende enkele jaren een of meerdere malen per week, van een korte, om

kaderde tekst in de katholieke bladen, die met de naam van de Actie was 

ondertekend. Het ging daarbij meestal om niet neer dan een enkele zin, 

van beschouwelijke of vermanende aard, die men ontleende aan het werk van 

contemporaine katholieke auteurs, heiligen, kerkvaders of pausen. De eerste 

maal dat een dergelijke tekst werd geplaatst, mei 1937, was hij afkomstig 

van p.Merkien en betrof het "katholicisme van de daad"; duidelijker kan de 

hand die Hoeben hierin had niet geïllustreerd worden ' . Deze leuzen werden 

in een veertigtal katholieke bladen opgenomen: ongeveer dertig dagbladen, dat 

wil zeggen ongeveer driekwart van de bestaande katholieke dagbladen, en boven

dien in een tiental een of meerdere malen per week verschijnende katholieke 

nieuwsbladen. Onder de dagbladen waren alle belangrijkere, zoals De Maas

bode, De Tijd, Volkskrant, Residentiebode, De Gelderlander, Ons Noorden en 
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verschillende andere grote regionale bladen . Op deze manier neeft de Actie 

zichzelf frequent aan een breed, katholiek publiek kunnen presenteren. 

Naast dit alles verleende Hoeben misschien ook op andere punten nog 

medewerking, bijvoorbeeld het plaatsen van advertenties in de neutrale 

bladen. De tentoonstelling der Actie, door de Nijmeegse studenten verzorgd, 

werd met behulp van de KWP in 1939 uitgebreid met een gedeelte over het 

"Duitsche Nieuwheidendom"; tot dan had ze voornamelijk uit anticomnumstica 

bestaan161 . 

4.3. Demonstratieve bijeenkomsten 

Hoewel ze van minder belang waren dan de reeksen publicaties en de pers

communiqué 's, die de Actie verzorgde, zal men de betekenis van de demonstra

tieve bijeenkomsten die eveneens door haar worden деогдапіьеоті ter propa

ganda van haar doeleinden door middel van vooral net gesproken woord, niet 

mogen onderschatten. Daartoe zou op grond van een methodisch probleem aan

leiding kunnen bestaan. De situatje met betrekking tot het materiaal over 

dergelijke meetings is namelijk verre van bevredigend. Men is ervoor aange

wezen op de verslaggeving in de katholieke landelijke, maar ook regionale en 

locale pers. Die verslagen munten echter geenszins uit door precisie, noch 

ten aanzien van de harde gegevens (aanwezigen e.d.), noch in de samen

vattingen van de redevoeringen. Bovendien wordt een onderzoek ernaar ernstig 

bemoeilijkt door de verspreidheid van het materiaal; de leggers van locale en 

regionale kranten bevinden zich soms op een archief, soms nog ter redactie 

van een krant zelf, en bovendien niet steeds in de staat, die men zou wensen. 

Dergelijke onvolkomenheden mogen echter leiden tot de nodige vraagtekens, 

niet tot een ontkenning bij voorbaat van de rol die zulke bijeenkomsten voor 

de realisering van de doelstellingen der Actie kunnen hebben gehad. Alleen 

al de constatering dat minstens enkele honderdduizenden in de loop van die 

paar jaar aan die bijeenkomsten hebben deelgenomen en daar, vaak uit de 

mond van de hoogste Actieleiders, over c;e AvG-idealen hebben horen spreken, 

mag voor te snelle en gemakkelijke conclusies op grond van methodische onvol

komenheden behoeden. Op basis nu van een aantal gegevens in het Mededelingen

blad en van de persverslagen van een vijfentwintigta] dergelijke manifesta

ties kan daarover niettemin het volgende worden vastgesteld 

Uitgaande van de kalenderachtige staat van activiteiten, die in enkele 

nummers van het Mededelingenblad wordt gegeven, kan het aantal bijeenkomsten 

geschat worden op gemiddeld drie à vier per maand; wat minder in de eerste 

helft van 1937 omdat de Actie nog op gang moest komen, en vanaf het najaar 
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1939 waarschijnlijk ook wat minder - maar over de periode zomer 1939 tot 

zomer 1940 zijn geen gegevens oescbikbaar. Eon voorzichtige schatting geeft 

dus een totaal van tussen de 100 en de 150 van dergelijke vergaderingen. Ze 

vonden plaats in steden van allerlei grootte, van Amsterdam en Rotterdam, via 

Groningen, Zwolle of Tilburg, tot Overveen en Hazerswoude toe, zonder dat in die 

spreiding opvallende accenten zijn aan te brengen. Wel ziet men duidelijk 

veel minder van dergelijke bijeenkomsten in het katholieke zuiden: in de 

periode waarover precieze gegevens beschikbaar zijn, november 1937 tot maart 

1939, werden er zo'n 45 boven en maar een tiental beneden de grote rivieren 

gehouden; slechts een enkele van die laatste groep in Limburg, de rest ervan 

in Noord-Brabant. Dat zegt meteen iets over de aard van de bijeenkomsten 

ze droegen een sterk getuigend karakter, wilden propageren en demonstreren. 

In een diaspora-situatie functioneerden dergelijke bijeenkomsten beter, 

terwijl ze ook de interne cohesie van de minderheidsgroep konden versterken. 

Het aantal aanwezigen, de omvang van de manifestatie, varieerde nogal. 

In een aantal grote en middelgrote steden werden so-ns massale meetings ge

houden, waarbij het aantal aanwezigen wel in de duizenden liep. De open

luchtvergaderingen in Eindhoven op hot Wilhelminaplein en in Zwolle op het 

gemeentelijk sportterrein brachten respectievelijk tussen de 10 en 20.000 

en ongeveer 8000 mensen op de been. Ook in Rotterdam op het Afnkaanderplein 

en in Maastricht op het Vrijthof waren enkele duizenden aanwezig. Een derge

lijk massaal karakter hadden ook de bijeenkomsten die gehouden werden m 

zalen als de Haagse Dierentuin of Amicitia, de grote zaal van het Amsterdamse 

Concertgebouw, de Rotterdamse Doelen of de Haarlemse Stadsschouwburg. Wat 

geringer van omvang waren uiteraard de bijeenkomsten in de kleinere steden, 

hoewel in de Mededelingen en verslagen over deze categorie nauwelijks kwanti

tatieve opgaven verschijnen. Maar volle zalen, als gemeld van de Leidse 

Stadsschouwburg, het St.Vitusgebouw in Dussum, de Stads-Doelen in Delft, be

tekenen grof geschat de opkomst van tussen de 500 en de 1000 demnst ranten 

En helemaal aan het andere eind, qua omvang, staan vergaderingen in kleinere 

plaatsen of op parochieel niveau go irqmicoerd in het R.K. Veroonigingsqebouw te 

Boskoop, het Bondsgebouw in Oss, in het clubhuis van de St.Agnesparochie in 

Amsterdam, of ook in de Grote Kerk in Harlirgen, - om maar enkele voorbeelden 

te noemen. 

De bijeenkomsten werden soms georganiseerd in het kader van bepaalde 

katholieke tradities. Bij een aantal zgn. katholiekendagen was dat het geval. 

Zo stonden de landelijke katholiekendag in Utrecht, mei 1937, de diocesane 

van het bisdom Den Bosch in Nijmegen in september 1938, en de regionale der 

56 



Zaaribe katholieken, eveneens in september 1930, in het teken van de Actie 

"voor God". Ook op de feesten rond de Heiligdomsvaart m Maastricht, ]uli 

1937, drukte de Actie haar stenpel. Enkele keren ook werd de eerste avond 

van een jaarlijks gehouden "Katholiek Winterprogramma" aan de AvG besteed; 

dat was o.a. het geval in Den Haag, oktober 1936 en in Leiden, november 1937. 

In het grootste deel van de gevallen echter ging het om apart georganiseerde 

dagen, middagen of avonden, exclusief ter propaganda van de doelstellingen 

van de Actie. Organiserende instantie was vaak het plaatselijk samenwerkings

verband der katholieke verenigingen, soms "Commissie van samenwerking", dan 

weer "Katholiek ..." geheten - waarbij de puntjes staan voor de plaatsnaam. 

In een aantal gevallen waren het plaatselijke verenigingen of afdelingen 

van landelijke katholieke organisaties, bijvoorbeeld het "Π.Κ. Lekenapostolaat" 

in Eindhoven of de Tilburgse afdeling van het Werkliedenverbond. En een heel 

enkele keer worden plaatselijke comité's der AvG zelf genoemd, of ook 

organiseert de parochiële geestelijkheid de bijeenkomst. Nog mag opgemerkt 

worden dat in een gering aantal gevallen de propaganda-vergadenng geplaatst 

was in een groter organisatorisch geheel: als hoogtepunt van een aantal dagen 

of week, waarin tevens de tentoonstelling der Actie geëxposeerd bleef, col

portage van brochures plaatsvond< n/of r°n "vliegende wnnkel" in het stads-

centrun was ingericht. 

Een of meer redevoeringen vormden het kernstuk van dergelijke propaganda-

bijeenkomsten. Omlijsting was er ook altijd wel: een enkele keer toneel, licht

beelden of zelfs film, maar vaker muziek,- harmonieën of bandjes traden op, 

vaak ook werden geestelijke gezangen ten beste gegeven door een koor(tje) en, 

vooral bij de massalere bijeenkomsten, zongen ook de aanwezigen. Niet het 

Actie-lied, dat blijkbaar tamelijk onbekend bleef, wèl het haast onvermijde

lijke "Aan U, o koning der eeuwen". Eveneens bij die grotere meetings waren 

gezagsdragers ruimschoots vertegenwoordigd: commissaris van de koningin, 

burgemeester en/of wethouder(s), terwijl ook uit de kringen van de hogere 

clerus een enkele maal een bisschop, wat vaker een vicaris-generaal en regel

matig professoren van seminaries aanwezig waren. In de redevoeringen werd 

in algemene zin gesproken over de AvG, de doeleinden en de middelen waarmee 

men zou gaan werken of al werkte om een en ander te bereiken. Nogal eens naar 

aanleiding van de bisschoppelijke brief werden de belangrijkste, aan de kerk 

vijandige stromingen onder de loep genomen, en de aanwezigen aangespoord ze 

te helpen bestrijden door middel van medewerking aan de Actie. Het waren 

vooral Steger en Diepenbrock zelf die als spreker optraden. Tijdens negen van 

de genoemde vijfentwintig bijeenkomsten voerde Steger het woord, en Diepenbrock 
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tijdens zeven. De laatste beperkte лсЬ iets meer tot de qrotere steden, 

waar óók Steger wel optrad, maar de^e vindt men toch ook vermeld als spreker 

in plaatsen als Boskoop, Delft, Assendelft en Tilburg. Enkele andere fi

guren die regelmatig optraden tijdens AvG-bijeenkonsten waren Marchant, 

H. de Greeve, rector Drost en Paul de Waart. Onder de overigen, die in de 

25 verslagen eenmaal als spreker voorkwamen, valt een groep seminarie

professoren op: Braakhuis, Cleophas, Delteyk, Haring, Groothuis. Voorts kan 

nen nog noenen uit de AvG-knng: Schmutzer, Weve, Moller en Bron,maar ook 

anderen zoals Bernard Verhoeven en prof. Molkenboer. Regelmatig ook traden 

leden van de reguliere of seculiere plaatselijke geestelijkheid op. 

Deze meetings en bijeenkomsten hebben de AvG-idealen en stnjdmethoden 

gepropageerd en bekendheid gegeven aan de Actie, ook indirect omdat via de 

persverslagen in de katholieke bladen de activiteiten der Actie onder de ogen 

van VOPI meer rfmsen warden gebracht dan alleen de bij de vergadering 

aanwezigen. Zoals uit noot 162 blijkt, gaven de landelijke bladen, vooral 

De Tijd, regelmatig ook verslagen van AvG-bijeenkomsten "in de provincie". 

De meetings in de grotere steden werden uitvoerig verslagen, vaak met foto's 

erbij, in artikelen over drie kolommen; vooral de verslagen in De Maasbode 

vielen op door uitvoerigheid. 

Ook werden talloze lezingen in kleinere kring, voor verenigingen, pa

rochies of anderszins, en vertoningen van de filmstrook die de Actie over 

haar doelstellingen en propaganda had laten maken, door de Actieleiding ver

zorgd. Gegevens daarover zijn nauwelijks voorhanden, omdat ook de katholieke 

pers over zulke gebeurtenissen minder schreef, maar vooral omdat het Mede

delingenblad der Actie er slechts zeer schaarse informatie over biedt. Wel 

blijkt daaruit dat velen uit Bestuur en Comité's het zich tot taak rekenden, 

regelmatig ook voor zalke zaken op pad te gaan. 

5. Functioneren 

De voorafgaande paragrafen zijn te beschouwen als de antwoorden op de vraag: 

wie wilden wát, en hóe wilden ze dat? Met de antwoorden daarop zijn tevens 

de belangrijkste kenmerken van het optreden der Actie in neer algemene zin 

gegeven. Eén ding rest nog, namelijk een korte blik te werpen op het apparaat 

van de Actie in werking. Hoe functioneerde de Actie "voor God" in die jaren' 

Daarbij wordt een onderscheid geiraakt. Van de ene kant worden een aantal 

aspecten van het interne functioneren aangeduid, vooral de algemene organi

satie, het secretariaat, de financiën. Anderzijds zijn er de meer externe as

pecten, zoals het ten uitvoer leggen der plannen via allerlei instanties 
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buiten de Actie zelf maar binnen de katholieke geneenschap, en de contacten 

die dat net zich meebracht. Daarbi] komen tenslotte ook nog kort enkele con

tacten met het katholieke buitenland aan de orde. 

5.1. Intorn functioneren 

De naam van de vereniging is zowel voor de Actie zelf als voor de buiten

wereld, al die ]aren door een probleem geweest. Van een actie "voor God" te 

spreken, was een idee van Schmutzer. Niet iedereen was het daarmee volledig 

eens, en ook van niet-katholieke kant werd nogal eens gevraagd of God dan 

zonodig geholpen moest worden. Maar tegen het einde van 1936 stond die naam 

officieel vast als: Katholieke Actie "voor God". Ook een verzoek van Poels 

en pastoor Mets in de decembervergadering van 1936 van het Algemeen Comté, 

om de huns inziens nietszeggende en onwenselijke naamvoering "voor God" te 

herzien, kreeg geen steun - noch van het bestuur, noch uit de vergadering. 

De beide heren hadden ook geen concreet tegenvoorstel, zeker niet toen van 

bestuurbkant werd verklaard, dat het episcopaat liever geen "front-naan" zag. 

Poels was daar wel voorstander van, in welke vorm precies is onduidelijk, 

misschien "Katholiek front". Het episcopaat wilde hoogstens voor intercon

fessionele samenwerking de term "christelijk front" georuikt zien, maar 

wenste blijkbaar geen exclusieve identificata e van "katholiek" en "front" 

Dat men liever ook niet de latijnse vertaling "Pro Deo" gebruikte, waar

over in een eerder stadium ook al gedebatteerd was, was begrijpelijk. De 

AvG zou iret het internationale comité "Pro Deo" verward kunnen worden, en 

een tweede overweging was, dat in ons land alleen de zon voor mets opgaat; 

misschien vreesde men te veel bedelbrieven. De eigenlijke verwarring kwam 

natuurlijk met de langzame uitgroei van de Katholieke Actie in Nederland, 

juist in deze jaren. Wat was waf Toen dan ook de diocesane KA in het aarts

bisdom organisatorisch gestalte ging krijgen, verzocht de aartsbisschop de 

AvG-leiding een naamsverandering door te voeren. Vanaf eind 1937 heette de 

AvG Katholiek Comté van Actie "voor God", meestal kortweg aangeduid met 

Actie "voor God" - zonder het epitheton "katholiek" das1*. Tot het einde 

toe bleef echter in de publieke opinie de verwarring bestaan, en ook de naan 

soms verkeerd gebruikt. 

Hoe de interne organisatie van de Actie in de loop van de voorgeschiede

nis gestalte kreeg is uit het voorafgaande in het algemeen wel duidelijk. De 

statutair omschreven verhoudingen tussen de beide Comité's en Bestuur konden 

hoogstens slaan op eventuele toekomstige wijzigingen. Volgens de betreffende 
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artikelen werd het Uitvoerend uit het Algemeen Comité gekozen, en het 

Bestuur weer uit het Uitvoerend Comité. Teitelijk waren die verschillende 

stappen in de loop van 1936 gezet met veel coöptatie, enig overleg en geen 

verkiezingen - overigens een gang van zaken die voor zover controleerbaar, 

door alle betrokkenen volgaarne werd geduld . Wat op deze plaats vooral 

aangeduid moet worden is de relatieve betekenis van de verschillende or

ganen. Beide comité's hebben een actieve rol gespeeld in het leven van de 

Actie. Dat kan men alleen al zien uit de vergaderfrequentie en de inhoud van 

het daar besprokene, hoewel helaas slechts van een vijftal vergaderingen 

de bovendien nog niet volledige stukken zi]n bewaard . Het Algemeen Comité 

kwam tenminste eenmaal per jaar bijeen, en misschien vaker,het Uitvoerend 

Comité is tot de zomer 1937 tweemaal bijeen geweest, daarna vaker, tot eind 

1937 waarschijnlijk een drietal keren, en vervolgens om de twee maanden. 

Dat bleef in ieder geval zo tot januari 1939 en vermoedelijk heeft men daar

na niet bruusk met een gevestigde traditie gebroken . Van de voorstellen 

uit de vergaderingen met betrekking tot de gang van zaken, mogelijk te 

realiseren actiepunten e.d., kan men stellen dat het Bestuur die zeer regel

matig heeft overgenomen. Tussendoor hadden de comité-leden steeds de gelegen

heid, schriftelijk of mondeling (telefonisch), met Bestuur of secretariaat 

in contact te treden. Hoe intensief dat gebeurd is, is niet vast te stellen, 

maar men zal er goed aan doen zich hier al te realiseren hoe de Actie extern 

functioneerde: via de bestaande kerkrechtelijke en sociaal gegroeide struc

turen (parochie, diocees en zuilorgamsaties) . Door dat gedecentraliseerd 

functioneren schiep de Actie zich verplichtingen, en het is voor de hand 

liggend dat de Comité-leden, vertegenwoordigers vanuit de katholieke gemeen

schap, een actief aandeel in de besluitvorming gehad hebben. Zo ziet men ook 

in de zgn. Redactiecommissie, een orgaan van het Uitvoerend Comité, UC-leden 

nauw betrokken bij belangrijk werk, namelijk het gestalte geven aan het 

AvG-fonds van publicaties. Helaas is over deze commissie nauwelijks iets 

bekend - behalve dat o.a. p. Mulders SJ en de RKWV-voorzitter De Bruijn 

er (tijdelijk7) lid van waren en dat zij in de loop van 193Θ maandelijks 

bijeenkwam. Wël illustreert bestaan en functioneren van deze commissie de 

invloed van comité-leden op het werk der Actie. 

Van bestuursvergaderingen zijn geen documenten bewaard - en wellicht 

hebben die ook nooit bestaan. Hoe intensief de contacten tussen de bestuurs

leden zijn geweest, is niet precies vast te stellen. Hetzelfde bestuur, 

Steger, Hoogveld, Diepenbrock, Schmutzer, leidde zowel Uitvoerend als Algemeen 

Comité, en bleef tot 1941 op dezelfde wijze samengesteld behalve dan dat 
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J.Asselbergs tussentijds als vijfde bestuurslid werd gekozen of aangesteld; 

reglementair aftredende bestuursleden werden bij acclanatie herkozen. Ver

moedelijk is veel afgedaan in intern overleg tussen voorzitter Steger en 

de secretaris en beperkten de overige contacten zich voornamelijk tot een 

bestuurlijk vooroverleg voor de bijeenkomsten met het UC, om de twee maanden. 

De dagelijkse leiding van de Actie berustte bij de secretaris. De drie 

overige hoogleraren-bestuursleden met tal van nevenfuncties, zullen veel 

aan Diepenbrock hebben overgelaten. Onder zijn leiding kon het secretariaat, 

gevestigd aan het klein-seminarie van Haarlem te Heemstede, in de loop van 

die paar jaar tot een goed functionerende werkcentrale uitgroeien. Buiten 

het verrichten van de gewone secretariaatsdiensten functioneerde Heemstede 

ook als verzendhuis van de AvG-uitgaven, en als documentatiecentrum. Dit 

laatste vooral ter documentatie van bewegingen en instanties, die naar het 

oordeel van de Actie anti-godsdienstige trekken vertoonden, en daarmee in 

de openbaarheid traden. Zelf legde het secretariaat een krantenknipsel

collectie aan; men riep voortdurend op "Postbus 2 Heemstede" te voorzien van 

de "buslectuur" van de godsdienstvijanden, en richtte ook een eigen biblio-

theekje in . Wat er aan verzendingen van pamfletten, brochures etc. omging, 

kan met een enkel bewaard gebleven cijfer geïllustreerd worden. In do loop 

van de vijf maanden, november 1938 tot en met maart 1939, verlieten bijna 

28.000 drukwerken, brieven en postpakketten het secretariaat , dat is 

ongeveer 220 per werkdag. Al zal de drukte niet alti]d zo aroot cjowoest zijn, 

het ci]fer zegt niettemin een en ander. Met dit alles hield de uitgroei van 

het personeelsbestand verband. Diepenbrock zelf was in de loop van 1937 ook 

nog als leraar aan het seminarie verbonden, maar vermoedelijk vanaf het 

nieuwe schooljaar niet meer. In de loop van de eerste helft van 1937 kreeg 

hij assistentie van C.Bouman, een jong journalist, die vooral voor het docu-

mentatiewerk werd aangesteld en vanaf 1 juli volledig bij de Actie in dienst 

was. Voorts van Fr. Laudy, voor wie dit laatste vermoedelijk pas vanaf het 

najaar gold, en die de contacten naar buiten waarnam, o.a. in verband met 

de verspreiding van de Vliegende bladen . Daarnaast werkten nog enkele 

anderen op het bureau: Rudolf Steger, Karel Pondman en Bernard Hulsman. Maar 

of het hier om vrijwilligers en misschien parttime krachten gaat, is niet 

duidelijk . In vaste dienst kwam spoedig daarna Herman Divendal, die op dat 

moment al enige bekendheid als journalist en schrijver van lekenspelen ge

noot . In de loop van de laatste jaren van de vooroorlogse AvG werd Divendal 

wel Diepenbrocks belangrijkste medewerker. Hoewel geen precieze gegevens ter 

beschikking staan, zal men er niet ver naast zijn wanneer men de totale be-
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zetting van het secretariaat vanaf ongeveer 1938 op een drie- à viertal 

vaste medewerkers, enkele hulpkrachten, en wellicht ook nog enig zuiver 

administratief personeel schat. 

Uit de nog veel spaarzamer gegevens over de financiële kant van de 

AvG-onderneming laat zich vaststellen, dat de Actie in dat opzicht aan

vankelijk een wat moeilijke tijd doonraakte, maar dat vanaf het voorjaar 

1930 de middelen zeer veel ruimer gingen vloeien tengevolge van Diepenbrocks 

persoonlijke vondst, de Paaslotenj. Vermoedelijk wel met het doel de nieuwe 

vereniging te dwingen via de bestaande kanalen te werken, en een organisatie 

met zulKe wijdse doelstellingen als de Actie geen gelegenheid te geven zich 

volledig autonoom te ontplooien met alle mogelijke comoetentietwisten van-

dien, had het episcopaat aangedrongen op een zeer beperkte begroting. Die 

voor het eerste boekjaar, oktober 1936 tot oktober 1937, groot 40.000,-, 

werd door het episcopaat afgewezen en moest tot de helft worden teruggebracht. 

Het is wel geen toeval dat al in mei 1936 de toekomstige begroting door Hoog-

vela, de contactman met het episcopaat, op een 20.000,- was "geschat" 

Het voorleggen van een begroting was wel vereist omdat de middelen voort

kwamen uit een door het episcopaat ton behoeve van de Actie voorgeschreven 

kerkcollecte. In de loop van het jaar werd het bedrag ad 20.000,- in gedeelten 

van 4000,- door het episcopaat aan de penningmeester der Actie overgemaakt. 

Misschien was dit gobrui-celijk en hield die werkwijze verband met kapitaals-

rente aie op die manier in de kas van de kerkprovincie kwam, mogelijk als 

vergoeding voor de organisatie van de collecte. In de loop van 1937 kwamen 

echter ook nogal wat andere giften binnen en is do Actie in staat geweest 

via andere kanalen meer inkomsten te verkrijgen, want het financiële jaar

overzicht 1936/1937 geeft het beeld van een inkomsten-uitgaven-balans van 

zo'n kleine 40.000,- met een batig saldo van 1500,-. De inkomstenpost is 

niet nader gespecificeerd. Onder de uitgaven waren het vooral het secretariaat 

en de Vliegende bladen die samen voor ongeveer driekwart van de kosten hadden 

gezorgd . Veel armslag hadden de Actieleiders dus niet en het jaarlijks terug

kerende collectebedrag was beslist onvoldoende om de plannen te realiseren 

dio men koesterae. Dat bracht Diepenbrock eind 1937 op de gedachte van een 

loterij. Omdat die rond Pasen gehouden ¿ou worden, ging zij Paaslotenj heten. 

Na de oorlog nam de KA en nog later de actie SUS de inmiddels gevestigde tra

ditie over, maar de oorsprong van deze katholieke loterij lag bij de voor

oorlogse AvG. Met veel propaganda voorbereid - perscommuniqué's, advertenties, 

radiospreekbeurten door Diepenbrock177 en H. de Grecve - overtrof het succes 

van ae onderneming de verwachtingen vele malen, en in plaats van êên trekking 
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moest men tot drie trekkingen besluiten, zoveel loten vvaren verkocht. De 

inkomsten eruit qaven het financieel overzicht van de penningireestcr een 

heel ander aanzien· ruim 146.000,- aan lotenj-revenuen bij een totaal aan 

inkomsten, tweede boekjaar, van ongeveer 175.000,- . Hoewel de tweede Paas-

loteri] een kleine inzinking vertoonde - slechts twee series werden ver

kocht - en de derde, in het voorjaar en de vroege zomer van 1940, door de 

oorlogsomstandigheden werd tegengewerkt, zodat de inkomsten misschien niet 

de hoogte van 1930 bereikten, mag men toch veilig aannemen, dat er in 

financieel opzicht weinig problemen meer voor de Actie bestonden. Met uit

zondering misschien van het laatste halfjaar, 1941, toen zij zonder een 

loterij en vermoedelijk ook zonder veel andere giften uit collectes e.d. op 

vroeger verworven gelden moest teren. De eigen diocesane kringen, en andere 

katholieke organisaties, waarnee de Actie samenwerkte, werden overigens van

af 1938 rijkelijk bedeeld. Zo kreeg het comité voor hulp aan de om het 

geloof vervolgden m 1938 25.000,-, ?1.000,- ging naar de diocesane kringen, 

terwijl dat jaar en ook later bijvoorbeeld de Katholieke Wereld Post van 

H.Hoeben uit de lotenjpot eveneens flink gesubsidieerd werd 

5.2. Extern functioneren 

5.2.1. Algemeen 

De vele plannen die aan de top werden ontworpen, zouden echter nooit door 

het secretariaat alléén gerealiseerd kunnen worden. En ondat het episcopaat, 

zoals boven al bleek, geen nieuwe, eigen organisatie wenste, vond men de 

oplossing in de richting van "het tot samenwerking brengen van alle katho

lieken en katholieke organisaties en deze behulpzaam te zijn", zoals de 

statuten het formuleerden . In de wat concretere versie van het Mededelingen

blad hield dat in, dat de in de Actieleidjng vertegenwoordigde instellingen 

en verenigingen, en zo mogelijk nog vele andere, bij het realiseren van de 

actiepunten behulpzaam zouden zijn. Decentralisatie dus m de uitvoering 

der werkzaamheden. Dat daarbij aan de basis wel eens vrees voor innenging 

of aantasting van de autonomie bestond, kan blijken uit de herhaalde ver

zekeringen van de kant van de AvG dat dat geenszins de bedoeling was, dat het 

enkel om vormen van samenwerking ging en dat juist dienstverlening het wezen

lijke kenmerk van de houding der Actie was . Dat men het in de Actietop over 

de decentralisatie eens was, nan niet weg dat er verschil van mening bestond 

over de vraag welke organen in die decentraliserende werkwijze primair benut 

zouden worden. Daarbij stonden de visies van Steger en van Poels tegenover 
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elkaar. Steger benadrukte meer het principieel godsdienstig-zedelijke karakter 

van de doelstellingen der Actie, waardoor hij die een "kerkelijke" kon noemen, 

zodat de organen van de kerkprovincie aan de basis, de parochies en deke

naten, en daarmee de parochiegeestelijkheid en de dekens in zijn visie een 

aanzienlijke rol zouden moeten spelen. Pools dacht uiteraard meer aan een 

betrekken der sociale organisaties in het AvG-werk. Al eind 1936 trad dat 

meningsverschil tijdens een vergadering van het Algemeen Comité naar voren. 

Het debat droeg een nogal principieel karakter en hoewel men zich in kan 

denken dat de werkwijze onder een andere voorzitter ook andere kenmerken te 

zien zou hebben gegeven, noet toch worden vastgesteld dat de Actieleiding 

beide wegen heeft bewandeld, in feite dus aan wensen vanuit het Comité is 

tegemoet gekomen. 

Voor wat betreft de kerkrechtelijke organisatie-structuur het volgende. 

Verschillende malen schreef de Actieleiding pastoors en dekens aan met ver

zoeken om vragenlijsten in te vullen,die het Bestuur tot leidraad konden 

dienen bij het vaststellen van activiteiten. Hun medewerking werd ingeroepen 

bij het verspreiden van folders en brochures e.d. Anderzijds waren verschillen

de initiatieven gericht op het niveau van parochie en dekenaat, zoals mis-

weken, conferentiewerk, verzorging der parochiebladen e.d. - een en ander 

zal hierna worden besproken. Ook bestonden er in enkele gevallen parochiële 

"AvG-comité's" maar hoeveel is niet vast te stellen, evenmin of het in die 

enkele gevallen misschien slechts om tijdelijke verbanden ging. Iets meer 

zekerheid bestaat omtrent het voorhanden zijn van locale of dekenale comitë's. 

Ze bestonden (permanent?) in de vier grote steden van het westen des lands, 

maar ook bijvoorbeeld in Eindhoven, Helmond en Oss, en vermoedelijk in nog 

wel méér plaatsen. Verspreiding van brochures, het organiseren van meetings 

e.d. was typisch hun werk. Het secretariaat in Heemstede stimuleerde uiter

aard dit soort activiteiten, financierde ze misschien ook wel rechtstreeks, 

maar veel directe contacten bestonden er toch niet, zo krijgt men uit het 

overigens verre van volledige materiaal de indruk 

Van meer betekenis waren de diocesane kringen der AvG. In januari 1937 

richtte het Bestuur zich tot de leden van het Algemeen Comité met het ver

zoek mee te werken aan het tot stand komen van dergelijke kringen . In de 

loop van dat jaar kwamen die van de grond; in december pas die in Utrecht, 

en in Haarlem helemaal niet. Daar gaf de bisschop geen toestemming aleer er 

in zijn bisdom een definitief bureau van de KA gevestigd zou zijn . Als nen 

dan verneemt dat ook de Utrechtse kring steeds in nauwe samenwerking met de 

diocesane KA gewerkt heeft en uit de bronnen naar voren komt met niet al te 
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veel eigen initiatieven - in vergelijking met de overige - dan is de con

clusie wel dat de drie zuidelijke kringen de meeste activiteiten aan de 

dag gelegd hebben. In het Haarlemse bisdom heeft het secretariaat in 

het verlengde van zijn algemene activiteiten toch ook voor de nodige toe

passing gezorgd, maar in de bronnen wordt daarvan nooit apart melding ge

maakt. 

In de diocesane kringen hadden steeds Pitting de in dat bisdom woon

achtige leden van het Algemeen Comité en vertegenwoordigers van de ver

schillende diocesane afdelingen der grotere zuilorganisaties, zowel op 

het gebied van godsdienstige vorming, als wel uit standsorganisaties, 

Vrouwenbond, Bond voor groóte ge/mnen e.d. De kringen waren verplicnt een 

reglement op te stellen en dat door het UC te laten goedkeuren,- ook voor 

het overige moesten zij voeling houden met het Bestuur van de Actie. Voor 

het realiseren van hun plannen waren zij financieel van de leiding af

hankelijk. 

Op een groot aantal gebieden hebben de diocesane kringen initiatieven 

genomen, bestaande acties gestimuleerd, sons ook alleen maar door finan

ciële steun . In alle vier de bisdommen steunden ze o.a. het vormings

werk voor de jeugd, voor ongehuwden, voor gehuwden, voor ouders - al naar

gelang de betreffende diocesane tradities. Ook de zgn. "geestelijke werk-

loozenzorg" werd overal als een dringende opgave beschouwd. In de zuidelijke 

bisdommen werden zelfs aparte aalmoezeniers aangesteld voor het geven van 

retraites en godsdienstcursussen aan werklozen. Tegen pogingen van De Tele

graaf om in het zuiden meer abonnees te winnen, ondernam men een "pers

offensief". Vooral de Bredase kring, onder inspiratie van Hoeben, valt op 

door het aantal acties en het polemische karakter ervan, tegen het commu

nisme, het neo-malthusianisne, de Bellamy-beweging, en eenmaal zelfs tegen 

de ontaarding van carnaval. Tal van zuiver-godsdienstige acties werden door 

alle kringen gevoerd, van meer algemene ter bevordering van de zondags

heiliging, via kerstnovenes en misweken tot een drie-minuten-stilte-actie 

op Goede Vrijdag. De twee Brabantse kringen steunden het Brabantia Nostra-

initiatief, om de fittingen der gemeenteraden te doen openen en sluiten 

met gebed. 

Dit alles betreft dan uiteraard de bijzondere diocesane activiteiten. 

Het normale werk ter uitvoering van de centraal door Heenstede georgani

seerde initiatieven bleef doorgaan. Om dat alles te realiseren maakten de dio

cesane kringen op hun beurt gebruik van de bestaande diocesane afdelingen 

der zuilorganisaties en soms van de bovengenoemde plaatselijke en parochiële 
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actiecomités. Uiteraard verschilden de omstandigheden te dien aanzien per 

bisdom. De statuten gaven dan ook geen enkele bijzondere aanwijzing daarom

trent, maar lieten de kringen volledig vrij . 

Voor wat het episcopaat betreft is uit het bovenstaande duidelijk ge

noeg gebleken van wplk een betekenis het de AvG vond. De introdjctie ervan 

via een gezamenlijk herderlijk schrijven spreekt boekdelen. Ook daarna 

hebben afzonderlijke bisschoppen de Actie enkele malen in het openbaar ge

prezen of in de aandacht van de gelovigen aanbevolen . Ken nader aandeel 

in het functioneren van de Actie had het episcopaat niet, maar het is duide

lijk dat /ijn houding de medewerking op lagere niveaus alsook in de sociale 

en andore organisaties zeer heeft bevorderd. 

Met Stegers visie, met de Actie-praktijk van contacten met hiërarchie 

en clerus en oriëntatie op samenwerking en dienstverlening net hen hield 

zeker zijdelings verband de verhouding met de Katholieke Actie. De onder 

die naam door Pius XI gepropageerde inschakeling van leken bij het aposto

laat van de hiërarchie - en onder haar leiding - had in de jaren twintig en 

dertig in de verschillende landen uiterst gevarieerde vormen aangenomen, 

maar kwam in Nederland tot 1940 niet verder dan m een voorbereidend sta

dium . In de jaren dertig begonnen hier brochures over het onderwerp te 

verschijnen, bijvoorbeeld die van Thijssen en van Jansen en eveneens ver

talingen van verhandelingen uit het buitenland, waar de KA al vaste voet 

aan de grond had gekregen . In november 1936 gaven de Nederlandse bisschop

pen een herderlijk schrijven over het onderwerp uit, en in de loop der vol

gende jaren kwamen in de verschillende bisdonmen schoorvoetend initiatieven 

van de grond, eerst in Utrecht, wat later in Den Bosch en Haarlem, en 

daarna, 1940/1941, in Breda en Roermond. Het artikel "Katholieke Actie" in 

de uit die jaren daterende Katholieke Encyclopedie suggereert een voor de 

hand liggende verklaring voor die verlate en wat trage Nederlandse reactie 

op de pauselijke oproepen: de katholieken waren hier zonder KA al overge-

orgamseerd, en zodoende gebeurde allang wat de Paus wilde . Vanaf 1930 

begon eon KA-tijdschnft te verschijnen, Actio Catholica genaamd, eerst als 

orgaan van do KA in het diocees Utrecht, maar even later al met inruiming 

van ruimte en redactionele verantwoordelijkheid aan afgevaardigden van de 

andere diocesen. Opmerkelijk overigens droeg het periodiek als ondertitel 

"Priesterorgaan voor de K.A." 

Van de kant der Actie, vooral door Steger zelf, is steeds benadrukt dat 

AvG en KA gelijkvormig waren; voor beide was immers kenmerkend dat zij onder 

toezicnt van en m samenwerking met hiërarchie en clerus in de zielzorg taken 
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te vervullen kregen. Voor wat de Nederlandso situatie betreft had de Actie-

leidmg kunnen opmerken dat de AvG Katholieke Actie "avant la lettre" was. 

Misschien heeft de leiding, of alleen maar Steger, gehoopt dat "гізп" Actie 

de officieel erkende KA in Nederland zou worden, en in ieder geval ¿al hij 

de geli]kvormigneid hebben benadrukt om bij een tot stand komen van een 

aparte KA-organisatie niet eenvoudig geannexeerd te worden. Het benadrukken 

van een oriëntatie op hiërarchie en clerus had dan dus tevens tot doel de 

gelijkwaardigheid tegenover de KA en daarmee zoveel mogelijk oe autonomie 

der AvG vast te leggen. Toen bijvoorbeeld in het bisdom Utrecht van hoger

hand de verhouding van de (diocesane) KA en de (diocesane) AvG in enkele 

punten werd vastgesteld en de Actie daarin naar voren trad als hilporgani-

satie van de KA , bracht Steger dat bij het Uitvoerend Comité schriftelijk 

ter sprake en stelde hij zich daartegen uitdrukkelijk op . Of hij zich ook 

extern roerde, is niet vast te stellen. In ieder geval bleef de verhouding 

zo bestaan, en ook al kwam het in Utrecht en ook in Haarlem tot vormen van 

praktische samenwerking zonder neer, de terminologie van "hulpkracht" bleef 

gehanteerd . Dergelijke kritische opmerkingen werden door Steger ook later, 

eveneens intern,namelijk voor de vergadering van het Algemeen Comité begin 

1939, naar voren gebracht, in een tijd dus dat er over een landelijke 

organisatie der KA gesproken ging worden. Dat hij het in diezelfde passage 

wat pathetisch had over het geven van desnoods zijn eigen leven voor die KA, 

hoeft nog niet te betekenen dat hij zonder meer bereid was zijn AvG te 

offeren . Anderzijds zal men in zijn houding ook eenvoudigweg de voorzitter 

van een vereniging noeten herkennen, die doet wat een achterban van zijn 

leider verwacht: voor de belangen van de eigen club opkomen. Zoals boven al 

aangeduid, bevatte het orgaan der KA allerlei berichten over vornen van samen

werking met de AvG, terwijl het een aantal uitgaven van de Actie positief be

sprak en aanbeval. In 1945 zouden niettemin de spanningen zeer duidelijk aan 

het licht treden1*. 

Ook met een groot aantal katholieke organisaties van allerlei aard 

onderhield de Actie contact en werkte 7ij sanen ter verwezenlijking van haar 

plannen. Die contacten konden in verschillende richtingen gaan. De orga

nisaties en de onderafdelingen ervan nodigden Dijvoorbeeld sprekers uif 

voor lezingen over de doeleinden der Actie en de realisering ervan. Er be

stond een door de Actieleiding opgestelde lijst van redenaars, waartoe zeer 

velen uit Bestuur en Uitvoerend Comité zich hadden beschikbaar gesteld. In 

dezelfde richting ging het openstellen van het verenigingsperiodiek voor bij

dragen over de Actie, het bespreken en aanbevelen van de uitgaven enz. Ander-
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zi]ds werd door verschillende organisaties ook mankracht ter beschikking 

gesteld voor zulke arbeidsintensieve taken als het huis-aan-huis bezorgen der 

Vliegende bladen, het aan de man brengen van loten voor de Paasloterij e.d. 

Het belangrijkst werd de samenwerking met de Л РС, waaruit een aantal initia

tieven voortkwam, die hierna nog zullen worden besproken, en eveneens met 

de Interdiocesane Jeugd Conmissie, waarvoor hetzelfde geldt. Voorts waren 

er contacten met Adelbert, het Thijmgenootschap, het Wit-Gele Kruis, de 

Federatie van Vrouwenbonden, met de Raad van Overleg der vier standsorgani

saties en nog vele andere die in notulen der vergaderingen of het Mede

delingenblad slechts een enkele naai worden genoemd. Hen krijgt de indruk 

dat het de Actieleidmg inderdaad redelijk wel is gelukt de noodzaak van 

haar bestaan te verduidelijken en door de besturen der organisaties geaccep

teerd te worden. Mede op die manier is zij zeker in staat geweest de menta

liteit en de houding der Nederlandse katholieken in die jaren te beïnvloe-

den 

De indruk bestaat dat de verhouding met de zgn. Godsdienstige Ver

enigingen (dat zijn de Derde Orden, de Mariacongregatie en de H.Familie), 

die door verschillende genootschappen van regulieren werden geleid, bij/onder 

goed was. De Actie liet er althans p. Paschasius OMCap een brochure over 

schrijven met als doel de betekenis van deze verenigingen te benadrukken. 

Steger zelf gaf er een voorwoord aan mee. Wat de tendens ervan betreft was 

het een soms openlijke, soms onderhuidse polemiek met de KA. Naar het oor

deel van de schrijver waren de godsdienstige verenigingen zowel voor de per

soonlijke vorming alsook voor het beoefenen van apostolaat de beste leer

school gebleken en hadden ze excellente tradities op die gebieden: "... wie 

de geschiedenis der K.A. vóór Pius XI wil schrijven, zal voor een groot ge

deelte de geschiedenis schrijven van de Godsdienstige Vereniging en haar 

leden in acties naar buiten" . De juiste verhouding zou dan ook bestaan m 

belangstelling en sympathie van de kant van de leden der Verenigingen, en 

een zich beschikbaar stellen als vrijwilliger voor het werk der KA. Van die 

kant zou echter zeker geen centralistische politiek gevoerd mogen worden; 

integendeel, het subsidiariteitsbeginsel uit Quadragesimo Anno zou voor de 

KA-leiding een goede leidraad kunnen zijn voor de verhouding met de andere 

organisaties . Het lijkt er enigszins op dat de AvG door het laten schrijven 

en uitgeven van deze brochure een soort gemeenschappelijk front met de gods

dienstige verenigingen heeft willen maken tegen een zich ontwikkelende KA, 

wanneer die ongewenste neigingen zou gaan vertonen. Ook elders vindt men in 

die jaren overigens tekenen van ongerustheid bij de leiding van de Godsdien-
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stige Verenigingen. Zo bi3Voorbecld in een artikel van L.Buys CssR, die 

als beste verdediging blijkbaar de aanval beschouwde en beredeneerde dat 

niets het episcopaat in de weg stond de Verenigingen tot kernen van de toe

komstige KA te verheffen. Als dat niet zou gebeuren, mochten m ieder geval 

geen interventies van de kant der KA plaatsvinden, en wanneer de Vereni

gingen de functie van "hulporgaan" zouaen krijgen dan mocht daarin niets van 

horigheid schuilen, integendeel . Ook bi] andere gelegenheden kon men soms 

het wantrouwen van de kant der Verenigingen bemerken 

5.2.2. Contacten met de "literaire jongeren" 

Op één contact van de AvG moet hier een ogenblik nader worden ingegaan, 

namelijk dat met de 'literaire jongeren".Niet dat die betrekkingen bijzonder 

intensief waren of dat ze in de ontwikkeling der Actie een buitengewoon 

grote rol hebben gespeeld. Wèl omdat ze van de kant der jongeren opvallend 

mogen heten. Voor hen immers betekende samenwerking met de Actie sanen-

werking met het zui]establishment, en daartoe zag men hen nu niet direct 

dagelijks bereid. 

Aanvankelijk is bij hen slechts sprake van een kritische reserve. Anton 

van Duinkerken waarschuwde er in twee artikelen voor dat de Actie niet de 

fout zou begaan de strijd voor het katholicisme te vereenzelvigen met de 

strijd voor katholiek recht in politiek en maatschappij, zoals dat bij heel 

wat acties van katholieken in het verleden het geval was geweest. Niet de 

"begeerte naar macht of zelfs maar succes" mocht de drijfveer zijn, evenmin 

ook de zucht anderen tot het katholicisme te bekeren, of de bestrijding van 

communisme en nationaal-socialisme tot eerste taak te maken. Een Actie "voor 

God" moest gericht zijn op verbreiding van het evangelie en hernieuwing 

van katholieke geest, op innerlijke zuivering en zelfverloochening: dat 

was het wat het Nederlands katholicisme het meest behoefde . Bepaald in 

de lijn van de wijze waarop de Actie zich tot dan in de openbaarheid had 

gepresenteerd lagen die eisen niet. De kritiek van Gerard Knuvelder ging 

in een wat andere richting en was ook meer terzijde geformuleerd, namelijk 

in een algemener gestelde klacht, dat katholieke leiders systematisch wei

gerden de jongere intellectuelen bij hun activiteiten te betrekken. "Het is 

opgevallen - zo geeft hij als voorbeeld - dat in het comité "voor God" met 

zorg alle jongeren geweerd schijnen te zijn. Menen de grijsaards dat alleen 

zij voor God kunnen en noeten strijden?" Er waren volgens hem tal van jon

geren die hunkerden in de strijd ingeschakeld te worden, en die zich "... 

tot andere formaties wenden als zij door de oude heren bedankt worden' . 
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Met Knuvelder had Diepenbrock over deze passage contact in de loop 

van het voorjaar 1937. De hoofdredacteur van Roeping formuleerde toen of 

kort daarna voorstellen om de jonge letterkundigen bij de Actie in te schake

len. Van welke inhoud die waren is onduidelijk; Diepenbrock vond ze in 

ieder geval "niet zeer belangrijk" ^, naar legde ze niettemin aan het Uit

voerend Comité voor. Gevolgen heeft dit overigens niet gehad. Wel opende de 

reeks AvG-brochures "Katholiek reveil" met een geschrift van een der 

Roeping-redacteuren, pater Molenaar . Verband tussen het een en ander is 

heel goed mogelijk. 

Het contact met de jongeren van De Gemeenschap en met Van Duinkerken 

was echter intensiever terwijl er niettemin, na de juist gememoreerde 

januari-artikelen, in juni weer reden tot ergernis voor de Actieleiding 

leek te bestaan. Onder Van Duinkerkens verantwoordelijkheid kon de jeugdige 

studentenleider Bernard Delfgaauw toen namelijk een stuk over de Actie in 

De Tijd schrijven, met nogal wat kritische opmerkingen. Hierna zal daar nog 

op worden teruggekomen . Naar aanleiding daarvan had de secretaris met Van 

Duinkerken een gesprek, dat althans volgens Diepenbrock voor de Actie succes

vol verliepi "... de heer van D. is thans geheel voor onze actie gewonnen" 

zo noteerde hij in een memorandum ter voorbereiding van de juli-vergadering 

van het Uitvoerend Comité . Dat met die verbeterde verhouding het feit 

samenhangt dat de laatste drie brochures uit de genoemde serie "Katholiek 

reveil", de nummers 8, 9 en 10, achtereenvolgens door de Gemeenschap

redacteuren Van Oosten, Van Duinkerken zelf en Jan Engelman werden verzorgd, 

is natuurlijk niet te bewijzen, maar dringt zich wel op. Engelman stelde een 

kleine bloemlezing van eigen gedichten samen en Van Duinkerken liet in die 

serie een essay over het begrip cultuur verschijnen . Ze zijn daarmee witte 

raven onder de Actie-auteurs: poëzie en essayistiek waren in de apologetiek 

en het kerkelijk tegenoffensief van die jaren minder gebruikelijke middelen. 

Over de brochure van Van Oosten moet men zelfs opmerken dat die mogelijk 

verzet heeft gewekt in de kringen der AvG-comités" . In wel heel duidelijke 

termen waagde deze bekeerling het de vreesachtigheid der katholieken en hun 

minderwaardigheidscomplex aan de kaak te stellen. Wèl was een en ander uit 

de katholieke emancipatiegeschiedenis verklaarbaar, maar de kwade gevolgen 

ervan - luidruchtigheid, defensieve houding, overwaardering van de kracht 

van het getal - waren naar zijn mening evenzovele obstakels tot een echte 

geloofsbeleving. De titel van het brochuurtje: "Onze 1.100.00 voor God" 

sloeg precies daarop. De elfhonderdduizend stemmen voor de RKSP bij de ver

kiezingen van mei 1937 noesten tot "onze elfhonderdduizend voor God" ge-
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maakt worden. Een dergelijke visie kon aanleiding geven tot de vraag of de 

schrijver misschien bedoelde een wig te drijven tussen geloof en politiek, 

althans de autonomie van die twee te benadrukken, - hoewel in de tekst 7elf 

zulke gedachten niet uitgesproken werden. Zeker in het geval van Van Oosten 

is er tenminste sprake van een "uneasy alliance" tussen deze jongere en de 

Actie. 

Daar staat dan m ieder geval tegenover dat Van Dumkerkens houding 

zich steeds positiever ontwikkelde. In februari 1938 besteedde hij zijn 

wekelijkse column in De Tijd aan een lovenae bespreking van de AvG-reeks 

waarin de "jongeren"-brochuurtjes waren verschenen. Op grond van dit ini

tiatief verdiende de Actie "... behalve alle hulde, ook allen steun", -

al moest hij sommige andere aspecten van haar werkzaamheden kritiseren. Zo 

beviel hem de toon der Vliegende bladen niet steeds en achtte hij de uit

gave van een brochure over de Spaanse burgeroorlog eenvoudigweg fout. Hij 

doelde daarmee op Van Vollenhovens "Het Spaanse drama"212. Een half jaar 

later, in oktober 1938, was zijn toon in een stuk in dezelfde rubriek kritiek

loos. Hij had de tentoonstelling van de AvG gezien en achtte dat overzicht 

van "schimp en laster", afkomstig van "de officieele vijanden van God", 

werkzaam m alle "erolddelen, "oor elke katholiek buitengewoon nuttig om 

te zien. De vaderlandse katholieken zouden er goed aan doen beter op hun 

positie, inclusief hun macht en invloed, en hun getalsmatige sterkte te 

letten. Een artikel van Diepenbrock citerend en parafraserend schaarde hij 

zich achter diens waarschuwingen tegen gemengde huwelijken, geboortenbeper-

king, godlozen-actie en neo-malthusiaanso propaganda, die ook onder katho

lieken werkzaam was en effect had. "Zoo is de toestand. Wij moeten deze 

gevaren durven zien en niet voortleven in den waan, dat bij ons niets ge

beuren kan". De heer Van Duinkerken was pas toen geheel voor de Actie ge

wonnen, zou men geneigd zijn op te merken. Zijn houding kwam nu geheel 

overeen met wat de redactie van De Tijd over de Actie steeds naar voren had 

gebracht, namelijk de noodzaak tot solidariteit zonder reserve 

Helaas is de publicistiek c.q. historiografie die er over de katholieke 

jongeren, vooral over De Gemeenschap-groep bestaat, niet zó gedetailleerd 

en bovendien de verschillende conclusies niet zodanig met elkaar in overeen-

stemning, dat het bovenstaande gemakkelijk met de onderzoeksresultaten van 

andere auteurs in overeenstemming te brengen is. Onder hen zijn twee tendenzen 

te onderscheiden namelijk positieve c.q. negatieve waardering der jongeren

beweging, waarbij vooral twee aspecten van belang blijken te zijn. Enerzijds: 

de vernieuwingsmentaliteit der jongeren, hoe en op welke gebieden zij ge-
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vestigde waarden en normen door andere vervingen. En vervolgens, hun houding 

tegenover fascisme en nationaal-socialisne. Tot hen, die tot een positief 

oordeel konen behoort H.M.Ruitenbeek, die in zijn studie over het ontstaan 

van de Parti] van de Arbeid ook een aantal verschijnselen boschreef die 

hij achtte te behoren tot de vooroorlogse voorgeschiedenis van die Parti]. 

Zonder al te veel en duidelijke bewijsvoering incornoreert hij daarin ook 

de door hem zo genoende "katholieke doorbraak-jongeren" rond Roeping en De 

Geneenschap. Omdat deze studie sterk vanuit PvdA-gezichtspunt is geschreven, 

betekent dat meteen ook positieve waardering. Heel wat breder opgezet is 

het uitvoeiige essay van llame Kapteijns over De Gemeenschap .Hoewel het 

niet eenvoudig is deze erg persoonlijk getinte verhandeling te karakteri

seren, lijkt dP7e auteur toch vooral getroffen door de bijzonderheden van 

de open en zoekende mentaliteit die de jaargangenreeks en de Gemeenschap-

groep heeft gekenmerkt. Dat brengt de bovengenoemde aspecten vanzelf op de 

voorgrond: de tegenstelling met overig katholiek Nederland, zowel m alge

menere vraagstukken als de autonomie van de aesthetiek, of de wijze waarop 

de emancipatie het best voltooid kon worden. Anderzijds, deels in samenhang 

daarmee, de polemiek: met de clerus, de politici, "Nijmegen". Bij het con

stateren van een in de jaren '30 toenemende interesse voor het politieke 

leven, spreekt Kapteijns van het "links-katholicisme" van het periodiek 

en benadrukt hij de waarschuwingen van de redactie voor de "furor teutomcus" 

In geschriften van voormannen van de jongeren-beweging zelf treft men uiter

aard dergelijke visies eveneens aan. Van Duinkerken sprak in 1946 van het 

herhaaldelijk in verzet konen der jongeren tegen het conservatisme der 

geloofsgenoten op allerlei gebied . Engelman benadrukte in een brief uit 

1964 aan J.H.Cartonς, die later werd gepubliceerd sterk het anti-nazisme, 

na het uittreden van A.Kuyle uit de redactie en Engelmans hernieuwde eigen 

toetreding. Meer zijdelings karakteriseerde de voormalige Gemeenschap

medewerker voor muziek. Wouter Paap, het blad als breed in opzet, waarbij in 

alle opzichten frank en vrij "de eerste wind van een nieuwe tijd" werd opge-

vangen . 

Tegenovergestelde geluiden kwamen van enkele andere auteurs. In de 

dissertatie van L.Joosten
221
 , die gaat over "katholieken en fascisme", is 

een uitvoerig hoofdstuk aan de jongeren gewijd. De stelling daarvan is, dat 

vanuit de -ion-conformistische houding van een aantal jonge katholieke litera

toren hun soms positieve of althans sympathieke houding tegenover fascis

tisch ideeengoed te verklaren is. Uit de bewijsvoering blijkt daarbij overi

gens dat kritiek op parlementaire democratie en kapitalisme en anderzijds 
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positieve stellingname inzake katholiek corporatisme en nationalisme in groot-

nederlandse gedaante, voor deze auteur voldoende is om van fascisme te spreken. 

Bi] invoering van Λ.Α. de Jonge's onderscheiding van een kleine en een grote 

crisis der democratie ¿ou echter kunnen blijken dat het hier goeddeels gaat 

om een kleine crisis,- ten aanzien van de Gemeenschapsgroep nog duidelijker 

dan voor wat de Roepinq-aanhang betreft. Zeer kritisch tenslotte wil zich 

ook H.Scholten opstellen in een studie over het tijdschrift De Gemeenschap 

Zijns inziens viel het met het anti-nazisme nogal mee en vielen er meer 

overeenkomsten dan verschillen waar te nemen tussen de Geneenschapsjongeren 

en de rest van het "rijke roonse leven", reden waarom hij zijn onderzoek de 

titel "Uit het schrijvende roomsche leven" meegaf. 

Op deze plaats kan niet uitvoerig op de oorzaken van dergelijke tegen

strijdige visies worden ingegaan. In het algemeen lijken nodig meer precisie, 

zowel naar de tijd (nadere fasering in de ontwikkeling der jongeren

beweging) als naar de personen (die beweging is verre van een eenheid), een 

meer verantwoord fascisme-begrip, en - als men de plaats der jongeren in 

de katholieke subcultuur wil begrijpen - meer kennis van de subcultuur. In 

enkele opzichten sluit het hier besprokene bij deze overwegingen aan. Immers, 

zonder dat men van totale overeenstenmmg tussen jongeren en Actie kan spreken, 

bleek uit het voorafgaande toch, dat men in staat is geweest hun aanvanke

lijke kritiek op de Actie goeddeels weg te nemen, een aantal van hen te be

wegen publicistische bijdragen aan een AvG-reeks te leveren, terwijl de "grand 

old man" van deze jongeren. Van Duinkerken, zich in een later stadium zelfs 

met de hele mentaliteit van de Actie bleek te kunnen identificeren, dat 

wil dus zeggen met een initiatief van het zuil-establishment. De verklaring 

daarvoor kan voor een deel bij de jongeren zelf liggen. Teleurstelling over 

de geringe resultaten van hun langdurige oppositie; juist in het midden der 

dertiger jaren de schokwerking van de ontdekking die sommigen moesten doen, 

namelijk het bestaarv van een kloof tussen de werkelijkheid van de fascis

tische staten en hun eigen non-conformistisch filofascisme uit de vooraf

gaande jaren; en wellicht ook speelde het vorderen van hun eigen leeftijd 

een rol. Roeping dateerde uit 1922, De Geneenschap uit 1925: de jongeren 

werden langzaamaan een dagje ouder. Voor zover het de persoon van Van Duin

kerken betreft, kan daaraan toegevoegd worden, dat hij in de jaren dertig 

minstens evenveel contacten onderhield met gevestigde instellingen als met 

oppositionele jongeren. Binnen de katholieke wereld bijvoorbeeld een 

redacteurschap van de "pastoorskrant", tijdelijk redacteurschap van het tijd

schrift van de katholieke boekhandelaren en uitgevers "Boek en leven". Daar-
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buiten was hi] redacteur van "De Gids" vanaf 1934, en vanaf 1940 buitenge

woon hoogleraar in Leiden . Zozeer als hl] daarom voor de AvG een bijzonder 

te waarderen contact betekende, zozeer werd hi] door eon aantal studrnf-pn 

uit de laatste vooroorlogse jongerengeneratie verguisd. In een pamflet van 

de Nijmeegse rechtenstudenten P.van Boven en A.Mertens uit 1938,heet hij 

arrivist en bourgeois zonder idealen 

Voor een deel ligt de verklaring echter zeker ook in de bedreiging 

van de kerk en van het geloof, waar de bisschoppelijke brief van oktober 

1936 over sprak en ter afweer waartegen de AvG in het leven was geroepen. 

Het bedreigdheidsgevoel greep blijkbaar zo om zich neen dat de jongeren ge

voelig werden voor de roep om eenheid tegenover de vijandelijke slagordes, 

en in die situatie het tegenoffensief, onder leiding van de eens verfoeide 

zuilélite, wilden ondersteunen. Op die manier lijkt deze ontwikkeling een 

bevestiging van de stelling dat interne groepstegenstellingen verminderen 

wanneer de externe druk groter wordt, althans als groter wordend door de be

trokkenen wordt ervaren. Uit het voorafgaande is tegelijk duidelijk dat dit 

slechts in beperkte mate gold, voor de ene jongere meer dan voor de andere, 

en dat de toenadering een tijdgebonden verschijnsel was. Op die wijze geeft 

deze conclusie een enigszins nuancerend zicht op de te absoluut geformu

leerde stellingen uit enkele van de bovengenoemde publicaties. 

5.2.3. Contacten met het buitenland. 

Van de Actie uit werden in het beginstadium een aantal contacten gelegd net 

buitenlandse organisaties waarnee men zich blijkbaar verwant voelde. Echter 

noch met het Bureau van de Internationale Commissie "Pro Deo" £e Genève, 

waarin afgevaardigden van verschillende kerken tegen het communisme samen

werkten, nóch met het katholieke bureau van p. Jos.Ledit SJ te Rome, dat in 

diezelfde richting actief was en o.a. de "Lettres de Rome" uitgaf, bleven 

die contacten gehandhaafd, op een enkele uitzondering na: de uitgave van een 

anti-communistische brochure door de Actie, in samenwerking met "Pro Deo" en 

de Belgische Vereniging "Geloofsverdediging" . Ook vanuit het buitenland had 

men voor het Nederlandse initiatief belangstelling en in de loop der jaren 

kreeg Heemstede verschillende buitenlandse katholieken op bezoek, die zich 

van de werkwijze der Actie op de hoogte wilden stellen, o.a. Prof.dr.Vilko 

Fajdiga, directejr van de KA in Joegoslavië, dr. Alberto Bonet namens het 

227 

Spaanse episcopaat , een niet nader genoemde priester uit Litouwen en een 

Engelse delegatie onder leiding van een secretaris van kardinaal Hmsley. 

Naar de Mededelingen van de Actie zelf verklaren, resulteerde het bezoek van 
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de voorlaatste en de laatsten in de oprichting van een Actie "voor God" in 

respectievelijk Litouwen en Engeland. Over het Engelse initiatief wordt zelfs 

zeer precies meegedeeld, dat Hinsley er op 27 augustus 1938 zijn toe

stemming en zegen aan gaf, waardoor daar de "League for God" tot leven kwam 

Maar noch in Heenans biografie over Hinsley, noch in een aantal andere 

werken over de recente geschiedenis van het Engels katholicisme wordt deze 

League genoemd . Niettemin staat vast dat een groep Engelse, katholieke 

studenten eind 1938 en misschien ook daarna nog in Noord-Engeland plaatselijk 

enkele activiteiten ontplooide, die sterk aan de AvG deden denken en ver

moedelijk ook onder de naam "For God" of "League for God" zijn gevoerd, een 

en ander echter op zeer geringe schaal, waarbij zij overigens wel met een 

of meer geestelijken contact hadden. Wellicht is er verband tussen het Engelse 

bezoek aan Heemstede en deze actie . Dat bovendien informatie, uit dit werk

bezoek verkregen, een rol heeft gespeeld in een veel bekender initiatief van 

Hinsley van enkele jaren later, lijdt weinig twijfel. Op deze "Sword of the 

Spirif'-beweging, die zich o.a. de beïnvloeding van de openbaarheid in 
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christelijke zin ten doel stelde, wordt later nog teruggekomen 

De meeste contacten hebben bestaan met Vlaams-Belgiê. Daar werden, wel 

via particuliere contacten van de leiding, de AvG-brochures verspreid 

In welke mate is niet duidelijk. Vooral echter moet gewezen worden op de 

relaties met twee organisaties, met name met "Geloofsverdediging" te Ant

werpen, een apologetische vereniging onder leiding der Dominicanen, vergelijk

baar met de Nederlandse AVPC233. Deze verspreidde een aantal AvG-uitgaven2*, 

terwijl de Actie harerzijds werkjes in haar fonds opnam die oorspronkelijk 

bij Geloofsverdediging waren verschenen. Bovendien gaf men getweeën enkele 

brochures uit . Dit soort activiteiten vereiste uiteraard regelmatig onder

ling contact. Met een tweede organisatie waren de contacten minder intensief. 

Het COPAC - afkorting voor Concentratie der Propagandamiddelen voor het Anti-

Communistisch Offensief - te Brussel, ontving van de AvG documentatiemateriaal 

voor haar anti-communistische tentoonstelling, terwijl door haar ook sommige 

in aanmerking komende uitgaven van de Actie werden verspreid" . 

Het verzenden van materiaal aan Nederlandse priesters overzee, in Oost

en West-Indië en in Brazilië, had geen bijzondere gevolgen; misschien gebeurde 

het slechts enkele malen en in geringe mate . Tenslotte moet erop gewezen 

worden dat het Mededelingenblad melding maakt van enkele vertalingen van AvG-

brochures in het Hongaars, het Papiamento en het Engels238. Alleen ten aanzien 

van die in het Engels werden bijzonderheden gegeven, en van de twee daar ge

noemde vertalingen kon er slechts één geïdentificeerd worden. Wat precies de 
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rol van de Actie is geweest bij het tot stand komen daarvan -en òf zij een 

rol heeft gespeeld - kon niet worden vastgesteld л
. 
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HOOFDSTUK II 

BEVESTIGING 

In dit hoofdstuk wordt aandacht gegeven aan die publicaties en andere ini

tiatieven van de Actie, die ten doel hadden de loyaliteit van de katholieken 

zelf ten opzichte van de Kerk en hun trouw aan het geloof te versterken. Bi] 

dat streven ter bevestiging van de eigen aanhang, richtte nen zich op 

de eerste plaats op de jeugd. Begrijpelijk, want het binden van de nieuwe 

generatie is de beste garantie een crisis te overleven. Daarbij richtte de 

Actie zich zowel op het lager- als op het middelbaar onderwijs, maar vooral 

op hot eerste, omdat daar het grootste deel van de jeugd bereikbaar was. Ook 

met de jeugdorganisaties hield zij zich bezig, terwijl bijzondere belang

stelling te constateren valt voor het toekomstige, hogere lekenkader, te 

vinden onder de katholieke studenten. Tenslotte brachten de tijdsomstandig

heden de Actie ertoe de nodige zorg te besteden aan de katholieke, gemobi

liseerde jongemannen (par. 1). De volwassen katholieken trachtte men vooral 

te bereiken via het ter beschikking stellen en verspreiden van een stroom 

publicaties op verschillende gebieden, maar met nadruk op de meest fundamen

tele geloofswaarheden en op apologie (par. 2). Vervolgens ging de aandacht 

uit naar het gezin. Iraners, misschien meer nog dan de school, functioneerde 

het gezin als doorgeefluik van (kerkelijk-godsdienstige) waarden- en normen

patronen. Godsdienstige, kerkgebonden gezinnen vormden op die manier een 

levensvoorwaarde voor de Kerk (par.3). Tenslotte handelt een laatste para

graaf over de wijze waarop de Actie sommige net name in de jaren dertig tot 

uiting komende bezwaren tegen de kerk hielp weg te nemen. Het bewijs name

lijk, dat zij wel degelijk een sociale instelling had moest de gelovige over 

zijn mogelijke twijfels heenzetten en ook op die manier tot versterking van 

de band bijdragen (par.4). 
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1. De jeugd 

1.1. Onderwijs in algemene zin 

Vanzelfsprekend zou de Actie het bijzonder onderwijs wel principieel hebben 

willen verdedigen, wanneer dat werkelijk bedreigd zou zijn in die jaren. Dat werd 

het- echter niet, maar het is tekenend, dat men zich al bedreigd voelde door 

in enkele delen van het land verspreide strooibiljetten , waarin propaganda 

voor de éne, openbare school gemaakt werd en het bijzonder onderwijs als 

splijtzwam van de natie werd beschouwd en nog andere, dergelijke termen ge

bezigd werden. Het Mededelingenblad van de Actie waarschuwde tegen deze 

"strooming", zoals een en ander al direct werd aangeduid, en zag er een 

"pijl van antipapisme, afkomstig uit vrijzinnig-democratische en liberale 

koker" in. Daarbij werden enkele organisaties aangegeven, waarvoor men met 

name op zijn hoede moest zijn. Daartoe behoorden zowel een neutrale belangen-

behartigmgsorganisatie, de "Algemeene Vereeniging van leeraren bij het 

Middelbaar Onderwijs", alsook verenigingen die golden als vertegenwoordigers 

van de meuwe-schoolbeweging, zoals de Werkgemeenschap van Cees Boeke en 

de Nederlandse Dalton-Vereniging. Ook in een propaganda-brochure van de 

Actie werd de onderwijsproblematiek aan de orde gesteld, namelijk in een der 

schetsjes uit een brochuurtje, dat uit het Frans vertaald werd . Hoofd

persoon daarin is een cynisch kereltje van tien, dat vroegtijdige neigingen 

tot Rousseau en Marx heeft, geenszins vaderlandslievend is, zich integendeel 

zeer tot het volksfrontexperiment aangetrokken voelt: het produkt van het 

neutrale onderwijs, dat zijn ouders hem hebben laten genieten. De ontdekking 

van de oorzaken van hun mislukte opvoeding brengt de ouders (te laat) tot het 

besluit de jongen ogenblikkelijk op de broederschool te doen. 

Ook tegen de programmatische NSB-brochure over de inrichting van het 

Nederlandse onderwijs1* nam het Mededelingenblad stelling5. De belangrijkste 

passages in de brochure betroffen de opbouw van het onderwijs (par.3) en de 

organisatie ervan (par.4). Wat dat laatste betreft waren de voorstellen van 

NSB-zijde de volgende. Het hele onderwijs zou m drie corporaties georgani

seerd worden, een voor het openbare ("volks4chool"-)onderwijs, een voor het 

katholieke en een voor het protestantse. Zeggenschap daarin zouden hebben de 

ouders van schoolgaande kinderen, de leerkrachten ên de staat. De kerken 

zouden in het onderwijs de "haar toekomende zeggenschap" krijgen, maar als 

zodanig niet vertegenwoordigd zijn in die organen. Het geheel zou onder njks-

toezicht staan, en aan de invloed van de schoolbesturen - in de brochure aan

geduid als "(onbevoegde) potentaatjes", waarmee op de dominees, pastoors en 
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wethouders werd gedoeld - zou een einde gemaakt worden, hetgeen feitelijk 

beëindiging van de traditionele vrijheid van onderwijs betekende. In een 

andere paragraaf, nr.6, waarin over de positie der leerkrachten werd ge

sproken, werd op grond van sociale motieven een korting op het salaris der 

religieuzen-leerkrachten aangekondigd. Het is opmerkelijk dat de AvK de 

grondgedachte der corporatieve onderwijsorganisatie niet verwerpelijk zegde 

te vinden, maar het wel nodig vond een aantal vraagtekens te zetten bij de 

vage termen die in de brochure gebruikt werden. Wat betekende het, dat de 

corporaties het onderwijs "zoveel mogelijk" noesten laten voldoen aan de 

"gejonde eischen" van de participerende partijen' Hoever ging de invloed 

van de nationaal-socialistische staat' Dat waren vragen waarop de brochure 

geen antwoord gaf en die de Actie het ergste deden vermoeden voor de toekomst 

van het bijzonder onderwijs in de nieuwe staat. 

Naast deze verdediging tegen aanvallen op het katholieke onderwijs 

ziet men de Actie ook eenmaal bezig katholieke principes positief te be

vorderen. Gedoeld wordt hier op de eerste uitgave, in een der reeksen, van 

een principieel geschrift van de bekende pedagoge Maria Montesson . Nu 

bestaat er een uitgebreide discussie over het thema "Montesson en de gods

dienst". Daarin worden de polen gevormd door enerzijds de ontkenning van elke 

positieve relatie tussen haar pedagogiek en de godsdienst, i.e. het katholi

cisme; anderzijds worden haar opvattingen voorgesteld als een typisch "katho

lieke opvoedingsleer" . Er is dus aanleiding om hier althans het probleem

kader aan te geven waarin men de AvG-uitgave moet plaatsen. Dat gebeurt vooral 

aan de hand van het vrij recent, samenvattend werk van W.Bohn over Montesson's 

opvattingen . Daarin wordt erop gewezen, dat de kern van Montesson's pedago

giek behoort tot de nieuwe stroming die vanaf eind 19e, begin 20e eeuw, met 

termen als "reformpedagogiek" of, meer direct op het onderwijs betrekking 

hebbend, met "nieuwe school-beweging" wordt aangeduid, en bestaat in het cen

traal stellen van het kind. Die beweging ontwikkelde zich deels buiten de 

kerken, of beter, zonder van godsdienstige principes uit te gaan, deels ook 

was ze expliciet anti-christelijk, b.v. in de geschriften van een aantal 

socialistische pedagogen. De religieuze inspiratie die niettemin in deze be

weging soms te constateren valt, is afkomstig van de theosofie; ook Montesson 

hield daar minstens voeling mee o.a. via de feministe Annie Besant. Tijdens de 

tweede wereldoorlog werkte zij in Bnts-Indië dan ook nauw met de theosofen 

samen. Religieuze grondvoorstellingen in Montesson's werk zijn daartoe 

herleidbaar, volgens deze schrijver; bijvoorbeeld het geloof in de goedheid 

van de menselijke natuur(en dus ook van het kind) en zijn vervolmaakbaarheid. 

90 



Voor wat betreft Montessori's godsdienst-pedagogische activiteiten en ge

schriften merkt Bonm op, dat zi] slechts een toepassing vormden van haar al

gemene pedagogische principes, en alleen op verzoek van een aantal geeste

lijken in Barcelona gestalte kregen. Overigens sloot zij daarin aan bi] al 

bestaande vernieuwingspogingen in het godsdienstonderwijs, waarbij men tekst-

analytisch catechese-onderwijs wilde vervangen door godsdienstige vorming aan 

de hand van de liturgie. Het instrumentarium van de Montessori-methode, het 

"speelgoed", kon in die richting uitstekend worden aangepast. Na haar ge

dwongen vertrek uit Barcelona, 1936, bewoog zij zich niet meer op dit ge

bied. De conclusie van de schrijver is dan ook, dat er wellicht sprake is 

van zekere religieuze inspiratie in Montessori's werk, niet echter van 

confessionele gebondenheid en nog minder van confessioneel-christelijke uit

gangspunten. 

De houding in katholieke kring tegenover Montessori's pedagogiek vari

eerde dan ook nogal , namelijk afhankelijk van de mate waarin men in kringen 

van katholieke opvoeding en onderwijs met-katholiek geïnspireerde pedagogiek 

kon appreciëren. En dat was van de kant van de "katholieke pedagogiek" niet 

of weinig het geval. Vandaar de nogal gereserveerde houding vanuit die hoek. 

Daarvan is in Nederland een mooi voorbeeld frater S.Rombouts , die het in 

een brochure over dit onderwerp verdacht vond dat Montessori van allerlei 

kanten steun kreeg: "... waar socialisme, komnunisme, bolsjewisme en het 

versleten liberalisme eendrachtig oprukken onder het vaandel der Loge ,... 

daar is gepaste voorzichtigheid stellig niet misplaatst" . Uiteindelijk 

echter kon de katholieke pedagogiek, naar Rombouts' mening, er best prak

tisch voordeel uit trekken. En, niet verwonderlijk, gold dat vooral voor 

zover het Montessonanisme een correctie vormde op de al te sterke neiging in 

de katholieke of traditionele pedagogiek om de opvoeder of de onderwijskundige 

centraal te stellen en het kind als object te beschouwen. Fr waren echter 

ook katholieke pedagogen, die Montessori zonder meer positief aanvaardden, 

volstrekt buiten elke godsdienstige overweging om . En wat zeker niet van 

het minste belang mag heten was natuurlijk het feit, dat al vóór 1940 in tal 

van landen katholieke Montessorischolen bestonden, vooral in het kleuter- en 

lager-onderwijs. 

Dat laatste was ook in Nederland het geval. Er waren hier zelfs twee 

katholieke Montesson-opleidingen, een in Nijmegen en een in Rotterdam, waar 

de bewerker van de AvG-brochure, p. Paschasius, als docent aan verbonden was . 

Het is voor de hand liggend, dat Maria Montessori tijdens haar verblijf in 

Nederland, dat volgde op haar verbanning uit Barcelona, met de Montesson-
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wereld in Nederland intensief contact heeft onderhouden, ook net het katho

lieke Montesson-onderwijs, misschien mede via haar katholieke assistente 

me;j .C.W.Tromp. In die situatie verscheen de AvG-brochure, waarvan de tendens 

als volgt kan worden aangeduid. Waar in de algemene Montessonmethode de 

nadrukt valt op de mogelijkheden die m het kind opgesloten liggen, wordt 

in deze tekst naar voren gehaald dat het God is, die die mogelijkheden heeft 

ingeschapen. De kritiek die erin geuit wordt op de traditionele pedagogiek 

betreft haar geringe belangstelling voor de kinderziel, maar vooral ook de 

geringe aandacht aan de God-Schepper van die kinderziel. In Montessori's 

algemene opvattingen heet het dat de eigen aard van het kind erkend moet 

worden; daardoor beïnvloedt het de volwassenen, namelijk door liefde, zorg 

en andere eigenschappen bij hen op te roepen; omdat de volwassenen traditio

neel de kinderen te weinig ruimte ("rechten") geven en de neiging hebben de 

kinderen aan zich te onderwerpen, wordt ook de potentiële vorming der vol

wassenen door de kinderen teruggedrongen en verminderd. Daarin nu kunnen de 

inzichten m deze brochure, vooral in de vierde paragraaf, verandering 

brengen: het inzicht namelijk, dat God de Schepper van de kinderziel is, 

dat door het doopsel het kind Gods kind wordt etc, zal de volwassenen er

toe kunnen brengen de "rechten van het kind" meer te eerbiedigen, dat wil 

zeggen de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind te respecteren en te ex

ploiteren, en tenslotte de ruimte te erkennen voor zijn eigen vorming dóór 

het kind. Met andere woorden, het gaat in "God en het kind" om een aantal 

geselecteerde theologische argumenten, die de eigenlijke pedagogische these 

van Montessori moeten ondersteunen. 

Hier kan de pure hypothese opgesteld worden, dat de brochure misschien 

geschreven of uitgegeven is in of na contact met katholieke Nederlandse peda

gogen, vooral dan uiteraard Montesson-aanhangers. Zekere tactische over

wegingen zouden er dan niet vreemd aan kunnen zijn1*. Hoe dat ook zij, het 

Voorwoord van de betreffende uitgave, ondertekend met "Het Katholieke Comité 

van Actie "voor God"" heeft een niet mis te verstane bedoeling. Het begint 

met te constateren dat de methóde-Montesson in Nederland beter bekend is 

"... dan het diepe en zeer overtuigende inzicht, dat aan deze methode ten 

grondslag ligt". Dat is een hele flinke stap verder dan Montessori's brochure 

zelf en ook de literatuur óver haar pedagogiek gaat, want met dat "inzicht" 

dat "ten grondslag ligt" worden de theologische argjmenten bedoeld, waarvan 

boven sprake was. Dat wil zeggen: de Actie postuleert de methode-Montesson 

hier als een godsdienstig gefundeerde pedagogiek, als een katholieke pedago

giek. Vervolgens gaat het dan ook over een "... overtuiging, dat de methode 
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Montessori zonder het inzicht van Montesson waardeloos moet blijven ...", 

verder over de overwaardering van de methode zelf, en het verwringen van 

Montesson's inzichten door haar epigonen. In deze door de AvG uitgebrachte 

tekst zou men de goede verhoudingen in het werk van de "grote christin 

Maria Montessori" weer terugvinden . 

Met deze interpretatie plaatst de AvG zich aan de zijde van de "katho

lieke pedagogiek" en wil tegelijk Mon-esson daarin incorporeren: Baptisez 

Maria Montesson! Aldus representeert deze uitgave uitstekend de meest 

extreme richting in de strijd om Montesson ' s verhouding tot de godsdienst. 

Slechts als representante van een fundamenteel katholieke opvoedingsleer 

kon zij met haar brochure in de AvG-serie verschijnen. 

1.2. Lagere school 

Door de verzorging en verspreiding van een aantal uitgaven heeft de Actie 

geprobeerd invloed op de lagere-school-jeugd te krijgen. Tvvee uitgaven be

treffen een meer indirecte manier om de "voor God"-idealen ingang te doen 

vinden, twee andere hebben tot doel meer direct de Actie en haar doeleinden 

op aangepaste wijze onder de leerlingen te propageren. 

Om met het eerstgenoemde te beginnen. De AvG verzorgde de heruitgave 

van twee brochures, die eerder op een andere manier waren verspreid. Het 

belangrijkst was die van een brochure van een honderdtwaalftal pagina's, die 

voordien in de "Opvoedkundige Brochurenreeks" van frater Ronbouts was ver

schenen: G.P.J.van de Burg pr., "Pakkend" godsdienstonderwijs, was de titel . 

Het ging hierbij om de verbreiding van een methode van godsdienstonderwijs 

op de lagere school, waar de Actie zich blijkbaar principieel ten volle 

achter kon opstellen. De brochure werd in een oplage van 10.000 exemplaren 

gratis verspreid onder geestelijken, onderwijzers en onderwijzeressen, maar 

ook naar groot-seminaries en kweekscholen gestuurd . 

Om nu de portée van de brochure, dat wil zeggen van deze, door de AvG 

verspreide methode van godsdienstonderwijs, te kunnen doorzien, is het nodig 

stil te staan bij de ontwikkeling van de catechese-discussie In Nederland tot 

in die tijd. Het schetsen van dit kader is mogelijk dankzij de dissertatie 

van P.A.E.M.Coorenan1 . De Nederlandse catechismus van 1910, en de daarbij 

behorende "kleine catechismus" voor de eerste klassen van de lagere school, 

waren systematische samenvattingen van de leer, waarbij het op juistheid en 

volledigheid aankwam. Godsdienstonderwijs was gelijk aan het onderricht in de 

essentialia van de geloofsleer. Beheerste het kind die, dan had de docerend 

priester - want die was exclusief verantwoordelijk - zich voldoende van zijn 
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taak gekweten. Intellectuele vorming, inzicht bijbrengen in wat goed en 

kwaad is, leidt tot goed gedrag, c.q. tot een katholieke geloofspraktijk, 

was de filosofie achter deze methode. De volgende decennia brachten daar 

nogal wat nieuwe inzichten tegenover in het geweer. Die kwamen uit ver

schillende bronnen. Enerzijds was daar de ontwikkeling van de algemene peda

gogiek en didactiek, die dit ethisch intellectualisme weerlegde, de een

zijdigheid van intellectuele vormng benadrukte, en de waarde van het memo

riseren in twijfel trok. Anderzijds ontwikkelde zich in die jaren juist de 

"katholieke pedagogiek", die zich ten doel stelde de vorming van de hele 

mens vanuit vaststaande beginselen, de katholieke, waarbij dan de gods

dienstige vorming een fundamentele plaats innam. Dragers van dit laatste 

waren gezin, school en kerk, en het was onjuist, dat volgde uit deze visie, 

om de hele godsdienstige vorming der jeugd op te hangen aan een m m of meer 

taalanalytische verklaring van de catechismus door de clerus. Organisatorisch 

had dit alles in Nederland nogal consequenties: oprichting van een cate

chetisch tijdschrift in 1930, Verbum, en de installatie van een commissie, 

die een nieuwe catechismus zou gaan ontwerpen, met als resultaat dat voor 

de eerste klassen al in 1933 een nieuwe uitgave verscheen: "De eerste cate

chismus", met veel toelichtende tekst en weinig memoriseerstof. Maar de dis

cussies gingen, vooral in de tweede helft van de jaren dertig, een stuk verder. 

En dat gold zowel allerlei vormen van didactische aanpassing van de stof, 

alsook, vaak in samenhang daarmee, een volstrekt andere opzet, waarin cate

chismus c.q. kennis van geloofsleer op de achtergrond raakte, en de godsdien

stige vorming bijvoorbeeld gecentreerd werd rond de liturgie of de bijbel, of 

rond beide. Zulke methoden werden uitgewerkt en vonden toepassing in het onder

wijs, ze waren levensechter, betrokken de kinderen bij de gang van het kerke

lijk jaar, terwijl de bijbelse geschiedenis m staat was de aandacht van de 

leerlingen gemakkelijker te boeien . 

Het is op die ontwikkelingen dat het boekje van Van de Burg reageerde. 

In het voorwoord van Steger heette het al direct dat het ging om "... het 

bewust kennen van den katechismus en het kunnen leven naar de leer" . En om 

uit Van de Burgs pen zelf een geschikt citaat op te tekenen is de aller

eerste z m van zijn betoog al voldoende. Daarin constateerde hij een "... te

kort aan godsdienstkennis, tekort aan godsdienstige overtuiging, tekort aan 

practische, daadkrachtige beleving van den godsdienst vooral" . En, zoals 

uit het vervolg van het betoog bleek, het ene tekort volgde uit het andere, 

en de oorsprong van de hele toenmalige crisis was dus uiteindelijk te vinden 

in gebrek aan godsdienstkennis. Dat is het punt waar het bij deze auteur on 
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draait godsdienstige vorning moest weer op de eerste plaats worden kennis

verwerving van de grondwaarheden van het geloof aan de hand van de cate

chismus. Andere gebieden van godsdienstige vorming behielden hun eigenwaarde, 

maar kwamen wël op de tweede plaats. "De katechismus leidt, maar bijbelse ge

schiedenis en kerkelijk leven behouden hun zelfstandigheid" . Daarmee keerden 

ook terug de waardering van de tekstuitleg en het memoriseren, uiteraard ná 

volledig begrip van zaken te hebben opgedaan, mede door allerlei didactische 

hulpmiddelen als vertellen en tekenen. Het ging Van de Burg dus duidelijk om 

het weghakken van wat hij zonder twijfel als wildgroei bescnouwde, om daar

door de fundamenten van het geloof vanaf de jongste kinderjaren te doen in

prenten. Voor een later criticus van de ontwikkeling in de catechese vóór 

de tweede wereldoorlog, p. W.Bless SJ, werd Van de Burg aldus zelfs de ver

tegenwoordiger bij uitstek van het "diepere kennis"-standpunt in de voor-

23 

oorlogse discussies, en werd hij daarom door Bless geprezen . Die nadruk nu 

op de noodzaak de kennis der geloofswaarheden te garanderen, het opgroeiend 

geslacht juist dáárin te oefenen, opdat het sterk zou staan in het verweer, 

ligt geheel en al in de lijn van het AvG-programma. 

De manier waarop Van de Burg sommige "secundaire" kwesties behandelde, 

deed de brochure ook in mentaliteit nauw aansluiten bij het Actiecomité. Ten 

aanzien van de eisen die aan de onderwzijer - in Van de Burgs opinie vanzelf

sprekend in het bezit van de Missio Canonica - gesteld mochten worden, formu

leerde hij aldus: "a. voor 100% katholiek, b. 'n goed en tactisch opvoeder, 

c. 'n goed onderwijzer ..." en hij liet daar direct op volgen "a, b en с 

zijn hier gegeven in volgorde van hun waarde" . Vanuit die opstelling gaf hij 

dan ook zijn verdere visies. Nog een ander aspect trekt de aandacht in het 

boekje, namelijk de plaats die het godsdienstonderwijs, het geheel dus en 

niet alleen de catechese, in het schoolprogramma noest innemen. Van de Burg 

is van mening, dat de verplichte vijfentwintig uur per week er op katholieke 

scholen zesentwintig zouden moeten worden en dat door verschuiving van nutte

loze zaken als handwerken naar de vrije woensdagmiddag elke schooldag kon 

beginnen met een half uur godsdienstles ("... en dan de school precies op 

tijd beginnen, anders gaat 't te-laat van de godsdienstles af" ) .Bovendien 

moesten zo ongeveer alle andere vakken in dienst gesteld worden van het 

"unum necessanum". Natuurlijk de geschiedenisles. In plaats van nutteloze 

verhalen over vaderlandse helden als De Ruyter, Van Speyk, Tromp, maar ook 

Willem van Oranje, kon men beter christelijke beschavingsgeschiedenis geven: 

"... het Róómse geschiedenisonderwijs ... áánvullingsmiddel voor ons gods

dienstonderwijs ..." . In de taallessen zou de "kringtaai" der kerk aan de 
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orde komen in dictees, en als er een gedieht van buiten geleerd moest worden, 

waarom dan geen gebed in dichtvorm of een vroom vers? . Vanzelfsprekend kon

den zangles, natuurlijke historie en aardrijkskunde dienstbaar gemaakt 

worden aan de godsdienstige vorming . Omdat dat in de rekenles allemaal wat 

moeilijker lag, heette dat vak "schoolse geleerdheid" aan te leren aan 

allerlei kinderen, die tóch niet doorstudeerden en zich zodoende "afbeulen 

met lintwormvormen en gekke breuken" . Hij stelde dan ook voor minder 

uren aan rekenen en meer aan godsdienst te besteden. Ook de aandrang die 

de schrijver op de lezers, vooral onderwijzers en priesters, uitoefende, 

onthulde iets van het fanatieke achter deze methode. De onderwijzer moest de 

geloofskennis "er in heien" of ook "er in stampen" . Het is de stijl van 

het strijdvaardig bisschoppelijk mandemant van 1068, dat door de schrijver 

dan ook uitvoerig wordt geciteerd en als uitgangspunt genomen aan het 

begin van de brochure. Twintig jaar na het definitieve einde van de school

strijd, maar thans omringd van méér en gevaarlijker vijanderen was men 

bereid zeer veel te offeren voor de versterking van de eigen vesting, en 

het prepareren van de nieuwe generatie op het grote offensief. 

Van de Burgs brochure bevatte aan het eind een min of meer gedetail

leerde uiteenzetting van de verdeling der leerstof over de verschillende 

schooljaren. Op basis van de principes en de eerste uitwerking in "Pakkend 

godsdienstonderwijs" publiceerde de auteur kort daarna de eerste delen 

van een catechismus-methode voor de lagere school onder de titel "Met het 

kind van God naar God" . De eerste twee delen verschenen in 1941 "in samen

werking met het Katholiek Comité van Actie "voor God"", zoals de titelpagina 

vermeldde. Bij het uitkomen van het derde deel, 1942, was de Actie al door 

de bezetter verboden. 

Diezelfde nadrukkelijkheid, om de kansen die de lagere school bood uit 

te buiten, is kenmerk van een tweede brochure, die de AvG enige tijd in 

haar fonds heeft opgenomen en gepropageerd, een handleiding voor priesters 

en onderwijzers, die kinderen van de hoogste klas voorbereidden op de 

"plechtige communie". Schrijver ervan was de priester Th.van Vugt . Het 

boekje gaf eerst de tekst weer van de verschillende geloofsbelijdenissen, 

het formulier van Nicea, van Trente, van het Vaticaans Concilie, en daarna 

had de schrijver de essentialia daarvan in 17 lesoverzichten uitgewerkt ten 

behoeve van de onderwijzer. De gebeurtenis van de "plechtige hernieuwing der 

doopbelofte" wilde de brochure zwaar aanzetten. Dat blijkt goed uit de bij

lage die een aantal praktische aanwijzingen bevatte waarop de Geloofsbelijde

nis het best zou kunnen worden opgezet. Er zou een werkelijk examen moeten 
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plaatsvinden, waarin de geloofskennis getoetst werd, scnrifteli]k of monde

ling, en de examendag en de uitslagen van het onderzoek zouden in het 

parochieblad bekend moeten worden gemaakt. Uit deze en andere bijzonderheden 

(eed en eedsformule b.v.) voelt men duidelijk de behoefte om de kans die 

men een laatste maal had om een deel van de jeugd via de eigen scholen te 

bereiken, volledig uit te buiten. 

Twee andere uitgaven van de Actie doelden meer rechtstreeks op een ver

breiding van de doelstellingen en mentaliteit der Actie zelf onder de lagere-

school-jeugd. Aug.Α.Bondens, een destijds in katholieke kring bekend 

schrijver van leerboekjes, schreef een leesboekje voor de hogere klassen 

onder de titel "Voor Godi" . Uit Diepenbrocks inleiding ziet men al direct 

hoezeer het de bedoeling was in plaats van de vroegere leeslesjes ("on-

benulligheidjes meestal: van jongetjes en meisjes met poesjes en hondjes 

en koetjes ..." ) de jeugd thans te confronteren met "waarlijk grootse 

dingen", "hoogste waarden" en dergelijke, en de kinderen aldus te vormen tot 

"moedige strijdertjes voor God". En ook het eerste leesstuk van het boekje 

mondde uit in een oproep aan de kinderen mee te werken aan de AvG. De 

lezertjes werden herinnerd aan de Kmderkruistocht en aangespoord in de 

veel ernstiger situatie van de jaren dertig hun plaats te weten. Niet op 

elke bladzijde was de tekst zo duidelijk op de bijzondere doelstellingen 

van de Actie gericht. Zo waren er stukjes over paters, missionarissen, over 

heiligen en andere helden die de katholieke jeugd ten voorbeeld werden ge

steld en die zonder twijfel ook in andere leesboekjes veelvuldig voorkwamen. 

Maar tussendoor had de schrijver ook paragrafen geplaatst, die rechtstreeks 

het program van de Actie voor de jeugdigen vertaalden. Zo, waar de "godloos

heid" in de wereld concreet gemaakt werd via gefingeerde krantenberichten 

over de kerkvervolgingen in Mexico, Rusland, Spanje en Duitsland (pp.22-33), 

of waar het om "moderne afgoden" ging; en daarmee werden bedoeld en be

schreven communisme en modern heidendom. Daarbij werd uitvoerig geciteerd 

uit de bisschoppelijke brief van oktober 19J6. Of ook, waar er over marte

laren werd geschreven, nam Spanje een ruïne plaats in. Er werd een lang citaat 

gepresenteerd uit een in die jaren bekend boekje over de vervolgingen in 

Spanje , dat het verhaal gaf van een moordpartij op nonnen en misschien niet 

direct bevorderlijk is geweest voor de gemoedsrust en leerconcentratie van 

de leerlingen. 

Voor de dagelijkse propaganda der Actie onder de schooljeugd, tenslotte, 

schreef J.Böckling een brochure, bedoeld als handleiding voor de onderwijs

krachten: "De Kinderkruistocht" . De schrijver noemde zichzelf een warm voor-
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Stander van de Actie, die hi] als lang verwacht offensief verstond. "We 

hebben onze verdedigingslinie verlaten en zi]n nu op weg naar de vuurlinie, 

ten aanvall" De schooljeugd moest daarbi] ingeschakeld worder, vooral met 

het oog op de toekomst: "De recruten van nu noeten geoefend worden, on 

straks ... de gelederen aan te vullen" . Bocklings plan bestond nu hierin, 

dat alle klassen op een school elke week een bepaald punt aan de orde zouden 

stellen. In zíjn boekje gaf hij er zo'n vijfentwintig op. Ze lagen op het 

gebied van de zelfheiliging (gebed, ascese), het nakomen der kerkelijke ver

plichtingen (sacramenten ontvangen, misbezoek) en het praktiseren van deug

den, waarbij vooral het "voorbeeld geven", het "uitdragen" van de eigen 

principiële houding, benadrukt werd. Steeds gaf de schrijver, ten behoeve 

van de onderwijzer, een aantal uitleggingen van het "puntje" aan, en boven

dien voor elke dag van de week een praktische toepassing. Elke dag, na het 

bidden, tijdens de pauze, m een (ander7) verloren ogenblik zou men een en 

ander bij de leerlingen aan de orde stellen. De meest opvallende trek, 

die het boekje inderdaad erg dicht bracht in de nabijheid van de AvG-doel-

stellingen was de polarisatie, die bij elk punt werd gecreëerd net de "god

lozen". Enkele willekeurige voorbeelden: bij "zondagsheiliging" heette het: 

"De Godlozen hebben de Zondag van de kalender geschrapt". Bij "eerbied voor 

de Geestelijke Stand": "De Godlozen willen alle geestelijken maar opruimen", 

etc. De wereld werd zo herleid tot een zeer eenvoudige dichotomie: wij en 

de godlozen, en de jeugd aldus ingelijfd bij de stoottroepen aan de ene kant 

van het front. Daarbij werd "de godloze" weliswaar niet precies geïdenti

ficeerd, maar uit allerlei passages bleek het om communisten, vooral 

Russische, te gaan . 

Zo confronteerde de Actie ook de lagere-schooljeugd zonder aarzelen 

met haar visies op de nogal ingewikkelde problematiek van sommige actuele 

ontwikkelingen. Veel reserves van didactische aard nan men daarbij niet in 

acht. In de benauwenis der tijden meende nen blijkoaar al snel dat het hoge 

doel ook zulke middelen rechtvaardigde. Overigens bestond er binnen de zuil 

ook wel kritiek op pogingen de leerlingen in zulke gecompliceerde vraagstuk

ken te betrekken. Zo sprak b.v. een bijdrage m Verbum zich uit tegen de be

handeling van allerlei voor kinderen onbegrijpelijke ideologieën m het 

catechese-onderwijs . Hoewel dit laatste door de Actie niet expliciet werd 

bevorderd, golden de argumenten van de scnnjver zeker ook haar streven, dat 

immers duidelijk gericht was op bewapening van de jeugd tegen een kerk- en 

godsdienstvijandige wereld . 
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1.3. M¿ddelbare_school. 

Ook hier trachtte de AvG aanknopingspunten te vinden voor haar propaganda. 

Het verschil met de lagere scholen bestond daarin, dat er geen pogingen 

gedaan werden om leerboeken, op welk gebied dan ook, ingang te doen vinden, 

maar dat men zich beperkte tot het stimuleren van nevenaktiviteiten, waaraan 

leerlingen zich in hun vn^e ti]d konden overgeven. Wel schijnt het uitgeven 

van "Richtlijnen" voor de AvG op de middelbare scholen ooit in het voor

nemen van de leiding gelegen te hebben zoals dat ook voor lagere school en 

jeugdbeweging was gebeurd' , maar dat is er nooit van gekomen. Misschien dat 

die richtlijnen ook niet veel meer omvat zouden hebben dan de weergave van 

de zgn. V-6 actie. Deze in het Canisiuscollege te Nijmegen bedachte actie 

werd door Diepenbrock en zijn secretariaat steeds als de meest ideale 

Actie-variant voor jeugdigen van na de lagere school tot ongeveer 18 jaar 

aangeprezen, zowel in het Mededelingenblad als in brochures en voor de 

radio . Wat hield zij in? 

Het leerlingen-initiatief der Camsianen, dat op zich constateerbaar 

is, o.a. in artikelen in het courblad "Elck Wat Wils", zou wel spoedig ver

lopen zijn, wanneer niet W.Herr SJ en p. Regout SJ het opgevangen hadden en 

in organisatorische banen geleid; beiden werkten 1936/1937 op het College. 

Daarbij heeft de laatste vooral de functie vervuld de leerlingen te wijzen 

op de "Actie rondom ons", zoals de titel luidde van zijn voordracht, maart 

1937, over de schoolstrijd in Duitsland en de winst van het communisme in 

Frankrijk, terwijl W.Herr in de jaren 1937 en 1938 de V-6-actie als zodanig 

heeft uitgewerkt en de leerlingen blijvend geactiveerd1* . V-6 stond voor 

een zestal activiteiten, waaraan de leerlingen zich systematisch zouden wijden, 

en die alle met een ν begonnen: voordoen,namelijk in eigen gedrag hoge prin

cipes tot uitdrukking brengen; verzamelen, van materiaal van tegenstanders 

van kerk en godsdienst, om hen te leren kennen; verspreiden, van katholieke 

anti-propaganda; verdiepen, van het godsdienstig leven; verkennen, namelijk 

toestanden in de samenleving ("bezoek brengen aan een fabriek") en tenslotte 

verenigen, van alle krachten in gezamenlijk optreden, in clubverbanden etc. 

Op al deze terreinen hebben de leerlingen van het Canisius, vooral die uit 

de hogere klassen, zich in de loop van de jaren 1937 en 1930 bewogen, tot 

aan de zomervakantie van dat jaar. Behalve dat de V-6-actie een vertaling en 

een aanpassing aan scholieren mag heten van de doelstellingen van de Actie, 

bestonden er ook tal van concrete betrekkingen. Voor zover er gestudeerd werd 

en "verdiept", maar ook voor wat de "verspreiding" aangaat, werden er steeds 
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de AvG-uitgaven bij betrokken. Zo verspreidden de Canisianen in de zomer

maanden van 1937 een duizendtal brochures en pamfletten ; bi;j gelegenheid 

van het Christus-Koning-feest in 1937 kwam Diepenbrock zelf de leerlingen 

toespreken, en al eerder had hi] per brief van zi^n instemming blijk ge

geven en de jongelui als de "spes actioms" betiteld: V-6-actie als leer

school voor de Actie "voor God" 

Hoewel er - zoals dat ook m de bedoeling had gelegen - wel sprake 

geweest is van zekere navolging op andere middelbare scholen, en vooral 

enkele internaten, zi^n de Mededelingen hierover zo schaars, dat alleen al 

daaruit geconcludeerd mag worden, dat dit aspect van de Actie toch niet ζΰ 

gerealiseerd is als de leiding zich dat misschien had voorgesteld. Slechts 

een enkele maal worden het Ignatiuscollege in Amsterdam, Rolduc bi] Kerkrade 

en het Haarlemse Hageveld in dit verband vermeld . Op het Canisiuscollege 

zelf werd de V-6-actie met ingang van het schooljaar 1938/1939 in de zo

genaamde "Congregatie" ondergebracht, een duidelijk veel meer godsdienstige 

dan maatschappelijke club. Wel heette het officieel dat de actie dáár ook 

thuis hoorde en toonde Herr er zich tevreden over , óók kan het zo ge

weest zijn dat actieve leerlingen de geest van de V-6-actie daarin hebben 

uitgedragen, opvallend blijft het niettenin dat vanaf 193G van karakteris

tieke V-6 of AvG-activiteiten taal noch teken vernonen wordt . Dat zij 

tot in de oorlogsjaren "onder de schijn van een onschuldige debatingclub, 

in werkelijkheid gericht tegen het nationaal-socialisme" zou hebben voort

bestaan, kan hoogstens slaan op vanuit de V-6-fase voortgezette aandacht 

voor een heel bijzonder aspect van de vroegere activiteiten, in een zeer af

wijkende vorm bovendien. 

Buiten dit alles moet tenslotte nog worden vermeld, hoe vanuit enkele 

internaten - m ieder geval is met zekerheid wat dit betreft Hageveld te 

noemen - nog een tweetal (identieke'5) jeugdtentoonstellmgen in elkaar gezet 

werden, die bedoeld waren als illustratiemateriaal bij lezingen voor scho

lieren en in de katholieke jeugdorganisaties, over onderwerpen m de Actie

sfeer. Ze gaven een beeld van "... de anti- en a-godsdienstige stelsels in 

de wereld" . De omvang ervan was niet bijzonder groot, een 15 m , en ge

gevens over het gebruik ervan ontbreken geheel. 

1.4. Jeugdorganisaties. 

De intensivering van de organisatie der katholieke jeugd in Nederland in de 

jaren '20 en '30, vooral standsgewijs, hangt voor een deel samen met de 

algemene organisatiedrang tijdens en direct na de "kwarteeuw der ontluiking", 
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is dus mee te verklaren uit motieven die typerend zijn voor de geschiedenis 

van het Nederlands katholicisme . Men zal er echter goed aan doen hierbij 

ook enkele feiten te betrekken uit de algemene geschiedenis van de Europese 

jeugd en haar organisatiegraad . Juist in de jaren na de eerste wereld

oorlog nam het aantal jeugdorganisaties geweldig toe als gevolg van het feit 

dat elke politieke, maatschappelijke, godsdienstige organisatie zich in de 

na-oorlogse crisistijd van de loyaliteit van "haar" jongeren wilde ver

zekeren. Jeugdorganisaties van allerlei aard waren daar het gevolg van. De 

oorspronkelijke jeugdbeweging in engere zin, dat wil zeggen: onafhankelijk, 

individualistisch, met een eigen stel idealen gekant tegen de erfenis der 

ouderen en volwassenen, werd vanaf die jaren, althans kwantitatief bezien, 

door deze nieuwe vormen van jeugdorgamsatie overvleugeld. Extremistische 

bewegingen van links en van rechts presenteerden zichzelf in die jaren bijna 

als een soort politieke jeugdbewegingen, zodat "revolutionair" en "jeugdig" 

niet alléén in hun propaganda haast synoniem werden . In die concurrentie

strijd gingen de kerken uiteraard proberen hun greep op de gelovige jongeren 

te versterken. 

Dit patroon gold ook voor Nederland. Om een greep uit de gegevens te 

doen: de oprichting van de AJC dateert van 191G, die van de Communistische 

Jeugdbond uit 1919/1920; de Vrijzinnig Democratische Jongeren Organisatie 

werd in 1923 opgericht en de Bond van Jonge Liberalen m 1925. Ook de bloei

tijd van de vrije jeugdbeweging valt in de jaren '20 . 

Tegen deze achtergronden begnjpe men de uitbouw in katholieke kring, 

van het oude patronaatswerk tot Jonge Wacht en Kruisvaart; het ontstaan van 

de katholieke verkennerij; de oprichting van de verschillende jongeren-

standsorgamsaties zoals de Jonge Werkman, en de organisaties der jonge 

middenstanders, boeren en werkgevers. Meisjes-jeugdwerk vond men vooral in 

Frenckens Eucharistische Kruistocht en in de Graalbeweging . Tal van 

zuiver godsdienstige en culturele organisaties kregen bovendien hun eigen 

jongeren-afdelingen. In die veelheid waren er twee instanties die een zekere 

eenheid zouden kunnen brengen. In de Interdiocesane Jeugd Commissie (IJC), 

opgericht in 1919, onderhielden de diocesane jeugdcommissies contact met 

elkaar; tegelijk diende de IJC als een soort algemeen advies-orgaan, o.a. 

voor het episcopaat. Met het vorderen der jaren kreeg zij steeds meer con

tacten met en invloed op de verschillende organisaties. Daarnaast was er 

het tijdschrift Dux, daterend uit 1927, dat onder redactie stond van dr.G. 

Lamers SJ en priesters en lekeleiders c.q. -leidsters voorzag van in het 

algemeen zeer goede informatie op het gebied der jeugdzaken. In 1934 nu 
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werden IJC en Dux door het episcoprjat aan elkaar gekoppeld: Dux werd het 

tijdschrift van de Commissie58. De wijze waarop dit in zijn werk is gegaan, 

is niet precies vast te stellen - Brentjens spreekt van de "coup van het 

episcopaat"ffl. De bedoeling was onmiskenbaar versterking van de centrale 

leiding over de katholieke jeugdorganisaties en zodoende een verruining 

van de mogelijkheden om vanuit de top, de IJC en in goed overleg daarnee 

het episcopaat zelf, de gang van zaken in de organisaties te beïnvloeden. 

Lamers trad als hoofdredacteur af, IJC-voorzitter B.H. de Groot volgde hem 

in die functie op. Deze gebeurtenissen maken verklaarbaar dat de Actie 

in haar pogingen om óók de jeugdorgamsaties in haar idealen en activi

teiten te betrekken vanzelfsprekend bij dit centraal orgaan inzette. 

Vanuit deze IJC werd, te beginnen met het jaar 1936/1937, een Jaar

program voor de hele katholieke jeugd uitgegeven. Een thema, dat op con

gressen en in Dux uitgewerkt werd, en wel ook op andere wijze zoveel moge

lijk aan het kader der jeugdorgamsaties aangereikt, zou tijdens het ver-

enigingsjaar op bijzondere nanier in de aandacht staan. In 1936/1937 was 

dat thema "Aposteljeugd" geweest, de tweede maal, 1937/1930, was het onder

werp "Verantwoordelijkheid". Daarin nu werd ook over de Actie "voor God" ge

sproken. Tijdens het weekend dat de IJC organiseerde ter voorbereiding van 

het nieuwe jaarprogram, begin april 1937, kwam een hele reeks sprekers het 

onderwerp toelichten: Tortmann, De Quay, Drost, Frencken, Jacobs en Goseling 

- geen onbekenden in de top van de zuil . De titel van praeses Drosts rede 

was "De verantwoordelijkheid van de jeugdbeweging ten opzichte van de er

kenning van God in de wereld" en hij sloot, al dan niet rechtstreeks door 

de Actie geïnspireerd, nauw bij haar doelstellingen aan. Al direct in het 

begin van zijn toespraak omschreef hij zeer principieel de taak van de katho

lieke jeugdbeweging: "... de (katholieke) jeugd op te vangen en in haar het 

Katholicisme te bewaren, opdat binnen afzienbaren tijd na een of twee ge

slachten de helft van het Nederlandsche volk Katholiek zal zijn". Na een 

globale schets van de crisis waarin kerk en christendom verkeerden, be

dreigd als zij werden door liberalisme en zijn "meest wrange vruchten", god-

lozenbeweging en nieuw-heidendom, werd als meest belangrijke eis door hem 

naar voren geschoven: de godsdienstige vorming van de jeugd binnen de orga

nisaties ter hand te nenen. Kennis omtrent de hoofdzaken der geloofsleer, 

apologetische vorming, inzicht in de oorzaken van de huidige crisis, de Her

vorming en al wat erop volgde, zou de jeugd ook via de organisaties bijge

bracht moeten worden.Op dat punt, en dat is tegelijk het besluit van zijn 

betoog, introduceerde de spreker de AvG. Het door hem beoogde zou in de con-
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crete omstandigheden het best bereikbaar zi;jn via inschakeling van de ]eugd 

in die Actie. In de uiteindelijke tekst van het jaarprogramma werd zij 

dan ook als eerste der "gemeenschappelijke acties" opgevoerd, waaraan de 

jeugdbeweging zich zou gaan wijden en er blijkt eveneens uit dat de IJC 

daarbij de kaders een "plicht tot deelname aan de "voor God-actie"" oplegde. 

Om hen te helpen bij het ten uitvoer leggen van deze verplichting bracht 

de Actie, op verzoek van de IJC, m het najaar 1937 een werkmap uit, die 

een zestiental uitgaven bevatte. Enkele over de AvG zelf, bijvoorbeeld de 

algemene propagandabrochure en de tekst van de brief van het episcopaat; 

een aantal devotionele teksten, vijf brochures over communisme en nieuw-

heidendom, en de eerste nummers van een der reeksen die toen juist begon 

te verschijnen; daarnaast nog enkele, speciaal voor de jeugdbeweging ge

schreven, waaronder een aantal schema's voor eenvoudige voordrachten over 

verschillende onderwerpen ten behoeve van de jeugdleiders en -leidsters . 

De hoofdredacteur van Dux, B.H. de Groot, beval de werkmap in zijn blad 

persoonlijk aan . 

Die werkmap bevatte ook een brochure "Ook de jeugd, juist de jejgd", 

die diende als een set "Ricntlijnen" voor het kader der katholieke jeugd

beweging, en die door het AvG-bureau in Heemstede was samengesteld. Enkele 

jaren later, eind 1939, schreef Herman Divendal die brochure opnieuw, uit

gebreider, naar vooral beter en overzichtelijker . In beide edities der 

"Richtlijnen" werd uiteraard het doel van de Actie uiteengezet, maar er ook 

op gewezen dat de Actie geenszins van plan was een m e iwe vereniging, i.e. 

een nieuwe jeugdorgamsatie te creëren, maar dat zij slechts wilde inge

schakeld wórden in de bestaande organisaties . Dat op dit punt zo de nadruk 

werd gelegd, zou er op kunnen wijzen dat vanuit de jeugdorgamsaties vrees 

voor aantasting van de autonomie naar voren is gebracht nu zij zo expliciet 

ingeschakeld werden bij een landelijke actie. Opvallend hierbij is Divendals 

woordgebruik, namelijk dat het juist omgekeerd zou zijn: de AvG wilde inge

schakeld worden. Hoewel in de tweede brochure zekere aarzeling werd geuit 

met betrekking tot die samenwerking,omdat de jeugd niet zomaar overal voor

gespannen kon en nocht worden , zag men van AvG-kant toch de nodige mogelijk

heden. Afgezien nog van godsdienstige vorming, die wat meer naar de richting 

der AvG-idealen omgebogen zou kunnen worden, werden praktische adviezen ge

geven: oriëntatie op de actuele wereldsituatie via gespreks-bijeenkomsten 

van de leiders en leidsters zelf, via de aanleg van een krantenarchiefje, enz.; 

centraal in die initiatieven moest de "godsdienstig-40cialo"problpnatiek staan. 

Het is echter vooral de V-6-actie, die door Divendal uitgebreid beschreven 
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werd en aanbevolen als het beste kader waarin бок de jeugd der katholieke 

organisaties voor de AvG werkzaam zou kunnen zi]n. Juist ook die V-6-actie 

ondervond in Dux-knngen sympathie. Er werd nog enkele malen door anderen 

over geschreven waarbij het betreffende gedeelte uit Divendals brochure 

volledig werd geciteerd . 

In hoeverre deze inspanningen effect gehad hebben, dat wil zeggen hoe 

en m welke mate de katholieke jeugdorganisaties in deze jaren de AvG-

gedachten hebben beleefd en gepraktiseerd, is slechts voor een klein deel 

na te gaan. Als controleerbare feiten kan men wijzen op een aantal gevallen, 

waarin katholieke jeugdorganisaties de Actie bij allerlei onderdelen be

hulpzaam waren, het aspect dus van het ingeschakeld wórden. Zo hielpen de 

meisjes van de Graalbeweging bij de verspreiding van de "litanie van de 

naastenliefde" , najaar 1930, terwijl zij zich al eerder een week lang 

meer in het algemeen ter beschikking hadden gesteld van de Actie-leiding. 

Dit laatste gebeurde begin 1937 naar aanleiding van een tegenactie tegen 

een "goddelozencongres" dat in februari in Moskou gehouden werd . Ver

schillende jeugdorganisaties hielpen mee bij de verspreiding van het zoge

noemde "Zomermanifest", een oproep om de zomer rein door te brengen . Weer 

andere organiseerden een tijdlang een sluitzegelactie, waarbij de door de 

AvG uitgebrachte sluitzegel^ gepropageerd werden ; de vereniging van R.K. 

Jonge Boeren had een groot aandeel in de organisatie van de Paaslotenj 

1938 ; een aantal andere verenigingen protesteerden op verzoek van het secre

tariaat tegen de uitgave van enkele "ergerlijke Zomeruitgaven" . Zonder 

twijfel is dit slechts een greep. Van haar kant stelde de AvG allerlei hulp

middelen ter beschikking. Een jeugdtentoonstelling - er was boven al sprake 

van - stond ook ten dienste van de verenigingen ; er werd een projectiestrook 

met toelichting, speciaal voor de jeugd, gemaakt ter propaganda van de AvG 

onder deze groep . Een en ander had dan ook tot resultaat dat men kon con

stateren dat heel wat verenigingen op hun bijeenkomsten zich met de Actie 

bezig hielden; tegelijk echter moest men vaststellen, dat de contacten te 

brokkelig waren en te sporadisch, en dat de samenwerking voor nog heel wat 

verbetering vatbaar was . 

Die onvrede met wat bereikt kon worden is echter wel niet meer dan 

een aanwijzing, dat de Actie-idealen erg hoog en misschien wel onbereikbaar 

waren. H.M.Dresen-Coenders heeft erop gewezen dat juist de jaren 1936/1937 

het hoogtepunt vormden van de pogingen der kerkelijke élite de katholici

teit van de jeugdorganisaties te waarborgen. Op deze plaats dient daaraan te 

worden toegevoegd, dat de Actie "voor God" zich in die pogingen heeft inge-
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schakeld en er zeker geen onbelangrijke rol in heeft gespeeld. 

1.5. Studenten. 

1.5.1. Nijmegen 

In de loop van de jaren 1937 en 1938 kwam het onder de Nijneegse studenten 

tot een ware uitbarsting van godsdienstig-maatschappelijke activiteiten, 

in het teken der Actie "voor God"30. Opzettelijk wordt het z6 geformuleerd: 

"in het teken van". Want, zoals nen zal zien, slechts voor een deel gaat 

het hier om vanuit Heemstede gestimuleerde activiteiten, ondanks de naam, 

die een volledige onderschikking suggereert. 

Al direct bij een beschrijving van de oorsprong van de actie wordt 

een en ander duidelijk. Enkele jezuïeten-filosofiestudenten aan het Berch-

mamanum te Nijmegen organiseerden soms kleinere tentoonstellingen over 

verschillende onderwerpen. Zo ook Jan Baeten, die zich voor "atheïstische 

propaganda" interesseerde en daarover in de loop van 1936 een expositie 

inrichtte. Viel door de contacten waarover zijn studiegenoot L.Paulussen be

schikte - deze had eerder een paar jaar aan de universiteit gestudeerd -

bezochten ook enkele universiteitsstudenten het Berchmanianum en werden de 

"Bolsjewistica" in februari 1937 m een der zalen van het Corpsgebouw der 

Nijmeegse studenten tentoongesteld . P.R.Regout SJ opende de expositie en 

hield een lezing over het volksfront in Trankrijk; voor enkele dagen later 

had het organiserende comité - het noemde zich in het begin ook wel 

"Russisch Comité" nog weer een ander jezuïet uitgenodigd, de AvG-auteur 

p. De Kolognwof. Op 16 februari sprak die over "Die geistige Weqe zum 

Bolschewismus" . Het door deze initiatieven gewekte enthousiasme werd opgevan

gen en m organisatorische banen geleid door het al genoemde comité, p. Pau-

lussen, redacteuren van de Vox Carolina, het Nijmeegs studentenweekblad en 

de Senaat van het Corps. De activiteiten die zich nu als "Actie voor God 

onder de Nijmeegse studenten"gingen ontwikkelen werden inderdaad door grote 

groepen gedragen; men sprak terecht van een godsdienstige heropleving onder 

de studenten, en zelfs constateerde de Senaatspraeses, Jhr. van Nispen tot 

Pannerden, m zijn jaarrede, eind mei, dat er van een verwerpelijke verslap

ping van het gezelligheidsleven sprake was, die door de "... toename van 

activiteit op ander gebied" verklaard moest worden, - maar blijkbaar niet 

geheel geëxcuseerd . Die nieuwe activiteiten lagen op verschillende terreinen . 

Natuurlijk gebedsactie, waarbij men allerlei verplichtingen op zich nam voor 

de rest van het academisch jaar. Opvallender werk deed de studieclub, die 
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onder leiding van professor Mulders en pater Regout stond. De deelnemers 

wilden vooral studie maken van moderne anti-christeli]ke bewegingen. In 

groepsbijeenkomsten rapporteerden zi] daarover, de verslagen werden ver

menigvuldigd en op verschillende plaatsen ter inzage gelegd en verkocht. 

Het bolsjewisme stond daarbij weliswaar centraal, maar zeker werd ook 

over nationaal-socialisme gediscussieerd. Voorts werd de tentoonstelling 

van het Berchmanianun door de studenten overgenomen en die bleef tot 1940 

toe zowel de constante in de studentenacties, alsook de band die Nijmegen 

met Heenstede verbond. Begonnen als een etaleren van bolsjewistica, 

bijvoorbeeld spotprenten uit Russische bladen, met uiteraard anti-

bolsjewistisch doel, groeide zij door de activiteit van de studenten, 

de financiële steun vanuit Heenstede en de bijdragen van Hem Hoebens 

perscentrale in Breda (de Katnolieke Wereld Post) uit tot een expositie 

waarin precies dátgene verduidelijkt werd wat de AvG m haar program had 

staan: het aan de kaak stellen van de aanvallen op kerk en christendon en 

het oproepen van m dit geval de tentoonstellingsbezoekers tot een christe

lijk tegenoffensief. De tentoonstellingsconmissie werkte dan ook in nauw 

contact met de Actieleiding en die noemde haar dan ook graag "zelfstandige 

afdeling van het landelijk comité" . Op basis van vaststaande gegevens over 

1937 en 193Θ kan men, eenvoudig extrapolerend, berekenen dat de tentoon

stelling tot begin 1940 een vijftigmaal gehouden is, in een dertigtal plaat

sen, meestal de grotere van nagenoeg alle provincies met uitzondering van 

Friesland, Drente en Zeeland, en dat zij in totaal een kleine 25.000 be

zoekers heeft getrokken. 

Voor wat het academisch jaar 1936/1937 betrof, was het hoogtepunt van 

de studentenactie de Culturele Week, die in juni van dat jaar in het teken 

der Actie werd gesteld. Hoofdschotel vormden daarin tien lezingen door meest 

van buiten uitgenodigde priester-professoren over aspecten van comnunisme 

en nationaal-socialisme: wijsbegeerte van de twee systemen, hun streven 

op godsdienstig, op politiek-maatschappelijk en op economisch gebied, terwijl 

ook systematisch de enkele maanden eerder verschenen twee encyclieken werden 

behandeld. Tal van H.Missen en loven,en bovendien nog enkele andere lezingen 

- Steger sprak over de Actie - en een werkcollege over "de psychologie van 

de atheïst" rondden het geheel af . 

Over de betrekkingen met het landelijk comité kan men zeggen dat Diepen-

brock c.s. duidelijk moeite deden de studenten-initiatieven in het geheel van 

de Actie te betrekken. Daarop wijzen o.a. de aandacht ervoor in het Mede

delingenblad, de lezingen die Steger, en later ook Diepenbrock in Nijmegen 
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hielden, de lofprijzingen voor de studenten door de laatste in zijn rede 

op de katholiekendag in Utrecht , maar ook de financiële steun voor het 

welslagen van de Culturele Week. Anderzijds namen de studenten de naam 

van de Actie over, ze hielden de AvG-publicaties bij en leenden die onder 

elkaar uit; ze gaven ook medewerking aan landelijke initiatieven van het 

Actiecomité, zoals het later te bespreken offensief tegen het Nederlands 

Wetenschappelijk Humanitair Komitee van Jhr. Schorer. Toch bleef er een 

heel stuk actie, dat autonoom-Nijmeegs mocht heten, en dat "slechts" in 

mentaliteit aansloot bij het werk van het landelijk comité. 

Na de grote zomervakantie is er een duidelijke verschuiving waarneem

baar in de oriëntatie der studentenacties. Stonden eerder gebeds- en studie-

clubs centraal, thans werden die van het voorplan verdrongen door wat 

"sociale actie" ging heten. Al direct bij het begin van de voor God-actie 

onder de studenten, maart 1937, had de rechtenstudent Paul van Boven de 

plannenmakerij en de papierkraam van de initiatiefnemers gehekeld. Naar zijn 

mening was de godshaat der bolsjewieken zó groot,dat spreekbeurten en studie

rapporten daartegen niets vermochten uit te richten. "Ze haten Hem fel en 

overtuigd. Zij offeren aan die haat en strijden er voor. Die haat is hun 

erkenning van het groóte mysterie: God. Uit Gods-haat lijden zij honger. 

Uit Gods-haat vermoorden zij millioenen van Zijn aanhangers. Die haat maakt 

hen vindingrijk ... etc. . Alleen heiligen konden zijns inziens tegen 

duivels strijden, en dát zag hij niet direct zitten. Ook in juni, tijdens 

het genoemde werkcollege in het kader van de Culturele Week, voerde hij in 

die zin het woord, waarbij hij interessante mededelingen wist te ver

strekken over Lenins bekering, jawel. Op zijn sterfbed zou Lenin bekend 

hebben zich te hebben vergist, en hij zou als zijn mening hebben verkondigd, 

dat "... tien heiligen Rusland beter zouden redden dan de zee van bloed, 

die hij heeft doen stroomen ..." - aldus gaf de verslaggever van De Gel

derlander Van Bovens woorden weer . Dezelfde roep om daden, apostolische 

daden ten behoeve van het maatschappelijk uitschot, verscheen weerom, kort 

na het begin van het nieuwe academische jaar, in het studentenweekblad . Van 

een dergelijke mentaliteit van radicalisme en dadendrang getuigden ook nog 

andere artikelen en soms ook gedichten in het studentenblad. Rechtstreeks op 

de Actie sloeg bijvoorbeeld het gedicht van de student klassieken J.C.Arens, 

"Voor God", waarin de heldenmoed van Leónidas tegen de barbaren verheerlijkt 

werd; de laatste strofen betrok de dichter op zichzelf : 
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"O mocht ook ik zó zijn, en voor geen horde wijken, 

van een onblusbren moed, die land en zeeën zengt, 

ten steilste opgericht, waar 't meest de noden deren: 

Een krijgsman, die slechts acht de wil en eer zijns Heren, 

en voor diens groot-banier zijn purper leven plengt, 

blijde, wijl het zó schoon is, zingende bezwijkend!" 

Echter ook tegenovergestelde geluiden werden gehoord: minder activisme, 

zoals de studenten-actie dat gecultiveerd had, en méér geestelijke verdie

ping en ook verruiming van geloofskennis . Dit laatste kwam ook in het 

nieuwe jaar weliswaar tot uiting in de voortgezette gebedsactie, maar de 

meer opvallende vernieuwing was toch dat de "radicale oppositie" van Van 

Boven c.s. effect kreeg op het nieuwe jaarprogram van de Actie. Van Boven 

werd in het studenten-comité opgenomen en het nieuwe programma vermeldde 

als eerste actiepunt- Sociale Actie. Centrale voornemens waren: contacten 

met jonge werklozen en met blinden, terwijl de meisjes-studenten o.a. aan 

het sociaal werk van de Zusters van Hallo zouden gaan deelnemen. Echter 

ook zaken als Film- en Missie-actie werden onder dit hoofd opgevoerd . 

Studiegroepen en gebedsactie kwamen op de tweede en derde plaats. 

Bij "sociale actie" van deze "radicalen" moet men dus denken aan een 

zekere mate van charitatief werk, meer nog aan radicale apologetiek, ge

presenteerd aan die groepen, die dat naar de mening der "Heeren-studenten" 

het hardst nodig hadden: arbeiders in het algemeen en werklozen in het bij

zonder. Dat wordt duidelijk als men Van Boven voor het eerst naar buiten ziet 

optreden, namelijk als voorzitter bij een discussie waar jonge arbeiders 

vragen mochten stellen en studenten antwoorden gaven over "vooroordelen" en 

"lasterpraatjes" over priesters, zoals die in fabrieken de ronde deden. Die 

debatavond, december 1937, sloot een "Priesterweek" af die de Nijmeegse af

deling van de Jonge Werkman voor haar leden had georganiseerd. Buiten de 

priester-problematiek kwamen zulke traditioneel apologetische zaken aan de 

orde als: de rijkdom van de Kerk, het voortrekken van rijken boven armen 

b.v. in Huwelijksprocessen etc. . Dit "brengen van het Godsrijk onder de 

werklozen" was het expliciete doel van deze "socialen", zoals ook bleek 

uit de door de Van Boven-groep georganiseerde avond voor jonge arbeiders en 

hun familie, б maart 1938, waar door studenten en arbeiders werd gedeclameerd, 

gemusiceerd en geacteerd; zo voerden jonge arbeiders er "De Bolsjewist" op 

Evenzeer werd die teneur duidelijk tijdens het weekend dat de studenten voor 
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jongens en meisjes uit arbeidersmilieus, eind mei van dat jaar, in Groes-

beek organiseerden 

Wel werden er in de zomermaanden van 1938 plannen voor het komend aca-

denisch jaar gemaakt en in het eerste trimester nog enkele bijeenkomsten be

legd, maar al snel werd duidelijk dat de belangstelling voor welk onderdeel 

van de voor-God-actie dan ook, tanende was. Er kwan weliswaar een nieuw 

jaarprogram , maar veel meer dan voornemens tot voortzetting van wat de 

vorige jaren gedaan was, is niet te constateren. Wat precies de oorzaken 

waren van het al met al onverwacht snelle einde van de actie, is moeilijk 

vast te stellen. Tegen Kerstmis 1938 was het, met uitzondering van de ten-

toonstellingscommissie, met de AvG onder de Nijmeegse stadenten afgelopen 

Aldus kan nen stellen dat deze golf van activisme onder de Nijmeegse 

studenten, 1937/1930, er een was van vooral godsdienstige en godsdienstig-

maatschappelijke signatuur. Daarin verschilt zij van het radicalisme dat 

zich enkele jaren eerder in Nijmegen had voorgedaan, waarin godsdienstige 

elementen wel een rol speelden, maar waarin het politieke voorop stond: het 

rechts-extremistisch, anti-democratisch radicalisme van Van Gent e.a. 

gedurende de jaren 1931-1933, waar Hans de Valk onlangs op attendeerde 

Opvallend is nu, dat zich onder de studenten die zich toen teqen dat poli

tiek radicalisme verzet hadden, verschillenden bevonden die een paar jaar 

later in de studenten-voor-God-actie een rol gingen spelen. I.Paulussen, die 

bij het van de grond komen der actie, naar ook later steeds net name in de 

studieclub een centrale figuur bleef, had zich in zijn studietijd aan de 

universiteit, als Vox-redacteur, verschillende malen tegen de extremisten 

uitgesproken ; en van zes studenten, die een anti-radicalisme-panflet op

stelden, dat m de discussies van toen van principiële betekenis was, waren 

er drie die in de reliaieuze "revival" van enkele jaren later, voorop liepen : 

B.Drion behoorde tot de contactgroep met Paulussen, eind 1936, begin 1937, 

en had mee opgeroepen tot een actiecomité , Toon Hertens was lid van het 

Actiecomité, 1937/1938108, en Ben Overmaat, die in het anti-radicalisme voorop 

liep1 ,maakte de lezerskring van Apologetisch Leven, het tijdschrift der 

AVPC, met de studentenacties 1937/1938 bekend110. 

Men krijgt de indruk dat hier minder een gematigde een radicale richting 

afloste, hoewel er ook wat dat betreft accentverschillen blijven, alswel 

een godsdienstig activisme een politiek. Het laatste wilde wereldverbetering 

via de politiek op de eerste plaats, maar die v/eg werd afgesneden door de 

maatregelen tegen p. Van Sante, de oppositie vanuit studentenkringen zelf, en 

last but not least door de ontwikkelingen in extremistische richting van 
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nationaal-socialisme en fascisme zelf; in 1935/1936 nam inmers de invloed 

van Rost van Tonningen in de NSB sterk toe, en in diezelfde jaren voerde 

Mussolini de onmenselijkste van alle koloniale oorlogen. Het alternatief 

was, het vertrekpunt te nemen in de godsdienst en van daaruit de indivi

duen en de samenleving te hervormen. Als een dergelijke poging is de AvG 

van en onder de studenten in Nijmegen te zien. Ook de radicale richting 

binnen dit activisme bleef op de eerste plaats kerkelijk-apologetisch ge

oriënteerd. De acties bleven daarbij braaf binnen de aangegeven paden, en 

meer nog, de autoriteiten bevestigden de studenten in hun acties en prezen 

hen voortdurend: de rectores Baader en Bellon in hun overdrachtsredes en de 

moderatoren Hoogeweegen en Regout in hun jaarverslagen , terwijl net 

name de laatste een zeer actief aandeel had in de acties zelf. In de periode 

tussen de twee golfbewegingen in had rector magnificus Kors en daarna de 

arts dr.Th.Schlichting de studenten van natheid en onverschilligheid be

lio 

schuldigd : zij allen konden het nieuwe studenteninitiatief van harte toe

juichen. Misschien dat ook juist daarin wel een der oorzaken voor het einde 

van de actie gezocht moet worden. Heeft het studenten wel ooit goed gelegen 

door gezagsdragers over de bol te worden geaaid, c.q. met hen samen te werken, 

zoals het Nijmeegs Comité dat deed net de landelijke zuil-élite? 

1.5.2. Elders. 

Het beeld dat nen krijgt van de AvO onder de katholieke studenten buiten 

Nijmegen, voor zover zij in de verschillende verenigingen georganiseerd 

waren, is er een van zeer veel minder activiteit. Meer genuanceerd zou men 

als volgt kunnen zeggen: de leiding van de Unie van Katholieke Studenten 

Verenigingen (UKSV) probeerde, geïnspireerd door het Nijmeegse voorbeeld en 

deels ook met gebruikmaking van Nijmeegse ervaringen, de katholieke studenten

verenigingen aan de rijksuniversiteiten en hogescholen nee te krijgen, maar 

erg succesvol is die poging niet geweest 

Om met de landelijke organisatie te beginnen. Al kort na de start 

van de Nijmeegse actie stelde de Corps-praeses A.van Nispen tot Pannerden 

Nijmegen aan de rest van de katholieke studenten t^n voorbeeld in het Unie

orgaan "De Dijk" en woonde Unie-praeses Bernard Delfgaauw de Culturele 

Week in Nijmegen bij, waarna hij er een enthousiast stuk over schreef in het 

dagblad De Tijd115. Met deze Amsterdamse "Thomaat" - lid van de katholieke 

studentenvereniging St.Thomas, Amsterdam - is de naam genoend van de meest 

vooraanstaande propagandist van de AvG in katholieke studentenkringen buiten 

Nijmegen. Het wat nare begin van zijn contacten met Mr.Diepenbrock kan aan 
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die constaterinq uiteindelijk geen afbreuk doen. Wat was het geval1" In het 

bovengenoemde Tija-artikel had Delfgaauw eigenlijk de Nijmeegse studenten

actie, en met name de meergenoemde studieweek, aan het landelijk Comité 

ten voorbeeld gesteld. In twee opzichten meende hij dat te kunnen doen. Want 

hoewel hij het Comité "met veel geestdrift en werkkracht" bezig meende 

te zien, vond hij de algemene teneur van de landelijke activiteiten toch te 

negatief, tégen communisme, tegen nieuw-heidendom etc. De moderne mens vroeg 

om positieve idealen, en Heemstede zou zich aan het propageren van die 

positieve katholieke idealen wat meer gelegen moeten laten liggen. De vraag 

was daarbij of het Actiecomité in déze samenstelling dat wel kon. En dat 

was het andere punt van kritiek. In het landelijk Comité overwoog "... 

bijna geheel het bejaard-wetenschappelijk element op 't jeugdig-artistieke", 

en de student eiste dus meer "... jongeren, artisten, arbeiders en jonge 

afgestudeerden" in het Comité. Die zoaden voor meer élan, bezieling, durf 

enzovoorts kunnen zorgen. Dat positieve element en dat jongeren-enthousiasne 

nu bespeurde de schrijver wèl in Nijmegen. Het laatste mag waar geweest zijn, 

het eerste beslist niet, want de hele Culturele Week stond immers in het 

teken van de godsdienst-vijandige systemen. Hoe dan ook, deze kritische op

merkingen, nog wel gepubliceerd in de pastoorskrant, troffen Steger en de 

zijnen zeer onaangenaam. Diepenbrock protesteerde bij de verantwoordelijke 

Tijd-redacteur Van Duinkerken, zelf door Delfgaauw vermoedelijk wel als 

potentieel Comité-lid gezien , deze stelde de Unie-praeses in kennis van 

de AvG-reactie, en begin juli kwam het tot schriftelijk contact tussen de 

twee organisaties, AvG en Unie . Diepenbrock trachtte Delfgaauws kritiek 

te weerleggen, wees op alle positieve dingen m de Actie, op de contacten 

die er in feite al waren met de jongeren, op de omstandigheid dat mensen 

als Kuiper en Maenen "... en anderen uit arbeidersknngen ..." lid van het 

Comité waren. De student moet door de Actie-secretaris van zijn ongelijk 

overtuigd geworden zijn, want nadien zien we hem als vurig propagandist van 

de landelijke Actie optreden. Met een lezing over Unie en Actie "voor God" 

reisde hij de verschillende aangesloten verenigingen af , in het Unie

orgaan schreef hij over de Actie als over een "... beweging ..., die alle 

kenmerken van een nieuwen tijd in zich draagt" en n e p hij op tot mede-
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werking . Tot het voorjaar 1940 toe besprak hij in het Unie-maandblad tal

loze uitgaven van de Actie positief, gaf uittreksels uit het interne Mede

delingenblad en deed soms ook verslag van wat in de verschillende aangeslo

ten verenigingen in het kader van de voor-God-actie gebeurde . Opmerkelijk 

is dat bij dat alles nu geen enkel kritisch geluid meer vernomen werd. De 
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tegenstelling positief-negatief kwan nog v.el voor, maar dan als synoniem 

voor het begrippenpaar aanvallend-verdedigend, - hetgeen iets gans anders 

is. Op die manier werd het door hem als "positief-aanvallend" gekarakteri

seerd dat allerlei lectuur bi] katholiek en met-katholiek verspreid werd, 

zoals de Vliegende bladen of onder de studenten de brochure tegen het NWHK. 

Zo ook werden door hem de boeken en brochures tegen communisme en nieuw-

heidendom aanbevolen. Omdat er bovendien tussen juli en eind 1937 in de 

samenstelling van het Comté niets veranderde, mag men dit een opmerke

lijke aanpassing noemen, die wel door het belang dat Delfqaauw zeker prin

cipieel aan de Actie als zodanig gehecht heeft, verklaard kan worden. 

Direct al in zijn aanvaardingsrede, herfst 1937, kondigde Delfgaauws 

opvolger als Ume-praeses, Frans Pnck, "Nijmegenaar" van origine, aan dat 

hij het komende jaar veel aandacht /ои gaan geven aan de uitbouw van de 
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Katholieke Actie onder de studenten . Hij liet direct de verenigingen aan

schrijven met de vraag wat er bij hen zoal aan KA gebeurde - blijkbaar 

stond die term hier voor het meer algemene "godsdienstig geïnspireerde actie" 

- en bracht de kwestie bij de eerste vergadering van de Raad van Afgevaardig

den, die hij voorzat, op de agenda. Resultaat was dat p. Thyssen, een be

kend spreker en schrijver over KA, гои uitgenodigd worden om bij de ver

enigingen over dit onderwerp te komen spreken . Ook later tijdens het 

verenigingsjaar bleek Рглск de godsdienstige activiteit onder studenten te 

willen bevorderen; daartoe ontwierp hij een schematisch plan, waarin de ver

schillende mogelijkheden, met tal van distincties en subrubrieken, werden 

opgesomd. Acties in Unie- of verenigingsverband, aan neutrale en katholieke 

academies, kwamen er successievelijk in aan de orde . Hel bleef ook deze 

nieuwe praeses van mening dat de landelijke AvG nog steeds het beste kader 

was, waarbinnen de studenten-activiteiten konden worden gecoördineerd. Zo 

wekt het geen verbazing dat ook hij met Diepenbrock in contact trad en dat 

hij enkele nalen de verenigingen aanspoorde tot deelname aan de AvG-

werkzaamheden en tot het uitnodigen van de landelijke secretaris voor een 

spreekbeurt . Van bijzonder belang achtte het Uniebestuur zelf het initiatief 

dat door Pnck samen met p. Paulussen genomen was, en dat onder de naam 

"encycliekenplan" door hen gepropageerd werd . Uitgangspunt daarbij was, 

dat de tot dan toe verschenen encyclieken van Pius XI als het ware een "plan 

voor de wereld" inhielden: toeoassing van de daarin aanwezige principes zou 

de problemen en ellende der wereld op alle gebied (samenleving, gezin, onder

wijs etc.) kunnen opheffen. Elke bij de Unie aangesloten vereniging zou één 

encycliek ter bestudering opgegeven krijgen, ze zouden daarover rapporteren 
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en uiteindelijk zou het geheel resulteren in een uitgave van de Actie. 

Het welslagen was op die manier afhankelijk van de activiteit der vereni

gingen - en dat londt tot het tweede "buiten-Nijnopgse" niveau, waaraan 

een ogenblik aandacht geschonken moet worden. 

Dat kan echter kort zijn. Om met het encycliekenplan te beginnen: 

wel vergaderden verschillende cljbs er over en spoorde Paulussen her en 

der tot actie aan, maar tot enig concreet resultaat kwan het niet . Be

ziet men hier nu tegelijkertijd het effect op de verenigingen van alle 

aan de AvG bestede energie aan de top van de Unie, dan noet de conclusie 

magertjes uitvallen. Veel mier dan een aantal lezingen door Steger en 

Diepenbrock, vermoedelijk over de AvG zelf, en een uitbreiding van het aan

tal lezingen over algoneen katholieke onderwerpen, nogal eens door leden van 

het Comité gegeven, o.a. Weve, Holler, Schmutzer, Bachg, maar ook door Regout, 

was daar in de loop van deze jaren niet aan de orde. Als uitzonderingen 

mogen vemeld worden de deelname door Leidse studenten van S. Augustinus 

aan de marktverkoop van AvG-brochures aldaar, en de openbare lezingen

cyclus over het katholicisme, die de Amsterdanse vereniging St.Thonas in 

november 1937 in de universiteits-aula organiseerde . Uiteraard onttrekt 

zich aan de waarneming van de historicus een eventuele intensivering van 

het individuele godsdienstig leven. 

Eind 1930 was het definitief afgelopen met elke rechtstreekse AvG-

activiteit. De grote zomervakantie kan ook hier voor een deel spelbreker 

heten: tijdens de vakantie stelde de zgn. Missie-interacademiale der 

studenten haar zomercursus nog m het teken van Pius' XI zendbrief "Rerum 

Ecclesiae" - m het kader van de encycliekenactie -, ná de vakantie ver

nam men zo goed als niets meer. Pricks opvolger constateerde in zijn jaar

verslag, eind 1939 dus, eufemistisch dat de encycliekenactie zich niet meer 

in zo'η grote aandacht mocht verheugen,maar de waarheid was, dat bet sinds 

ongeveer de herfst 1938 met de AvG-activiteiten onder de katholieke stu

denten in het land afgelopen was. 

Vergelijkt men nu de studentenacties "voor God" met eerdere golven 

van activisme onder katholieke studenten vanaf 19?0, dan krijgt men het 

volgende beeld . Hoewel er sprake is van zekere continuïteit, b.v. via 

de invloed van bepaalde personen, en heel dit activisme zijn kracht ont

leent aan de oppositie tegen een zich ontkerstenende wereld, zijn er m de 

drie golfbewegingen duidelijke accentverschillen waarneembaar. Heemvaart 

was vooral een radicaal-godsdienstige beweging, die uitging van de persoon

lijke vorming. Voor een Heemtrekker stond centraal, dat zijn persoonlijk 
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leven van godsdienst doortrokken moest zijn, eenvoud en soberheid ken

merkten zijn levensstijl - ook later toen de Sobriëtas-idealen naar de 

achtergrond waren verdwenen. De sociale zijde van de persoonlijkheid werd 

gevormd door het leven in natuurlijke groepsverbanden en gezamenlijke cul

tuuruitingen, dans, lied en lekespel, waarbij jongemannen en meisjes samen

werkten. Via de uitstraling van zulke voortrekkers zou de samenleving her-

kerstend worden. Daarbij was het zo, dat de hoge idealen en nomen Heen

vaart klem hielden, en dat hun in meerdere opzichten onafhankelijke op-

stellina een breuk met de oudere generatie inhiela. Voor G.Harmsen is 
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Heemvaart dan ook de enige katholieke variant van de echte neugdbeweging 

De tweede golf, met als hoogtepunt de jaren 1931 tot 1933, waarvan zojuist 

in de Nijmeegse context al sprake was, is net name als rechts extremisme 

te karakteriseren. Het was een vooral politieke beweging, die zich voor

namelijk uitte in organisatorische en publicistische vormen- Verdinaso-

lidmaatschap en het beheersen van de redacties van de Vox Carolina en het 

Unie-orgaan, [toewei men de indruk krijgt van een wat grotere groep, die 

hierbij betrokken is, blijft ook dit alles in het totale katnolieke stu

dentenleven een marginaal verschijnsel. De breuk van deze rebellen net de 

heersende (katholieke) cultuur was compleet . De derde golf van activisme 

onder katholieke studenten, waarover in deze paragraaf is gehandeld, was 

met name een godsdienstig-maatschappelijke. Verdieping van het persoonlijk 

geloofsleven, studie van maatschappelijke problemen en van anti-chnstelijke 

systemen en verschillende activiteiten gingen samen of wisselden elkaar af. 

Verdediging van kerk en godsdienst vormden daarbij de fundamentele trek. De 

omvang van deze Actie "voor God" onder de studenten was groot. In Nijmegen 

waren in de zoner van 1937 zo'η kleine 200 studenten bij de verschillende 

activiteiten betrokken , dat wil zeggen iets minder dan ae helft van het totaal 
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aantal ingeschrevenen . Elders was net resultaat geringer, hoewel men noet 

opmerken, dat althans ae pogingen on de hele studentenbevolking bijvoorbeeld 

te betrekken in een enc"clio<enplan, een heel ander streven tot uitdrukking 

brengpn dan in het elitaire Heenvaart mogelijk zou zijn geweest. Hoezeer de 

studenten met de ouderen - leiders van de landelijke Actie, eigen professoren, 

de moderator e.d. - samenwerkten, bleek hierboven al. Non-conformistische ra

dicalen gaven in deze actie op qeen enkel moment de toon aan. Ook de belang

stelling onder de katholieke studenten vanaf ongeveer 1938/1939 voor de lande

lijke Katholieke Actie en een mogelijk studentenaandeel daarin, wijst in de

zelfde richting. Net als bij de "literaire jongeren" het geval was, sloten ook 

de studenten zich aan in de katholieke gelederen, in een tijd, die naar hun ge-
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voel een hoogtepunt aan bedreigingen van kerk en qodslienst vertegenwoordigde. 

1.6. Gemobiliseerden. 

Al voordat in september 1939 de oorlog uitbrak had de Actie zich een aantal 

malen bezig gehouden met de zorg voor de katholieke militairen, d.w.z. de 

dienstplichtigen. Zo had men pakketten brochures toegezonden aan de R.K. 

Militairenverenigingen, opdat die voor verspreiding ervan zouden zorgen; 

ook de militaire hospitalen hadden dergelijke zendingen ontvangen . Een 

ander initiatief gold de subsidiëring door het Comité van een nieuwe 

editie van het handboekje voor de katholieke soldaat, "Richt U!" . De mo

bilisatie echter bracht een heel nieuwe situatie teweeg. Het ging toen om 

een veel groter aantal jongere katholieke mannen, die in een zeer bepaalde 

situatie werden geplaatst, waar de traditionele instrumenten die kerk en 

katholieke élite voor het behoud van hun loyaliteit ter beschikking 

stonden, afwezig waren, en de confrontatie met andere levensbeschouwingen 

intensiever was. Het AvG-Comité heeft zich door deze bijzondere omstandig

heden uitgedaagd gevoeld en de nodige initiatieven ontplooid. 

Het betrof hier echter ook een meer algemeen probleem. In september 

1939 werd bij het Algemeen Hoofdkwartier van het leger een sectie V op

gericht, die beter bekend werd als de afdeling "Ontwikkeling en Ontspanning" 

en in de wandeling "O en O" heette. Prins Bernhard nair het initiatief tot de 

oprichting van een Raad van Advies, waarin de verschillende Nederlandse 

levensbeschouwelijke groepen vertegenwoordigd waren, en die feitelijk samen 

met "O en O" de verschillende maatschappelijke initiatieven met betrekking 

tot de zorg voor de gemobiliseerden coördineerde. Het punt is nu dit, dat 

het de Actieleiding is geweest, die een aparte organisatie voor dit doel 

onder het katholieke volksdeel in het leven heeft geroepen, onder de 

naam "Voor Onze Gemobiliseerden" of kortweg VOG . In een groter, meer 

algemeen comité, waren een 26-tal zuilorganisaties vertegenwoordigd, terwijl 

een klein werkcomité de zaak aan het rollen noest brengen. Voorzitter en 

secretaris van deze werkgroep waren de voorzitter en secretaris van de AvG, 

Steger en Diepenbrock. In Den Haag werd een Centi aal Bureau ingericht onder 

leiding van de gepensioneerde overste C.Jager, die tevens lid van het werk

comité was. Opvallend is niettemin dat het adres "Postbus 2 Heemstede" ook 

in gebruik bleef als VOG-centrale. 

Het VOG richtte haar aandacht op de uitbreiding van het aantal R.K. 

militaire tehuizen en de inrichting ervan. Ze organiseerde boekendiensten 

en wierf gratis abonnementen op katholieke dagbladen voor zo'η duizend ge-
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mobiliseerden. Voorts hielp zi] Ьіт de godsdienstige vorming via kapel

wagens, verspreiding van brochures en het organiseren van cursussen. Twee 

subcomité's waren nog onder haar hoede werkzaam. "Amico", waarvan de leider, 

rector J.van Campen, ook in het kleinere werkconité zat, richtte zich vooral 

op de culturele ontwikkeling: toneel, zang, film en allerlei soorten le

zingen en voordrachten werden door haar bevorderd. Ook mevr. Steenberghe-

Engenngh had als lid zitting in het kleinere werkcomté; zij vertegenwoor

digde daar het subcomité "Sociale hulp m oorlogstijd". Vooral hulpverlening 

aan gezinnen van gemobiliseerden stond hier voorop. Dat zoveel werk verzet 

kon worden lag vooral aan de omstandigheid dat de Actie "Naar de Nieuwe 

Gemeenschap", een landelijk initiatief van het R.K.Werkliedenverbond, haar 

plaatselijke comité's, en dat waren er zo'n vierhonderd, ter beschikking 

stelde van het VOG, omdat men in die kringen het VOG-werk goed vond passen 

bij de eigen doelstellingen. Zo grepen allerlei landelijke initiatieven in 

elkaar: AvG, Naar de Nieuwe Gemeenschap, en het VOG. Men zal er echter goed 

aan doen zich te realiseren dat al dat werk (en nog veel meer) alleen gedaan 

kon worden via de goed georganiseerde "infrastructuur" der plaatselijke 

comité's van actieve katholieken 

Hier is het niet de plaats waar de geschiedenis van het VOG dient te 

worden geschreven. Het ging er slechts om de omvang en aard van net werk 

aan te geven, dat door een initiatief vanuit de AvG begonnen was, waarop 

de Actieleidmg steeds haar stempel bleef drukken,dat zij, zeker in het 

begin , via flinke subsidies mogelijk maakte. Dat natuurlijk bij onder

delen als de verspreiding van boeken en brochures steeds heel wat AvG-

uitgaven betrokken waren, zal geen verbazing wekken. Zo kan men heel con

creet concluderen, dat het VOG-werk voor een deel ook rechtstreeks in het 

teken der doeleinden van de AvG stond. 

2. De volwassenen. 

2.1. Systematische uiteenzettingen van de leer. 

De initiatieven om een breder, gelovig publiek van een zekere ontwikkeling 

kennis te laten maken met een systematische uiteenzetting van de kerkelijke 

leer mogen hier allereerst kort worden aangeduid. Het meest typerend in dit 

verband was zonder twijfel de "Schriftelijke cursus in de katholieke geloofs

leer", die door het secretariaat van de Actie zelf werd opgezet, uitgewerkt 

en georganiseerd, vanaf de zomer 1940 . Heel welbewust ging men daarbij uit 

van de voor zo'n cursus gunstige omstandigheden: er was weinig gelegenheid 
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tot actie naar buiten, na mei 1940, en vooral tijdens de wintermaanden zou 

men meer dan anders op het eigen huis aangewezen zi]n. Op zo'n situatie 

zou het huiswerk van een dergelijke cursus goed passen. Daarbij streefde 

de Actie naar een "... heldere doch allerminst oppervlakkige uiteenzetting 

van de leer, berekend op het verwerven van een vast en strak omschreven 
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inzicht" . De opzet van de cursus impliceerde persoonlijke begeleiding. 

Om de veertien dagen kreeg de cursist een les van ongeveer tien pagina's 

toegestuurd, waaraan een aantal vragen v/aren toegevoegd. Die noest hij 

schriftelijk beantwoorden en zijn werk werd hem door een priester-medewerker 

gecorrigeerd, teruggestuurd, waarna hij een en ander nog kon vergelijken met 

de correcte, gedrukte antwoorden op de vragen, die bij een volgende les 

steeds werden meegezonden. Korton een werkwijze zoals die later door ver

schillende onderwijsinstituten gehanteerd zou qaan worden. Vijfenzeventig 

lessen zou de cursus gaan omvatten, bij de samenstelling waarvan Potters' 

Verklaring van den Catechismus de bewerkers tot leidraad diende. Daaronder 

was Diepenbrock zelf, en misschien ook m 1940/1941 al pater Van de Vrande 

MSC. Deze beide namen staan vermeld in het cursusmateriaal, dat na 1945 in 

een ander organisatorisch verband, werd uitgegeven. De Actie heeft het ten

gevolge van het verbod door de bezetter namelijk niet verder kunnen brengen 

dan les twintig, die ongeveer eind juli, begin augustus 1941 werd toege

zonden. Pas na afloop van de oorlog werd de uitgave voortgezet en in de zomer 

van 1940 afgesloten. De cursus had zeker succes. Al in november 1940, toen 

de eerste les verscheen, waren er zo'n 3500 cursisten; per 1 mei 1941 was 

dat getal gestegen tot boven de 4000 . Hoewel het Mededelingenblad van de 

Actie in het algemeen de zeer gemengde sociale samenstelling van de cursisten 

benadrukte, mag de inschrijving van ongeveer 500 priesters toch wel een 

bijzondere trek heten ". Voor een deel zullen zij zich ingeschreven hebben 

om groepjes parochianen te kunnen begeleiden, die zich gezamenlijk hadden 

aangemeld; deels ook hebben zij zich misschien ten eigen bate als cursist 

opgegeven. In het algemeen kreeg de cursus in de katholieke bladen een goede 

pers 

Vervolgens is hier te noemen de bewerking en vertaling in het Nederlands 

van een oorspronkelijk Duitse uitgave, die beoogde een zeer korte samen

vatting van de belangrijkste geloofsartikelen te zijn, maar ook korte uiteen

zettingen gaf over de sacramenten, het kerkelijk jaar, het deugdenleven van 

de christen en tenslotte een simpele, theologische geschiedenisinterpretatie 

onder het hoofd "Aantekening over de kerkgeschiedenis". De bewerker, pater F. 

Spoorenberg ΟΕΞΑ, bedoelde de uitgave vooral voor het onderwijs, voor gods-
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dienstcursussen e.d., als een geheugensteun en als naslagwerkje . Behalve 

deze twee uitgaven waren er nog enkele andere, die in principe qua typering 

hier besproken zouden kunnen worden, maar eerst in het hoofdstuk over het 

bekeringswerk van de Actie zullen worden vermeld, omdat de AvG die be

treffende uitgaven speciaal voor dát onderdeel van haar activiteiten ge

bruikte. 

2.2. Elementaire geloofskennis. 

Buiten deze uitgaven werden in brochures, pamfletten en artikelen in de 

Vliegende bladen, enkele elementen uit het leergeheel op nadrukkelijke 

manier aan de orde gesteld en gepopulariseerd. Blijkbaar ging het daarbij 

om aspecten die voor de leiding van de Actie van bijzondere betekenis 

waren in het kader van de realisering der doelstellingen. Vandaar dat op 

enkele hoofdtrekken ervan nader ingegaan moet worden: de Actie toonde er 

zijn bijzonder karakter in, namelijk voor een zo breed mogelijk publiek 

de haars inziens meest fundamentele vragen van existentiële aard, te weten 

die naar begin en einde, naar afkomst en eindbestemming, dus naar God en 

de dood c.q. het hiernamaals, te beantwoorden vanuit de traditionele ge

gevens der (apologetische) theologie. 

Het meest opvallend was zonder twijfel de aandacht die besteed werd 

aan het Godsbestaan. Het al of niet erkennen daarvan ervoer men als een 

fundamentele grens, namelijk tussen "religion" en "irreligion" zoals het 

in Roosevelts toespraak, waarvan boven sprake was, heette. Dat criterium 

deed de mensheid in twee kampen uiteenvallen, en het levend houden c.q. 

het opnieuw tot leven wekken van het besef van een Godsbestaan leek daar

om een primaire eis voor het godsdienstige kamp . Tegelijk werd op die 

manier dan aan een voorwaarde voldaan voor de effectuering van het hoofd

doel van de Actie. Wilde nen immers het Godsgeloof maken tot allesbeheersende 

werkelijkheid, zoals het in de statuten geschreven stond, dan ging het ver

ankeren daarvan daaraan uiteraard vooraf. Zo populariseerden de AvG-

schrijvers de wijsgerige en theologische redeneringen, die zich bezig

hielden met het weerleggen van de tegenwerpingen tégen het bestaan van God 

(men ziet God niet; het kwaad in de wereld is onverenigbaar net het bestaan 

van God, etc),met de bewijzen vóór het Godsbestaan (causa prima; de orde 

in de wereld; het geweten en de zedelijke orde) en met aanvullende beschou

wingen (het bestaan van een God te erkennen is in overeenstemming met de 

algemene overtuiging; de erkenning ervan geeft rust aan het verstand en 
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vrede aan het hart, enz.). Kort bijeen werden deze nunten samengevat in een 

drie-cents-brochuurtje van de "Voor-God-sene", geschreven door FI.Robbers SJ, 

maar ook m verschillende passages van andere brochures en in de artikelen 

der Vliegende bladen kwam men zulke betogen regelmatig tegen . Ook het 

gezagsargument van de gelovige geleerden»"De mannen die weten", zoals de 

titel van een brochuurtje van Henri de Greeve over dit onderwerp luidde, werd 

regelmatig gebruikt. De Greeve en de schrijvers van de artikelen in de 

Vliegende bladen steunden bij hun desbetreffende uiteenzettingen op enkele 

oudere werken van apologetische aard, die van Dennert en Kneller , maar 

vooral dat van A.Eymieu, het meest recente van de drie ̂ , naneli]k uit 1920. 

Wat over de werkwijze van deze auteurs op te merken is, is dat daarom ook 

over de inhoud van de AvG-populansaties op dit punt. Eymieu en de anderen 

vervingen de discussie gploof-wetenschap door de vraag raar het godsgeloof 

c.q. de godsdienstige overtuiging der geleerden en achtten bij een posi

tief onderzoeksresultaat van die laatstgenoemde kwestie de eerstgenoemde 

nee opgelost. Eymieu's werkwijze, en die der anderen in grote lijn evenzo, 

bestond erin via het meest verscheiden natenaal - publicaties, brieven, 

mondelinge overlevering, bekend gedrag der geleerden - de geloofshouding 

van vertegenwoordigers uit de exacte wetenschappen vast te stellen. Natuur

lijk uit de exacte wetenschappen, omdat dáár het conflict met de godsdienst 

lag. Waar Eymieu zich althans nog bewust toonde van de mogelijke gecom-

pliceerdheden van zijn methode is die reserve bij H. de Greeve in zijn 

AvG-brochure ver te zoeken, terwijl ook overigens diens werkwijze op zijn 

minst als niet zeer precies gekarakteriseerd moet worden . Het essentiële 

punt echter blijft vooral dat hier een zuiver gezagsargument voor inhoude

lijke overwegingen in de plaats trad: 99% van deze geleerden waren ge

lovigen, dus God bestaat. Onder druk van dat argument zou de eenvoudige 

lezer moeten bezwijken. De figuur van de Italiaanse uitvinder Marconi, 

die in 1937 kwam te overlijden, was de meest recente vertegenwoordiger van 

het type der "gelovige geleerde", en als zodanig werd hij in het Actie

materiaal enkele malen herdacht en aan het le7erspubliek ten voorbeeld 

gesteld . Als een derde categorie bewijzen voor het Godsbestaan kan men 

tenslotte onderscheiden de verwijzingen naar aspecten van de werkelijkheid, 

door de beschouwing waarvan het individu als vanzelf tot Godserkenning ge

bracht zou worden: een gedetailleerde beschouwing van een wesp, van het 

menselijk lichaam, van de wonderen der techniek zou tot een dergelijke con

clusie moeten leiden . Een drietal malen, waarvan één keer in de vorm van 
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een aparte brochure, werd in het materiaal gewezen op de indrukwekkende 

gegevens uit de astronomie. Kennisnemen van gegevens over de aarde, de 

zon, de maan en het planetenstelsel, over nevels en sterren leidde nood

zakelijkerwijs, ¿o was de tendens, tot het erkennen van een goddelijke 

scheppershand daarin. Veel geciteerd werd daarbij uiteraard de inzet van 

psalm 19: De hemelen verhalen de glorie van God, het firmament verkondigt 

het werk van zijn handen. Onder de titel "De hemelen verhalen ..." publi

ceerde de priester C.Snelders voor de Actie een dergelijke beschouwing 

Hij was in die tijd niet de enige auteur, die op die wijze en met die be

doelingen over dat onderwerp schreef, en het is zelfs niet onwaarschijnlijk 

dat hij zich heeft laten inspireren door het nog in de jaren '50 en '60 

bekende boek van J.Lenz, dat in 1936 in een Nederlandse vertaling was 

verschenen. "Het lied van de hemel. Tochten door het heelal" was de titel 

ervan en het had direct een geweldig succes. Dit boek is werkelijk door

drenkt van godsdienstige geest. Haast op elke pagina wordt de lezer her

innerd aan Gods hand, aan zijn almacht. De uitgave had ook een kerkelijk 

imprimatur: voor boeken over astronomie ongebruikelijk, maar een gewoon boek 

over astronomie was het dan ook niet, net zomin als Snelders' brochuurtje. 

Een tweede,naast de systematische uiteenzettingen regelmatig terugkerend 

brokje theologie is de verwijzing naar het leven na dit leven (het "hierna

maals") en vooral naar de zekerheid van de dood als overgangsfase. Want in 

tegenstelling tot dit laatste krijgt het hiernamaals zelf maar weinig aandacht. 

Een enkel Vliegend-blad-artiKel geeft een populansatie van een theolo

gisch bewijs voor het bestaan van een leven na de dood, maar meer is in 

dat opzicht niet te constateren . tiet het attenderen op de dood, vooral 

de onverwachte dood, lijkt de Actie haast wel gepreoccupeerd. Vooral twee 

dingen willen de AvG-publicisten in dit opzicht blijkbaar bijbrengen: 

vooreerst een manmoedige houding en geen "juffershondje-bibberachtigheid" 

tegenover het verschijnsel van de dood, zoals het in een van de desbe

treffende artikeltjes heette . Die eis tot een moedig onder ogen zien van 

de dood, de aansporingen om de gedachte aan de dood niet te verdringen zou 

op zich, geïsoleerd genomen, modern aan kunnen doen. Immers het gebrek aan 

moed en de verdringing vormen hoofdpunten van allerlei kritische beschou

wingen over dit onderwerp uit de laatste jaren. Haar de beweegredenen tot 

die houding zijn nogal verschillend: in de actuele discussie spelen juist 

menselijke autonomie en de dood als afsluiting van een mensenleven een rol, 

terwijl in het katholieke standpunt, als naar voren tredend in het AvG-

matenaal, de dood slechts als een overgangsmoment optreedt, het leven hier-
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nà centraal staat,- en dat is een wat andere optiek. Die blijkt bovendien 

nog uit een andere opvallende trek, nanelijk de nadruk die een aantal 

artikelen in enkele afleveringen der Vliegende bladen leggen op de moge

lijkheid van een onverwachte dood, en dat vooral ten gevolge van ongelukken 

en rampen. De wijze waarop, mede door middel van suggestieve tekeningen, de 

lezer met die mogelijkheid geconfronteerd wordt, is zelfs zeer goed in 

staat hem of haar buitengewoon "bibberachtig" of meer dan dat te maken 

Op die manier toont het materiaal een duidelijke tweeslachtigheid. De Actie 

bracht ook enkele hulpmiddelen in omloop, om de dood als overgangsfase zo 

soepel mogelijk, in geestelijke z m dan, te laten verlopen. Een kaart 

met de tekst van de "Akte van volmaakt berouw" en een aantal aanwijzingen 

hoe te handelen in eigen of andermans sterfgeval, werd in een hoge oplage 

vanaf de zomer 1940 verspreid. Λ1 eerder, vanaf begin 1939, had men een 

dergelijke kaart in omloop gebracht onder de titel "Geestelijke eerste 

hulp bij stervensgevaar". Die bevatte aanwijzingen hoe en wanneer op zo'η 

moment gedoopt mocht en moest worden, plus de tekst van een aantal geloofs

waarheden en gebeden. Het initiatief was dus duidelijk bestemd voor ge

lovigen die hulp verleenden aan met-gelovigen. De verspreiding van het 

laatste type kaarten was via een perscommuniqué aangekondigd . Daaruit 

bleek dat de Actie zich had laten inspireren door een Amerikaans initiatief, 

het "Apostolate to Assist the Dying". Enkele jaren eerder al had een Neder

landse Franciscaan gewezen op de noodzaak meer werk van dergelijke hulpver

lening te maken. De kaart van het Actiecomité vatte de belangrijkste richt

lijnen uit die publicatie in handzame vorm samen 

2.3. P°pulaire_apolo2ieën. 

Onder apologie, onderscheiden van apologetiek, verstaat men de rechtvaardi

ging van een zeer bepaald onderdeel van de leer of van een bijzondere kerke

lijke instelling of gebruik. De apologie is dan te verstaan als het antwoord 

op een bepaalde tegenwerping . Beziet men wat door de Actie in dit opzicht 

is gepubliceerd, dan valt het ook hier op dat het op de eerste plaats om 

zeer populaire uiteenzettingen ging. Men bedoelde duidelijk een zo groot 

mogelijke groep katholieken te bereiken, om hen te voorzien van de nodige 

argumenten inzake tegenwerpingen die blijkbaar in die tijd veel gehoord 

werden. Voorts valt het op, en dat hangt zonder twijfel nauw samen met het 

voorafgaande, dat in de verschillende brochuurtjes nauwelijks geloofswaar

heden aan de orde kwamen, maar dat het veel meer ging om sommige kerkelijke 
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praktijken of standpunten inzake naatschappelijke vraagstukken, die juist 

onder die genoemde brede groeperingen aanleiding tot allerlei nisverstanden 

gaven, terwijl de geloofswaarheden door de Leaenstanders niet betwijfeld 

werden c.q. niet gekend of eenvoudiaweg verworpen. En tenslotte: de sporen 

van de tijd zijn uiteraard in elke apologetiek terug te vinden. Viel behan

delen de brochures van de Actie voor een deel ook ¿eer traditionele dingen, 

maar er zijn eveneens enkele publicaties bij, die de bijzondere problema

tiek van de jaren dertig, vooral de economische crisis en de gevolgen daar

van, weeispiegelen. 

Een bijzondere plaats werd echter ingenonen door de instructie van prof. 

Bender OP aan gelovige katholieken: "Hoe te antwoorden7" . Het was een 

soort algemene apologetische strategie voor gelovigen, die niet weten naar 

toch moeten verdedigen. Hoe stel je je op tegenover een tegenwerping, 

wanneer je op het terrein van die tegenwerping geen specialist bent? Het 

eerste motief dat door de auteur naar voren werd gebracht is: als er stnj-

digneid wordt geconstateerd tussen geloof en rede, weet dan dat de fout 

niet in het geloo'" kán zitten, want die geloofswaarheid is absoluut en ons 

langs onfeilbare weg meegedeeld. De conclusie staat vast: de fout zit in 

de rede(nering). "Deze houding is volkonen redelijk en wetenschappelijk ver

antwoord" . Daaruit volgde de eerste praktische aanwijzing· zet op deze 

wijze je standpunt uiteen, en concludeer dat je alleen al dáárom aan het 

geloof vasthoudt". Een tweede aanwijzing lag meer op tactisch gebied: vraag 

de opponent zijn stelling te bewijzen; meestal kunnen ze dat niet, ondat ze 

hun kennis slechts van horen zeggen hebben. Zo kaats je de bal terug '. En 

tenslotte, ter bemoediging van een gelovige, die door de knieën is moeten 

gaan: je kunt gerust zelf een geloofspunt aanvaarden, al zijn nog niet alle 

tegenwerpingen ertegen weerlegd,- dit laatste is eigenlijk het werk der 

geleerden. En bovendien, wees nederig als je gefaald hebt, en de opponent 

("vrijmetselaar, vrijdenker, godloze") het lijkt te gaan winnen. - Veel 

neer dan morele ./elfbewapening was dit alles natuurlijk niet. Een andere op

lossing bestond er ook niet, want een debat eist altijd kennis van zaken. 

De neer traditionele tegenwerpingen, waarover de Actie apologieën liet 

verschijnen, betroffen de volgende onderwerpen. Ter/ake van de huwelijks-

processen in de Katholieke kerk' weerlegde Bender dat het verkrijgen van 

gelijk in zo'n proces, e.g. het krijgen toegestaan van verlof tot huwelijks-

ontbindmg, een geldzaak was, zodat de rijken op die nanier bevoordeeld 

zouden worden. Een tweede brocnure betrof een verdediging van het celibaat, 

die meer ging in de richting van een verdediging van de celibatairen, d.w.z. 

122 



priesters, kloosterlinqpn on célibataire leken, die omwille van bepaalde 

idealen, verploqinq of onderwijs, deze status hadden verkozen. Dat de Actie 

over dit onderwerp liet schrijven door dr.J.P.rhr. de Boer, tweede vooi— 

zitter van de katholieke Bond voor grote godinnen, had uiteraard de be

doeling de behandeling van het thena ostentatief door een niet direct be

langhebbende te laten plaatsvinden . Ook de kwestie van de kerkelijke index 

werd door de Actie nograals van het nodige lient voorzien. De grondslag 

ervan, bescherning der gelovigen, werd zoor benadrukt. Informatie over de 

verschillende categorieën uitgaven, die veroordeeld werden, over de precieze 

aard van een veroordeling (het boek, niet de auteur), over het verplichtend 

karakter van de index voor de katholiek, over de irOgelijkheden tot disnen-

satie etc. werd in de betreffende brochure in гыге mate gegeven . Als 

vierde onderwerp, dat eiaenlijk al enigszins naar de volgende categorie 

overhelt, mag nog genoemd worden de verdediging van de kerk tegen de op

werping, dat Pij rijk was on dat die rijkdom nutteloos was, en het zeer veel 

christelijker genoend zou mogen worden, wanneer een pastoor metterdaad alle 

liturgische kostbaarheden zou verkopen ten behoeve van de armen. Men kan 

zich voorstellen dat juist in een tijd van economische neergang en beperkte 

sociale voorzieningen, kortom van toenemende armoede, dergelijke opmer

kingen van de kant der getroffenen vaker werden geuit dan in andere omstandig

heden. De argumentatie van do geleerde schrijver, weer prof. Bender OP, zal 

de armen overigens niet steeds hebben kunnen overtuigen. Juist zíj, die 

armen, hadden er voordeel van als de bestaande situatie gehandhaafd zou 

blijven, aldus Bonder, want die kostbaarheden waren immers hulpmiddelen voor 

de godsdienstige vorming, en dj e was ook voor de amen het hoogste goed; het 

resultaat van die godsdienstige vorming was naastenliefde, en daarvan moest 

juist de arme het hebben; en ten derde werd zelfs nog een economisch argu

ment aangevoerd, namelijk dat verkoop van die kostbaarheden de vraag ernaar 

zou doen afromen, zodat de prijzen snel zouden dalen, met als gevolg dat de 

kopers ervan, de rijken, er slechts rijker van zouden worden! 

Twee andere uitgaafjes waren bundelingen van bezwaren en weerleggingen van 

verschillende aard, maar met nadruk op de tijdgebonden problematiek . Ze 

waren geschreven door parochiegeestelijken, en zodoende vond men er de wat 

wereldvreemde argumentaties als die van de grootseminarie-professor Bender 

mnder in terug. Voor zover nodig zal hierna de inhoud van deze brochuurtjes 

betrokken worden bij een bespreking van enkele bijzondere onderwerpen. Het 

ging er de schrijvers vooral om, te verduidelijken dat de Kerk het tegen

deel van een rera op de "sociale beweging" was, zoals in die jaren blijkbaar 
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nogal РПЬ tegenover de parochiegeestelijken werd uitgebproken. Ook wilden 

dp brochures de zin van het lijden, inclusief het lijden ten gevolge van 

de economische crisis, aantonen, en wezen 7ij op het vele charitatieve 

werk dat van kerkelijke zijde werd gedaan. 

Op de stelling dat de apart uitgegeven apologetische geschnftjes 

alleen kerkelijke en geen tneologische tnena's aan de orde stelden, bestond 

slechts één uitzondering, namelijk een korte polemische uiteenzetting door 

p. Piket over het "corpus Christi mysticum" . Het is werkelijk opvallend 

te noenen dat deze introductie van een concept uit de nieuwere theologie 

bij een breder publiek op zulk een apologetische wijze geschiedde. Deze 

uiteenzetting over de geestelijke, niet-mstitutionele eenheid van de 

christenen werd ontsierd door de nadrukkelijke confrontatie van het correcte, 

katholieke concept met de "droeve leegheid" van de protestantse theologie op 

dit punt, omdat daar inzicht in de functie van de heiligmakende genade ont

brak, die in de katholieke іые juist als het leven gevend fluïdum in 

het corpus nysticum werd beschouwd. Dat de poleniek hierover ettelijke 

pagina's van het brochburtje omvatte was misschien terug te voeren op de 

persoon van de schrijver: Piket was een bekeerling uit het protestantisme. 

Zo kan men stellen dat via de7P brochure de Actie een kleine bijdrage leverde 

aan wat Aubert noent "... de herontdekking van de kerk in haar werkelijke 

godsdienstige en bovennatuurlijke diirensies" , zoals die 7ijns inziens in 

de nenode tussen de beide wereldoorlogen plaatsvond, maar de wijze waarop 

het gebeurde toonde duidelijk de grordtrekken van programma en werkwij?e van 

de AvG. 

2.4. Overige_uitgaven. 

Nog op verschillende andere terreinen van het godsdienstig en kerkelijke 

leven heeft de Actie brochures gepubliceerd o c doen publiceren. Op het gebied 

van de katechese 7ijn een aantal boeken en brochures al besproken in de 

paragraaf over de Actie en het onderwijs. Op het gebied van de liturgie zijn 

eveneens enkele uitgaven te noenen. Daarbij is het interessant hoe de mening 

van R.Aubert bevestiging vindt. Volgens hem waren in de lituraische beweging, 

in Duitsland, twee krachten in net bijzonder werkzaam, de jeugdbeweging en de 

Benedictijner orde, met name te Maria Laach . De twee Actie-uitgaven zijn 

net die beide bronnen gelieerd. Het in opdracht van het comté uitgegeven 

boekje van Romano Guardini wilde, aldus de ondertitel, een "... inleiding 

in de levende werkelijkheid der liturgie" zijn . "Van heilige synbolen" 
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heette het en in korte bescl-ourfinqen verduidelijkte de schrijver do oor

spronkelijke betekenis van allerlei houdingen, gebaren en voorwerpen in de 

praktijk van de liturgie. De Benedictijn A.Beekman vervolgens, stelde met 

H.Schnabel een gidsje samen, dat beoogde de huisgezinnen neer en beter te 

doen meeleven met de kerkelijke liturgie, zowel met de feesten van het 

kerkelijk jaar als net de viering van de mis, de vooroereiding op sacra

menten, etc. "Liturgische gedachten en practische wenken" was de ondertitel 

van het boekje, dat door sonnige p-jstoors systematisch in hun parochie werd 

verspreid. Beekman had verschillende liturgische studies op zijn naam 

staan en was redacteur van het Benedictijnertijdschrift "Egnondiana" . Ook 

een zestal afleveringen van de Vliegende bladen zijn in hun geheel in dit 

verband te noemen, namelijk de zes afleveringen die van Kerstmis 1937 

tot en met Pasen 19Ί0 steeds verschenen bij gelegenheid van die twee grote 

kerkelijke feestdagen. Ze bestonden hoofdzakelijk uit navertellingen van 

de evangelieverhalen, en een toelichting daarbij via artikeltjes van ver

schillende aard en omvang; verlucht ook vaak met tekeningen van H.A.Bijvoet, 

H.A.Lammers e.a. . De Actie richtte zich daarmee dus m e t alleen tot katho

lieken maar ook tot de andersdenkenden. Zeker bedoelde zij ernaar te streven 

de grote kerkelijke feestdagen in het nationale leven te verankeren; dat 

als middel on God in het openbare leven terug te brengen.Vf-'rvo^qenb naakte 

deel van het boekenfonds der Actie uit een serie beschouwingen van p. 

J.Kerssemakers SJ op het gebied van de ascese. De vier deeltjes waren ge

vuld met aanwijzingen voor geestelijke oefeningen naar Ignatiaans model; 

ook de opbouw van de serie sloot aan bij de klassieke leer van de "leraars 

van het geestelijk leven": via purgativa, illuminativa, unitiva. Het vierde 

deeltje gaf aanvullende beschouwingen over methoden van gebed, devotie, 

liturgisch leven e.d. Blijkens voorwoord en inleiding speelde de Actie, en 

misschien Steger zelf, die het voorwoord schreef, een aanzienlijke rol in 

de totstandkoming van deze publicatie. De vervanging van het opschrift 

"Uitgave van het Comité ..." in het eerste deeltje door het minder na

drukkelijke "In opdracht van ..." in de volgende, wijst mogelijk op zekere 

onenigheid tussen Comité en uitgeverij De Toorts inzake de textuele hono

rering van beider bemoeienissen met de uitgave . Tenslotte mag hier m e t 

onvermeld blijven de inspanning van de Actie on het punt van de uitgave 

en verspreiding der pauselijke encyclieken. Vijf daarvan zijn door haar 

initiatief in Nederlandse edities verschenen. Drie zendbrieven uit 1937 ver

schenen in vier uitgaven· die over de rozenkrans , tegen het communisme" 

en over de katholieke kerk in Duitsland afzonderlijk , en de laatste twee nog-
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maals in eon aparto editie tezamen in een bandje . Daarnaast aaf de Actie 

nog tvee hor-uitgaven in het licht van oudere encvclieken van Plus XI, die 

blijkbaar in de doelstellingen van de Actie bijzonder goed nasten: Casti 

Connubii, over het christelijk huwelijk
161
 en de zendbrief over de opvoeding, 

Divini illius Maqistn
1
 /ie laatste voor het eerst in 14?9 verschenen en de 

eerstgenoemde in 19Ю. In de meeste gevallen ging het dus on de (her-)uitgave 

van teksten, die katholieke standpunten aangaven in 7aken en op gebieden 

waarop de Actie zich het duidelijkst bewoog, al polemiserend, net als de en

cyclieken zelf, tegen de bedreigingen van katholieke leer en praktijk van 

buitenaf. In het geheel der pauselijke encyclieken, van P m s XI wel te ver

staan, zag men in die tijd en ook daarna nog wel een samenhangend plan tot 

herstel, tot herkerstening van de wereld. Aai de aanvang stond de "re

geringsverklaring" van de paus- Ubi Arcano, met als korte samenvatting var 

's pausen bedoelingen "Pax Christi in regno Christi"; de volgende ency

clieken waren in die visie welbewuste uitwerkingen van dat hoofdthema, 

de instelling van het Christus-koning-feest symbool van dat nieuwe rijk. De 

zendbrieven over qe7in, opvoeding en onderwijs, over samenleving en staat, 

vorirden uiteraard de belangrijkste ketenen m dit "encycliekenplan" . Het 

brochuurtje ¿at de Actie na het overlijden van Pius XI aan zijn nagedachte

nis wijdde en dat door pater H.Wannemakers SJ geschreven was, beperkte zich 

in de beschrijving en waardering van Pius' erfenis zelfs nagenoeg 

tot dat encycliekengoheel, dat op die manier nogmaals in samenhang aan 

de katholieke tijdgenoot voor ogen werd gehouden 

Ì. riet gezin. 

Begin 1939 werden in AvG-knngen plannen gemaakt om een "actie ten behoeve 

van het Christelijk Huisgezin" te gaan voeren. In vergaderingen van Uitvoerend 

en Algemeen Comité werd er uitvoerig over gesproken,- de medewerking van andere 

zuilorganisaties zoals de Bond voor Grote Gezinnen, de ІІ.ГатіІіе en bovendien 

ae jeugdverenigingen zou worden gevraagd; en de actie zou interconfessioneel 

worden opgezet. Eindelijk zou ru christelijke samenwerking op een essentieel 

punt tot stand komen en iets van het "christelijke front", waarover Poels 

gesproken had, gestalte krijgen . Van deze plannen is echter niets aereali-

seerd - althans is er geen spoor van terug te vinden, noch in het Actie

materiaal, noch bijvoorbeeld in het contactblad van de Bond . Ook over de 

redenen van de mislukking van dit plan is niets vast te stellen. Wat het 

Comité wèl gedaan heeft in dit opzicht, is het verzorgen van enkele beschou

wingen óver het gezin en van enkele uitgaven vóór het gezin. Doel en tendens 
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van de7e twee maal twee publicaties dienen kort te worden toegelicht. 

De uitvoerige brochure van de priester 0.P.J.van de Burg had op 

de eerste plaats ten doel het waarder- en normenpatroon, dat zi]ns inziens 

via de opvoeding in een katholiek gezin door de ouders aan de kinderen bij

gebracht moest worden, te omschrijven en vervolgens de nodige praktische 

aanwijzingen te geven voor de realisering van dat primaire opvoedings

ideaal. Uitgangspunt van de opvoeding was, dat ze godsdienstig moest zijn. 

Het argument daarvoor werd gevonden in de superioriteit van de door God ge

schapen ziel boven het door de ouders geschapen lichaam; God had méér 

rechten op het kind dan de ouders. Daaron dienden de ouders al vóór de 

geboorte uit te stippelen hoe zij die godsdienstige vorming zouden practi-

seren; direct na de geboorte moesten zij het kind laten dopen; en vanaf de 

eerste kinderjaren dienden vooral twee elementen in de opvoeding centraal 

te staan, te weten strengheid en zedigheid, omdat alleen op die basis de 

latere godsdienstige vorming efficiënt zou kunnen worden gegeven. Ook gaf 

de schrijver aan hoe in een latere fase godsdienstige vormng op verschillen 

in karakter moest inspelen om zo vruchtbaar mogelijk te zijn; hoe ook het 

"strevingenleven" via verstervingsoefeningen bedwongen kon worden; hoe in 

het straffen matigheid moest worden betracht en hoe de ouders opvoedings

idealen als zelfstandigheid, arbeidzaamheid, doel- en plichtmatigheid bij 

hun kinderen konden bereiken . Na deze "karakter- en gewetensvorming" kwam 

dan in een volgende paragraaf de "sociale opvoeding" ter sprake. Hier waren 

het drie centrale waarden, waartoe opgevoed moest worden. Op de eerste plaats 

eerbied voor het gezag. De schrijver was ervan overtuigd dat uit een ge

brekkige opvoeding in dit opzicht de ernstige maatschappelijke crisis van 

zijn dagen te verklaren was: "Waarom is de hedendaagse maatschappij zo 

gezagsschuw7 Enkel en alleen ondat de gezagserkenning m het ge7in werd 

ondermijnd. Breng het gezag terug m de gezinnen en de maatschappij is ge

red" -Het ging daarbij overigens om een van God afkomstig gezag, waarin 

ouders, kinderjuf en schoolmeester, maar ook wereldlijke autoriteiten, 

werkgevers en clerus op dezelfde manier deelaen. Wêl waren overigens de 

priesters in gezag boven bijvoorbeeld de ouders gesteld. Delen in gezag sloot 

hiërarchie dus geenszins uit. Ouders moesten de kinderen bovendien leren het 

goddelijk gezag te erkennen, zoals zich dat, aldus de schrijver, uitte m de 

"levensomstandigheden". Tegenover de ontevredenheid over armoede, tegenover 

"kankeren, wrok, opstandigheid" was het christelijk opvoedingsideaal je zelf 

te leren onderwerpen· "... de sociale deugd van onderwerping aan het goddelijk 

gezag, dat spreekt uit de levensomstandigheden . . . "190 heette dat. Een tweede 
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sociale waarde waartoe opgevoed moest worden was de raasterliefde. Die 

werd door Van de Burg in een aantal deugden uiteengolegd, 7оа1ч beleefdheid, 

verdraag^aanheid, inschikkelijkheid, vertrouwen liefdadigheid, hulpvaardig

heid en eerlijkheid. Karakteristiek is, dat naar de mening van de schrijver, 

door practisenng van de naastenliefde, d.w.7. via het persoonlijke deugden

leven "de beste sociale toestanden" bereikt zouden worden. Daarmee werd 

feitelijk de sociale problematiek gereduceerd tot datzelfde niveau van het 

persoonlijk deugdenleven, en per4oonlijke ethiek. De derde centrale waarde 

m de sociale opvoeding was de rechtvaardigheid, waartoe eveneens opge

voed kon worden middels net cultiveren van deugden, in dit geval o.a. dank

baarheid, voorbeeld geven, levenssoberheid en -eenvoud, en ook spaarzaam-

heid
191
. 

Het doorgeven van deze normen en het aankweken van dergelijke deugden 

in het gezin gebeurde het beste wanneer de ouders zoveel mogelijk voldeden 

aan hetgeen God van hen eiste. De ideale vader-figuur werd daarbij ge

schetst als zonder meer de belangrijkste der beide echtgenoten. Hij had van 

God de functie van levenwêkker ontvangen en deelde met God dan ook de naam 

van vader. Hij speelde de centrale rol in de opvoeding en in het gezin, 

werd daartoe ook door God voorzien van gezag, wijsheid en liefae. Goede 

uitoefening daarvan leverde hem van de kant der kinderen eerbied, gehoor

zaamheid en onderwerping op. Wel moest hij regelmatig tijd voor hen beschik

baar hebben, maar dat hoefde niet meer te zijn dan enkele uren per dag. "Die 

uren zijn voldoende om den band tussen Vader en kinderen zó hecht te maken, 

dat het minste rukje aan den teugel voldoende is, om het ge7in te leiden 

waarheen hij wil" .Dit leiderschap eiste anderzijds van de vader dat hij 

in het geloofsleven, m godsvertrouwen en vooral ook in liefde het voorbeeld 

gaf. Naast en tegenover de vader als de gezagvolle, uiteindelijk volledig ver

antwoordelijke leidersfiguur stond het ideaalbeeld van de moeder, dat vooral 

opviel door een haast exclusieve kind-oriëntatie. Zij noest daarnaast 

vooral godsdienstig /ijn, uiteraard omdat zij het was die m het dagelijkse 

leven hot kind het meest beïnvloedde. Voorts waren haar ideale eigensenappen 

zelfvergetenheid, standvastigheid en gehoorzaamheid aan haar man. Cn ook 

in dit verband suggereerde de schrijver weer een relatie tussen de gezags

verhoudingen in het gezin en die in de samenleving. Niets was 70 hard nodig 

"... als een echte geest van onderwerping in de vrouw. Willen de gezags

schuwheid en de opstandigheid tegen elk gezag, die tot de hoofdoorzaken be

horen van de ellende,waarin de wereld thans verzinkt, ooit doelmatig be

streden worden, dan kar dat slechts geschieden onder aanvoering van de vrouw 

en met het wapen van haar eigen onderwerping aan het gezag van den echt-
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genoot 

Dergelijke trekkfn had ook het ideale noederbeeld, zoals dat in de 

tweede hier te noemen Actie-brochure naar voren kwam. Annie Salomons 

schreef echter met een wat andere doelstelling dan de nogal gewichtig 

aandoende Van de Burg. Omdat haars inziens een ernstige verslapping van 

de gezinsband te constateren viel wilde zi] via korte, praktische en hier 

en daar moraliserende beschouwingen over de verschillende relaties in het 

gezin, bijdragen of inspireren tot het versterken van de onderlinge be

trekkingen. Zo maande zi] de ouders al hun ti]d aan de kinderen te besteden: 

niet uitgaan en geen bioscoop; vooral de moeder zou steeds trouw op haar 

post moeten zijn. Vanwege de ellende die echtscheiding over de kinderen 

bracht, zouden de ouders daartoe nooit mogen overgaan. De band tussen man 

en vrouw kon versterkt worden door bijvoorbeeld het gezamenlijk dragen van 

leed en tegenslag en door het cultiveren van christelijke deugden van op

offering en onderwerping; vooral de vrouw werd in dat laatste verband ge

noemd! Kinderen tenslotte zouden zich het beste in gehoorzaamheid aan de 

ouders moeten onderwerpen. Ter bevordering van de gezinsintegratie gaf 

de schrijfster een aantal praktische middelen aan, en lichtte de zin er

van kort toe. Het "... met elkaar lezen, met elkaar wandelen, met elkaar 

spelletjes doen, met elkaar vieren van onze mooie kerkelijke feesten, met 

elkaar bidden" 196 waren evenzovele mogelijkheden de gezinsbanden aan te 

halen. 

De Actie zelf was ook bij enkele uitgaven betrokken, die zowel ten 

doel hadden de banden van het gezin met de Kerk te versterken, alsook de 

gezinsintegratie te bevorderen. Zo gaf zij samen met de uitgeversnaat-

schappij "Diligentia" te Amsterdan een soort korte gids of handleiding uit 

voor het m het gezin meevieren van de kerkelijke feesten. Dom A.Beekman 

OSB en Hans Schnabel waren er de auteurs van, en hierboven kwam het boekje 

al even ter sprake . Mede door de inspanning van de Actie werden er in de 

loop van 1940/1941 bijna zo'n 100.000 exemplaren van verspreid en verkocht. 

Het doel dat in het voorwoord werd omschreven als "... de feesten van het ker

kelijk jaar ook in hoi huisgezin meevieren" trachtte men te bereiken, door 

over een dertigtal kerkelijke feesten, maar ook over de sacramenten en een 

aantal kerkelijke gebruiken, steeds in dezelfde volgorde wat algemene infor

matie te geven, de kerkelijke viering toe te lichten en vervolgens de 

suggesties te doen voor net vieren van het betreffende feest in de huiselijke 

kring. Hier noest dus de gezinsband versterkt worden via de gemeenschappe

lijke "huisliturgie", die op haar beurt weer een oriëntatie op de Kerk met 

zich meebracht. 

129 



Iets anders lag dat bij een tweede initiatief, waarin de Actie een rol 

speelde. In haar opdracht gaf uitgeverij Het Spectrum gedurende twee achter

eenvolgende ]aren de "Zonnewijzer" uit. Deze "Almanak voor het katnolieke 

gezin", zoals de ondertitel luidde, stond onder redactie van de secretaris 

van de Actie, Piepenbroek, Ernest van der Kallen, Henk Kuitenbrouwer (secre

taris) , Irma Meyer, Jac. Schreurs MSC, Kees Spierings en Bernard Verhoeven. 

De boeken, die beide malen ongeveer 400 bladzijden telden en qua uiterlijk 

bijzonder goed verzorgd mochten heten, waren ingedeeld volgens de seizoenen, 

en een goed deel van de tekst had direct of soms zijdelings met het be

treffende seizoen te maken. Er werden verhalen, gedichten, eenvoudige kunst

beschouwingen e.d. in gepubliceerd, godsdienstige maar ook profane. Hier 

werd dus gezinsintegratie via culturele middelen beoogd. Zoals de aankon-

digingsbnef van het Comité aan de pers over deze uitgave het stelde: 

"goede en gezonde en tegelijkertijd schoone lectuur voor den kring van de 

katholieke familie" . Fen eenvoudige inhoudsanalyse van de twee delen geeft 

een beeld van de verbchillende soorten bijdragen die m deze volksalmanak 

verschenen. In onderstaande tabel zijn tien categorieën onderscheiden binnen 

twee rubrieken, namelijk een kerkelijk-qodsdienstige (cat. 1-6) en een 

profane (cat. 7-10). Ook m de bijdragen uit de laatste rubriek drong het 

normatieve en soms moraliserende aspect zich nogal sterk op de voorgrond. 

De berekening is genaakt op basis van de aantallen pagina's. 

Verdeling van de ruinte in de Zonnewijzer 1939 en 1940, 

in procenten. 

1. kalender kerkelijk jaar 

2. godsdienstige gedichten en liederen 

3. godsdienstige verhalen en legenden 

4. godsdienstig -kerkelijke beschouwingen 

5. katholieke organisaties en missie 

6. artikelen betreffende AvG 

subtotaal 

7. literatuur- /kunstbeschouwingen 

8. profane verhalen, gedichten, muziek 

9. profane artikelen algemene ontwikkeling 

10. afbeeldingen 

subtotaal 
(totaal) 
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1939 

4.21 

Θ.94 

18.15 

1.84 

5.26 

3.15 

41.55 

8.68 

8.68 

37.63 

3.42 

58.41 

99.96 

1940 

4.12 

14.43 

19.58 

П.14 

3.60 

1.54 

56.41 

7.98 

12.62 

20.61 

2.31 

43.52 

99.93 

1939/1940 

4.16 

11.71 

18.88 

7.55 

4.42 

2.34 

49.06 

8.33 

10.67 

29.03 

2.86 

50.89 
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Voor beide jaren samen valt te concluderen dat er ongeveer evenveel aandacht 

werd gegeven aan godsdienstig-kerkelijke ¿aken als aan profane. Maar er 

is daarbi] een duidelijke ontwikkeling te zien in die twee jaar, wanneer 

men tenminste van ontwikkeling mag spreken, in verband met de slechts twee 

jaren waarin de almanak uitkwam. De rubriek godsdienstla-knrkplijke biidragen 

nam in 1940 15% meer van de totale ruimte m , uiteraard ten koste van de 

tweede rubriek, waarin met name in de categorie artikelen "algemene ont

wikkeling" (nr.9) werd gesnoeid. Een duidelijker godsdienstige profilering 

dus van de tweede editie. De overige verschuivingen zijn van minimale be

tekenis. Gewezen mag nog worden op categorie 6. In de editie voor 1939 

schreef P.van Haerlem een artikel over de Actie "voor God" en Diepenbrock 

een ander over de oorzaken van de teruggang van het aandeel der katholieken 

m de Nederlandse bevolking- afval, gemengde huwelijken en kinderbeperking. 

Dit on een dergelijk artikel van zijn hand in de almanak voor 1940 raakten 

de doelstellingen van de Actie in de kern. Reden dat zij hier m eenzelfde 

categorie bijeenge^et zijn 

De aankondiging van de eerste editie in het najaar van 1938 gaf aan

leiding tot een polemiek in De Tijd, die hier m e t onbesproken mag blijven. 

Een niet gesigneerd conmeitaar in dit dagblad beschuldigde het Actiecomité 

ervan zich in uitgeversconcurrentie te mengen: er bestond immers al een 

katholieke almanak, de zgn. Thijmalmanak, uitgave van het Thijmfonds. Maar 

vooral vond De Tijd het bedenkelijk dat uit de lijst van medewerkers te 

concluderen viel dat de almanak het orgaan zou worden van een zeer bepaalde 

groep literatoren. En het blad noe-nde man en paara met de opmerking dat 

het nier ging om katholieke schrijvers, "wier vaste medewerking aan het fel 

weekblad "Zwart Front" een notoir feit is". Andere katholieke schrijvers 

voelden zich uitgesloten en het was van het Comité onjuist zich op deze 

wijze op te stellen, aldus die commentator . Niet het Comité, maar de re

dactie van de Zonnewijzer repliceerde. Beziet men dat antwoord en het na

schrift dat de redactie van De Tijd er weer aan toevoegde , dan moet men 

concluderen dat het dagnlad er m e t /onder kleerscneuren af<wam. Over het 

concurrentie-thema werd door de Zonnewijzer-redactie opgcierkt dat hin ini

tiatief voor een brééd publiek bestemd was, terwijl ae Thijmalmanak zien 

tot meer ontwikkelden richtte. En wat de Zwart—Fronters betrof: van de 

ongeveer dertig auteurs was er slechts één, zo deelde men mee, die aan het 

blad van die beweging meewerkte. Het naschrift van de Tijd-redactie sprak 

dan ook slechts uit dat zij "... na deze opheldering den Katholieken Volks

almanak tegemoet zag met al de belangstelling, waarop dit goede initiatief 
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recht had". 

Toch li3kt het erop dat het dagblad tê qemakkeli]k over de hele linie 

retireerde. Toen m dezelfde krant een aantal weken later "Dbg" de eerste 

editie van De Zonnewijzer recenseerde, keerde het punt van de politieke 

kleur van de medewerkers terug, alleen formuleerde deze recensent het aan

zienlijk voorzichtiger. Hij ontwaarde een streven "... om een bepaalde groep 

auteurs, althans een bepaalde kern uit die groep eenzijdig te formeeren en 

dus andere groepen eenzijdig uit te sluiten" . - Zou men nu een zeer pre

cies oordeel willen vellen in deze zaak, dan zou men dat moeten doen via 

het samenstellen van medewerkerslijsten der rechts-katholieke en fascistisch-

katholieke periodieken, waarna men de auteurslijsten der Zonnewijzer

uitgaven daarmee zou kunnen confronteren: een tijdrovende aangelegenheid. 

De kern van de ¿aak wordt echter ook duidelijk door die laatste groep af te 

checken aan de index van Joostens proefschrift, dat juist een analyse 

wilde geven van de katholieke bladen, die in de commentaren van De Tijd 

beaoeld waren. De conclusie uit een dergelijke vergelijking luidt, dat aan 

de editie van 1934 een vijftal auteurs meewerkten, die bij Joosten genoemd 

en behandeld worden. Henk Kuitenbrouwer werkte mee aan De Nieuwe Gemeenschap 

en aan het kortstondig initiatief van Jan Derks, Vrijdag (1936), en ook aan 

andere bladen. Zijn broer Albert Kuyle was bij dezelfde periodieken be

trokken en bovendien bij Zwart Front; hij publiceerde daarin onder pseudo

niem , zodat dát misschien de reden is dat de Zonnewijzer-redactie zich 

van slechts één Zwart-Fronter in haar rangen bewust was. De andere was 

namelijk Ad Sassen. Voorts kunnen nog Gabriel Smit en Bernard Verhoeven ge

noemd worden. De eerste schreef in De Nieuwe Gemeenschap en Vrijdag; de 

tweede had relaties met de Lutkie-beweging. Betrekt men de editie 1940 nog 

een ogenblik in de beschouwing dan blijkt het aandeel van deze groep relatief 

groter te zijn geworden. A.Sassen is dan geen medewerker meer, maar J.Scheer

der en F.van Oldenburg Ermke werden het en zij hadden relaties met respec

tievelijk de Valbijl, en Roeping, en Vrijdag, terwijl ook de in deze kringen 

leidende Vincent Cleerdin tot de Zonnewijzer-publicisten ging behoren. Vooral 

de gebroeders Kuitenbrouwer, Sassen en Cleerdin waren in de rechts-katholieke 

publicistiek leidende figuren, zij het dat er onderling, bijvoorbeeld tussen 

Zwart-Fronter Kuyle en Ansto-Cleerdin de nodige verschillen aan te wijzen 

waren. Dat Henk Kuitenbrouwer redactiesecretaris van De Zonnewijzer was, 

kan een goed deel van deze invloeden verklaren. Inderdaad treft men onder de 

auteurs bijvoorbeeld geen enkele medewerker van De Gemeenschap aan. Met 

andere woorden: de eerste aanval van het dagblad De Tijd was te frontaal ge-
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weest, want men kan m e t zeggen dat de almanak de spreekbuis van een zeer 

bepaalde groep was, en nog minder dat het allemaal Zwart-Fronters waren. 

De voorzichtiger formulpnng van Dbg. was echter zonder meer ]uist: een

zijdige selectie van althans een kern uit een bepaalde richting 

4. De samenleving. 

Tonen dat ook de Kerk begaan was met de slachtoffers van de ecoromische 

crisis van de jaren dertig, was het doel van weer een aantal andere pu

blicaties en activiteiten. Daarmee zou de cntiek ontkracht worden van 

hen, die zich van de Kerk distantieerden omdat ze van het tegendeel over

tuigd waren, en zou de loyaliteit van de misschien weifelende gelovigen 

hersteld of versterkt kunnen worden. De relatie tussen de "geloofs"-

activiteit der AvG en haar belangstelling voor de maatschappelijke problema

tiek dringt zich in het materiaal sterk op. 

In verschillende brochures werd de economische ontwikkeling in de jaren 

dertig onder de loupe genomen, waarbij allerlei fragmenten van conservatieve 

kapitalisnecntiek te noteren zijn. Het duidelijkst trad een dergelijke 

zienswijze naar voren in een brochuurtje van de grootsemparie-professor 

P.Heskes , die daarbij uitging van wat bijna wel een ideaaltypering kan 

heten: de middeleeuwse mens versus de moderne mens, goddelijke wetten op 

alle gebied erkennend resp. ontkennend, daarvan losgeraakt, de "mensch los 

van God", zoals de titel van het geschriftje luidde. Oorzaak van alle ellende: 

het individualisme en liberalisme, waaruit zowel alle moderne dwalingen voort

kwamen, inclusief socialisme en communisme, alsook de actuele ontreddering 

op economisch gebied. Terugkeer naar God en de Kerk, c.q. de goddelijke 

en kerkelijke wetten kon slechts een oplossing brengen. De opbouw en strek

king van Heskes' betoog, hier zeer schematisch weergegeven, dekte zich vol

ledig met het een half jaar eerder verschenen "Handboek der maatschappijleer", 

in twee delen van de hand van twee auteurs, W.Koenraadt en M.van Poll , 

beiden overigens als comitélid resp. auteur aan de Actie gelieerd. In een 

door Van Poll voor de AvG geschreven brochure over de christelijke houding 

tegenover de arbeid, kwam eveneens een dergelijke historische visie voor. 

Daarin stonden de "liefdes- en gemeenschapsverhoudingen" der middeleeuwse 

gilden scherp tegenover de moderne klassentegenstellingen, gevolg van indi

vidualistische invloeden in vroegkapitalisme, renaissance en reformatie,-

socialisme en communisme waren tot mislukking gedoemde reacties op het in de 

moderne tijd om zich heen grijpen van deze invloeden op economisch gebied 

Eenzelfde optiek, maar minder in sociaal-economische richting uitgewerkt, 
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Vindt men in een derde brochure, door ρ. Ρ.Molenaar geschreven. Het even

wicht tussen waardering van de "afzonderlijke mensenziel" en "de mensenziel 

als deel van de mensengemeenschap" zag deze het best in de katholieke leer 

en traditie gewaarborgd. Vanaf de renaissance - "vroegkapitalisne" kreeg 

hier geen vermelding - was dat evenwicht verstoord m de richting van een 

overwaardering van de "afzonderlijke ziel", waartegen moderne stromingen 

van materialistische en collectivistische aard weer reacties waren . In 

dergelijke brochures kon men steeds proeven hoezeer de economische iroeilijk-

heden van de jaren dertig in de katholiek-conservatieve visie beschouwd 

werden als een bewijs-ten-overvloede van het ongelijk van individualisme 

en liberalisme. 

Ook in heel ander verband bevatten de brochures sons cntiek op libera

lisme en kapitalisme, en wat als direct en onvermijdelijk gevolg ervan werd 

aangezien. Als belangrijkste punt trad daarbij op de voorgrond cntiek op de 

zgn. "geest van het kapitalisme", in tegenstelling tot het kapitalisme als 

stelsel opgevat, en daaronder verstond men eigenlijk niets anders als de 

ondeugd van het egoïsme, van de begeerte naar geld, de hartstocht om rijk 

te worden e.d., het was een kapitalisme-cntiek in ethische termen. Sprak 

men zich uit over het kapitalisme als sociaal-economisch systeem, dan be

perkte men zich tot het identificeren van de monopoliekapitalisten als de 

meest zondige groep, d.w.z. de meest egoïstische en de meest op geld beluste 

kapitalisten. Aldus maakte b.v. Schatten het onderscheid tussen fatsoenlijk 

en onfatsoenlijk kapitalisme. Onder het laatste verstond hij juist de meer 

recente vormen, die hij dan net name met geldjacht, arbeid als koopwaar en 

oneerlijke concurrentie in verband bracht 

Het alternatief dat de Actie aanbood was Ouadragesimo Anno. Daarbij was 

het geenszins zo, dat de Actieleiding of door haar aangetrokken auteurs zich 

mengden in de interpretatiedebatten over de encycliektekst of dat sommige 

pauselijke uitspraken werden toegelicht aan de hand van intern-katholieke 

discussies. De encycliek is zonder twijfel "enorm bestudeerd" in de jaren 

dertig , maar de Actie heeft hem vooral gepropageerd, namelijk als het 

katholieke alternatief zonder meer. Het was meer de versterking van de eigen 

identiteit dan de concrete toepassing van de stellingen uit de encycliek, die 

bij de Actieleidmg voorzat. Is daaruit misschien het opvallende feit te ver

klaren dat van Quadragesimo Anno door de Actie géén nieuwe tekstuitgave werd 

bezorgd, terwijl men dat van verschillende andere encyclieken wel deed, ook 

van enkele vóór 1916 verschenen teksten' 

Kenmerkend zijn in dit verband de "Lessen over de encycliek" die p. 
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J.Beuns SJ op verzoek van de Actie samenstelde . det boekje was bedoeld voor 

geestelijken en leken, die de inhoud van de encycliek aan qroepen gelovigen 

wilden verduidelijken. Beuns had al eerder op neer populaire nanier ge

schreven over katholieke sociale leer , waarbij het zijn stelling was dat 

kapitalistische geest en de uitwassen van het vigerend systeem 7eker niet net 

de eisen van het evangelie in overeenstemming te brengen waren. Toen hij 

zich later in de openbare discussie over de mogelijkheid c.q. wenselijkneid 
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van conjunctuurpolitiek en staatsinterventie in het economisch leven mengde , 

toonde hij geen bezwaren te koesteren tegen vérgaande overheidsmaatregelen 

van monetair-politieke aard. Het in 1937 verschenen AvG-boekje is echter 

volstrekt onpersoonlijk. De schrijver volgde de opbouw van de encycliek op 

de voet en parafraseerde slechts de inhoud ervan. Vernelijking van de en-

cycliektest met Beuns' brochure levert geen enkele opvallende trek in zijn 

benadering op. Zijn werkwijze is nogal dogmatisch en onhistorisch. De vol

strekt nieuwe elementen in de encycliek zoals de term sociale rechtvaardig

heid, de erkenning van verschillende soorten socialisme, de wenselijkheid 

van corporatieve instellingen e.a.,komen in Beuns' tekst wel voor, maar 

slechts als oerwaarheden, die van den beginne af m de katholieke leer aan

wezig geweest zouden zijn. Nadere preciseringen of zelfs ook naar verwij

zingen naar de intern-katholieke debatten tussen solidansten en corpora-

tisten ontbreken . Dat leidende figuren uit de Actie-kring zelf, bijvoor

beeld Steger, bij hun voordrachten of cursussen over de encycliek Beuns' 

brochure gebruikten blijkt uit het Mededelingenblad2'*. 

In tal van brochures van de Actie werd naar de encycliek verwezen. 

Vooral ook de Vliegende bladen hebben het bestaan ervan en enkele hoofdlijnen 

van de inhoud herhaaldelijk onder de aandacht van het grote publiek proberen 

te brengen. Dat gebeurde via citatenreeksen, soms in combinatie met citaten 

uit Rerum Novarum of uit het evangelie. 7e hadden dan steeds zowel betrekking 

op de rechten en nlichten van de arbeiders als op die van de werkgevers215. 

Soms ook werden hoofdzaken uit de encycliek in een kort artikel verduide

lijkt 6 of ook de invloed van het pauselijk document op andersdenkenden aan

getoond 

Nog op een derde manier spande de AvG ¿ich in voor de verbreiding van 

de encycliek, en wel door middel van haar medewerking aan de actie "Naar de 

Nieuwe Gemeenschap". In dit door het R.K. Werkliedenverbond genomen initiatief 

werkten tal van zuilorganisaties mee. Het doel was heel globaal omschreven 

als "... een maatschappelijke samenleving, die gebouwd is op de grondslagen 

van de christelijke levens- en wereldbeschouwing ..." - zo stond het in de 
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beginselverklaring van april 1940 . Die bevatte ook een nadere omschrijving, 

waaruit duideliTk werd dat men streefde naar de realisering van wat door de 

grondwetswijzigingen van 1922 en 1938 was mogelijk geworden, het inrichten 

van publiekrechtelijke lichamen ter nadere ordening van het productie- en 

distnbutiebestel, een en ander als concretisering van de betreffende para

grafen uit Quadragesimo Anno, namelijk daar, waar van de inrichting van 

"ordines" sprake was, dat zijn bedrij fs- of beroepsschappen. De Actie stelde 

zich uitwerking van de principes in de richting van concrete voorstellen 

ten doel, en anderzijds verbreiding van het gedachtengoed via alle denkbare 

methoden. Voor het eor = i"e was uiteraard overleg tussen de verschillende 

katholieke sociale organisaties het meest van belang alsook paste daarin 

de uitgave van een vooral theoretisch gericht tijdschrift. Voor het tweede 

werd ook de medewerking van de overige katholieke organisaties gevraagd. Zo 

ook van de Actie "voor God". Aan de vooravond van de grote initiatiefver

gadering m Amsterdan op 30 november 1938, droeg Steger een artikel bij aan 

een speciale bijlage van De Volkskrant , hij was samen met Diepenbrock 

aanwezig bij die nanifestatie en hij had als lid zitting in het actiecomité 

van "Naar de Nieuwe Gemeenschap" . Eveneens besteedde de Actie een van de 

Vliegende bladen aan het propageren van de grondgedachten van de Nieuwe 

Gemeenschap. Ook hierbij lag haar verdienste neer in het propageren van een 

aantal trefwoorden, die het katholieke alternatief kenmerkten dan in een 

nadere concretisering, meer in mentaliteitsbeïnvloeding dan in de uitwerking 

der principes . Wel spande zij zich op die manier voor de idealen van het 

RKWV-initiatief in, en droeg zij op die nanier impliciet bij tot het verbrei

den van de principes van Quadragesimo Anno. Enkele voorstellen die Steger in 

de vergaderingen van het comité deed, werden echter duidelijk afgehouden. 

Zo zijn voorstel om in het bisdom Breda de comité's van de AvG en van "Naar 

de Nieuwe Gemeenschap" te laten samensmelten; en een ander, samen net Sobnëtas 

gedaan, om te proberen bij het episcopaat invoering van een natigheidszondag 

te verkrijgen. Blijkbaar wilde de leiding van de Actie "Naar de Nieuwe Gemeen

schap" haar zelfstandigheid bewaren en zich niet op zijpaden begeven 

Anti-liberalisne en -kaoitalisme en de globale presentatie van een 

katholiek alternatief vormden zo de kern van wat de Actie in dit opzicht te 

propageren had. Buiten dit alles om treft men echter in het materiaal sons 

zeer archaïsche opvattingen aan; archaïsch, voor die tijd, en voor het 

conservatief-katholieke denken. Dat ,s bijvoorbeeld het geval bij enkele 

auteurs, die de betekenis van het charitatieve werk benadrukken, en wel in 

verband met de oplossing van de problematiek van de jaren dertig, terwijl het 
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nu juist ook kenmerkend was voor de ontwikkeling van de katholieke sociale 

leer, dat de enrycliek in die richting géén oplossing meer zag, maar juist 

een begrip als "sociale rechtvaardigheid" introduceerde, en voorts over een 

rechtmatig loon sprak, daarbi] factoren noemende, aan de hand waarvan dat 

loon kon worden vastgesteld, hoe globaal overigens ook. "De Kerk trekt zich 

wel degelijk het lot der armen aan. Voor geen enkel doel worden zulke groóte 

sommen geofferd, als juist voor de katholieke armenzorg. Maar is het te ver

wonderen, dat bij velen de lust tot steunen vergaat, wanneer van de andere 

zijde vaak zoo weinig waardeering volgt">", vroeg echter p. N.de Wit zich 

in een brochuurtje af waarin de bemoeienis van de Kerk met het sociale 

vraagstuk werd aangegeven . Zulke moraliserende aannaningen aan het adres 

van de ontevreden arme bleven echter tot dit brochuurtje beperkt, hoewel 
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iets ervan ook elders in het materiaal te voorschijn kwam . Een ander 

voorbeeld kan men zien in de wijze waarop een verklaring voor de werkloos

heid van de jaren dertig gegeven werd in enkele brochuurtjes. Op tenminste 

drie plaatsen werd de technologische vooruitgang daarvoor verantwoordelijk 

gemaakt. Op welhaast "luddhistische" manier heette m een brochuurtje van 

Pierre L'Emi te bijvoorbeeld de machine "de onderdrukker van de arbeid van 

duizenden arbeiders" . Het economisen systeen, waarbinnen de technologische 

ontwikkeling plaatsvond, bleef daarbij volledig buiten beschouwing. Hoe 

voor het overige van de kant der Actie over de werkloosheid werd gedacht, kan 

niet precies worden vastgesteld, omdat het Vliegende blad dat daaraan gewijd 

was, niet meer te vinden is, namelijk aflevering nr.10 met de titel 

"400.000". De samenvatting ervan in het tekstboekje bij de filmstrook van de 

Actie, waarin blijkbaar een plaatje aan dit onderwerp was besteed, luidde: 

"... de werkloosheid is een kruis, waarin berust moet worden. Aan deze be

rusting beantwoordt evenwel een vergelding in een Beter Leven" . Ondanks 

de hoofdletters een schrale troost voor de slachtoffers van de werkloosheid. 

Dat dit gebrek aan aanpassingsvemogen aan de modernere sociaal-economische 

verhoudingen van de industriële samenleving zeker niet uitsluitend aan oudere 

publicisten was voorbehouden, blijkt uit enkele gedichten van de "jongere" 

Jan Engelman, in een door de Actie uitgegeven bundeltje . In een daar af

gedrukt gedicht "In de fabnekswijk", roept de dichter aan het einde God 

te hulp tegen alle ellende die daar te vinden is, en vraagt hem: "... zend 

dan Uw engel der fabrieken". Die wordt dan de aanvoerder van een wat imagi

naire rebellie: 
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en laat 21311 vurig zwaard 

de noodlotsriem aan flarden kloven, -

dan doen w i ] , onbezwaard, 

de poorten der fabrieken open 

en snellen naar de zon 

en zullen zingend verder loopen 

tot waar Uw licht begon". 

Maar wanneer, in een volgend gedicht, weer sociale bewogenheid de boventoon 

voert, met betrekking tot de werklozen, blijkt hij massale, demonstratieve 

optochten van werklozen (socialisten'') slechts als volgt te kunnen beoor

delen: 

"En eten zi] hun brood met tranen, 

nog vraagt men 't offer van hun haat-

gejaagd door aangeblazen wanen 

gaan zij m drommen door de straat" 

Van de tussenkomst van een buitenwerelds wezen te verhopen wat men de 

getroffenen zélf verbiedt na te streven, is wel een héél moeilijk te be

grijpen standpunt, welke edele gevoelens er ook de inspiratie toe geweest 

zijn. 
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HOOFDSTUK III 

BFKFRING 

In het geheel der initiatieven van de Actie nan het bekennqswerk wel de 

minst belangrijke plaats in. Toch zijn ook op dit front een aantal acti

viteiten op te merken, deels in de vorm van het stimuleren en subsidiëren 

van al bestaand bekenngswerk, zoals dat in Friesland of ook het conferentie-

werk voor de met-katholieken. In enkele opzichten ook nam de Actie zelf 

enkele initiatieven. In een aparte subparagraaf wordt nog op het standpunt 

van de Actie inzake "het joodse vraagstuk" ingegaan (par. 1). Buiten al 

deze min of meer traditionele middelen ziet men de Actieleiding ook po

gingen doen rechtstreeks "de openbaarheid te heroveren" - zoals het in haar 

terminologie heette. Doel ervan was uiteraard de meer indirecte beïnvloe

ding van de andersdenkenden in de richting der katholieke opvattingen (par.2). 

1. Rechtstreeks bekenngswerk. 

1.1. Algemeen. 

Dat katholieke priesters en leken er in de tijd der ontluiking toe over

gingen niet-katholieke landgenoten tot de katholieke waarheid te willen be

keren, is misschien het duidelijkste teken van het "herwonnen zelfvertrouwen" . 

De AVPC trachtte vanaf 1912 contacten met met-katholieken te leggen via 

de informatiebureaus, van waaruit men zoekenden wilde begeleiden,maar misschien 

np«r nog eenvoudigweg leiden naar het ware geloof. Eveneens via persoon

lijke contacten werkten de jezuïet J.van Ginneken c.s. vanuit het in 1919 

opgerichte Comité ter bekering van Nederland. Ook net organiseren van re

traites en conferentiereeksen werd door deze activisten ter hand genomen. 
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Spoedig daarna - het Comité bleef slechts enkele jaren bestaan - nanen 

regulieren van verschillende ordes het werk over. Door Van Ginneken zelf 

werden enkele stichtingen in het leven geroepen om onder zeer bepaalde 

groepen bekenngswerk te verrichten. Het "Gilde van de Klare Waarheid", 

1924, dat openbare prediking op straten en pleinen practiseerde, was ty

perend voor de "durf" der katholieken voor hun geloof uit te konen en 

anderen van het eigen gelijk te willen overtuigen. Overigens zal men er goed 

aan doen dit alles niet slechts als een fase in de geschiedenis der emanci

patie te zien. De algemene geestelijke crisis na de eerste wereldoorlog 

toonde een grote vraag naar vastigheid, provoceerde als het ware een aanbod 

van zekerheden, van allerlei kant. Op dat moment presenteerden óók de kerk

genootschappen hun waarheid als oplossing voor de problemen der tijdgenoten 

op demonstratiever manier. 

De AvG heeft m verschillende opzichten het bekenngswerk in Nederland 

bevorderd. Het is typerend dat enkele in die tijd bekende bekeerlingen voor 

de Actie publiceerden, terwijl één van hen ook lid van het Uitvoerend Comité 

was. Deze laatste, H.P.Marchant, was in de tweede helft der jaren dertig wel 

het pronkstuk van het katholieke bekenngswerk. Zijn toetreding, eind 1934, 

had hij eerst om politieke redenen geheim gehouden: hij was een der leiders 

van de vrijzinnig-democraten en minister van onderwijs in het kabinet-Colijn. 

Het bekend worden van een en ander betekende het einde van zijn politieke 

loopbaan, en het lijkt erop dat Marchant in zijn nieuwe rol van katholieke 

voorman (hij schreef verschillende boeken en brochures, trad overal als 

spreker op en was uiteindelijk bij geen enkel katholiek initiatief van 

betekenis meer weg te denken) een substituut voor de nu ontbeerde politieke 

activiteit heeft gevonden . Ook in de AvG speelde bij een rol аіч schrijver 

van brochures, als spreker op nassa-bijeenkomsten, naar ook in comité-

vergadenngen. Nog drie andere auteurs van AvG-uitgaven waren bekeerlingen. 

A.J.D.van Oosten bekeerde zich in 1932. Hij behoorde tot de kring der katho

lieke jongeren rond De Gemeenschap, waarvan hij redacteur was van 1932 tot 

1939. In dat jaar verliet hij de redactie eigener beweging, omdat hij, zoals 

meegedeeld werd,voor het redactionele beleid geen medeverantwoordelijkheid 

meer wilde dragen.Voor de Actie publiceerde hij een brochure in de serie "Ka

tholiek reveil" .Th.Piket was een voorbeeld van een bekering in de na-oorlogse 

crisistijd. O.a. via lezingen van p.Slijpen SJ voor Leidse universiteitsstuden

ten in die jaren kwam hij met het katholicisme in aanraking. Hij bekeeide zich 

en trad later in bij de Jezuïeten. Na zijn priesterwijding in 1933 was hij 

vooral onder met-katholieken werkzaam. Ook een van zijn bijdragen aan de 

150 



Actie lag op dat gebied: hij verzorgde o.a. namelijk de heruitgave van 

Amorie van der Hoevens bekeringsgeschiedenisH. J.Lammertse Lzn. was reeds 

student in de protestantse theologie, maar ging nog tijdens zijn studie 

tot het katholicisme over; op Passiezondag 1933 werd hij gedoopt. Voor de 

Actie schreef hij een brochure, getiteld "De Antichrist", over de be

dreiging van de kant van communisme en nieuw-heidendom . 

Natuurlijk was veel van wat de Actie ondernam in het algemeen mede 

gericht op niet-katholieke Nederlanders. Het gaat hier echter alleen om 

bekeringsactiviteiten in strikte zin. Voor een deel vonden die plaats via 

contacten en in samenwerking met de AVPC: de Actie trad dan, zoals elders 

ook gebeurde, stimulerend en financierend op. Voor een deel ook betreft het 

hier enkele vanuit Heemstede zelf ontplooide activiteiten. 

Dat er spoedig contacten met Petrus Canisius tot stand kwamen lag 

voor de hand; beider doelstellingen lagen immers voor een stuk in dezelfde 

richting. Op minder belangrijke punten werd al in de loop van 1937 met de 

samenwerking begonnen en al die jaren door bleven beide organisaties elkaar 

diensten verlenen. Zo stelde de AVPC zijn informatiebureaus ter beschikking 

voor reacties op de Vliegende bladen. Onderaan op de laatste pagina ervan 

stonden de adressen en contactpersonen steeds genoemd. Regelmatig besteedde 

Apologetisch Leven, een der tijdschriften van de Vereniging, aandacht aan de 

Actie . Op een der jaarvergaderingen trad Diepenbrock als spreker op en werd 

de tentoonstelling voor het gehoor ingericht. Vastgesteld was al in het 

beginstadium dat de voorzitter van de AVPC lid van het Uitvoerend Comité der 

Actie zou zijn . Op twee traditionele AVPC-terreinen was de rol van de Actie 

echter bijzonder duidelijk. Dat betrof de missie onder de Friezen, en de 

conferenties voor niet-katholieken. 

1.2. Onder de_Friezen. 

Door een kenner bij uitstek van de Friese Beweging is opgemerkt dat de Friese 

katholieken daaraan nagenoeg geen aandeel hebben gehad. De oorzaak ervan zou 

gelegen hebben in de vervlechting van motieven van liberale, socialistische 

en theologisch-modernistische aard met het Friese nationalisme. Friesgezind 

impliceerde volgens deze auteur meestal progressief, anti-orthodox. En daar

toe voelden katholieken zich niet aangetrokken . Hoe dit zij, in organi

satorisch opzicht viel van katholieke zijde steeds weinig te melden. Men mag 

zich daarbij uiteraard realiseren dat er rond 1930 nominaal slechts een 

25.000 katholieke Friezen waren9. De enige Fries-katholieke organisatie, het 

151 



in 1917 opqerichte Roomsk Frysk Boun, had steeds een uiterst passief be

staan geleid en bij katholieke Friese voormannen als Brandsma en p. Dood-

korte OP stond het katholieke element voorop, ббк bij hun aandeel in de 

organisaties der katholieken in Triesland . Zo wilde de Bonifatius-

broederschap, die al direct na de oprichting een 1500 meest Friese leden 

telde, de devotie tot de martelaren van Dokkum bevorderen; dat gebeurde 

vooral door de jaarlijkse nationale bedevaarten, vanaf 1926. Brandsrra was 

er de ziel van
12
. Eenzelfde figuur: katholiek-Fries initiatief om de aandacht 

van katholiek Nederland op zich te vestigen, ziet men nog bij de in 1937 

opgerichte historische vereniging Frisia Catholica, die zich de studie van 

het katholieke Friesland ten doel stelde; eerste voorzitter was ook hier 

Brandsna. Via publicaties, excursies en voordrachten trachtte zij haar doel 

te bereiken
13
. Met zulke initiatieven vonden de Friese katholieken eer aan

sluiting bij de katholieke zuil dan bij de Friese Beweging. 

Anderzijds ziet men van de kant van de zuil uit in de jaren '30 een 

toenemende belangstelling voor Friesland, vanuit dezelfde katholiek-

apologetische motivering. De achtergrond daarvan kan men vinden in do 

schokkende uitslagen van de volkstelling van 1930, waaruit een aanzienlijk 

voortschrijden van de onkerkelijkheid in de noordelijke provincies bleek. 

Over de taken die hieruit voor de Nederlandse katiolieken volgden ontspon 

zich in de landelijke pers april/mei 1931, een discussie. De AVPC nam het 

thema van de "missionering van het Noorden" over en in Apologetisch Leven 

kroeg het onderwerp een vaste rubriek. In september 1931 vond m fleppel een 

eerste bijeenkomst plaats van voornamelijk geestelijken uit de betrokken 

provincies Friesland, Groningen en Drente, net de leiding van Petrus Canisius. 

Plannen werden opgesteld, en het bleek dat in Friesland op dat noment al een 

comité ter coördinatie var een en ander bestond . De Apologetische Vereniging 

kende vanaf toen eerst twee, later drie Commissies, voor elk van de genoemde 

provincies één; de Friese stond onder leiding van pastoor Ovemeer . Gaat 

men nu de faits et gestes van de Friese Commissie tot 1937/1930 na, dan 

vallen wel enkele initiatieven op in de jaren 1933 en 1934, maar daarna is 

er sprake van een terugval, dan wel van opzettelijke terughoudendheid. Tot 

de initiatieven behoorden de vestiging van enkele Franciscanen in Drachten, 

van waaruit dan de Friese zuidoost-hoek beïnvloed zou kunnen worden; daar 

was de onkerkelijkheid zeer ver voortgeschreden, zoals dat ook met Het Bilt 

in het noordwesten het geval was. Eerder hadden de Franciscanen m de 17e 

eeuw onder de Friezen gemissioneerd en in het kader van de stichting van de 
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nieuwe statie in Drachten werd eraan herinnerd dat hier slechts oude tradi

ties opnieuw werden opgenomen . Fen jaar later vestigden zich,eveneens in 

Drachten, enkele Carmelitessen. Vanuit de Friese Commissie werd voor het 

overige niet veel meer gedaan dan de verzorging van een brochure over het 

katholiek geloof, terwijl vooral door p. Onings OFM vanuit Drachten enkele 

publicistische activiteiten werden ontplooid. Hij verzorgde een veertien

daagse apologetische rubriek in het (katholieke) dagblad voor de Noordelijke 

provincies, Ons Noorden, dat in Groningen werd uitgegeven, en in 1934 

verscheen ook het eerste nummer van De Morgenster, een apologetisch blaadje 

dat in Drachten werd geredigeerd. De jaarverslagen van de Commissie over 

1934/1935, 1935/1936 en 1936/1937 maken voor het overige nog slechts nel-

ding van de nieuwbouw van kloosters voor de beide stichtingen. Wel dient 

vermeld te worden dat het inlichtingenwerk der Augustijnen te Witmarsum in het 

westen, ook in deze jaren voortgang vond, maar aat speelde /ich af nuiten 

verantwoordelijkheid van de AVPC. Het klooster daar was in 1901 gesticht om

dat de katholieken in die streek in Utrecht hadden aangedrongen op een be

reikbare kerk en anderzijds omdat de Augustijnen een noviciaatshuis wensten 

op te richten in een rustige streek. Ondanks talrijke contacten met de be

volking is het bekeringswerk nooit expliciet taak geweest van de klooster

gemeenschap in Witmarsum . 

Die betrekkelijke rust werd begin 1938 verstoord door een aantal 

initiatieven die, afkomstig vanuit AvG-knng, via de Friese Commissie der 

AVPC de bekering der "Friese heidenen" een stuk verderop zouden moeten 

brengen. Ook de historicus van het apostolaat der Minderbroeders in Drachten, 

pater Van der Meer OFM, neemt 1937/193Q als faseringsmoment in de ontwikke

ling van het bekeringswerk. Waar men tot dan toe in stilte had gewerkt, in

lichtingen gegeven warneer daarom gevraagd werd, in de persoonlijke sfeer 

misverstanden uit de weg had geruimd, kan men in de volgende jaren een heel 

andere "strategie" constateren· er werden initiatieven en acties naar buiten 

toe ontplooid, er werd in het openbaar opgetreden en de propaganda werd 

grootser opgezet . De AvG-invloed laat ?ich in dat alles gemakkelijk onder

kennen. Meer concreet kan men op de volgende ontwikkelingen wijzen. De actie 

"O.L.Heer in de herberg" bedoelde via spreekbeurten in cafézaaltjes het 

Friese publiek te bereiken. Dat viel m e t mee. Zo trad voorzitter Steger 

eens op voor een publiek van 7es man, namelijk in Stiens; ondanks dat werd 

enige tijd daarna in dezelfde plaats een tweede avond georganiseerd en toen 

stond Steger voor een compleet lege zaal. Van meer belang was de aanpak van 

de schriftelijke propaganda. Zo liet de Actie een Vliegend blad verschijnen 
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als extra-nunmer van bovengenoemde Morgenster. Het bevatte een beschrijving 

van de katholieke kerken en kloosters in Friesland en spoorde aan er bezoe

ken aan te brengen. Het werd in een oplage van 80.000 exemplaren verspreid 

in de loop van de zoner 1938. De gewone Vliegende bladen van de Actie werden 

in Drachten en omgeving vanaf diezelfde tijd verspreid door een daartoe 

speciaal aangestelde leek, een "brievenbus-apostel". Vanaf 1939 ging de 

Morgenster m een nieuwe gedaante verschijnen, onder toezicht van een spe

ciale redactieraad, zesmaal per jaar in brochurevorm en in een oplage van 

50.000 exemplaren. Een en ander werd mogelijk gemaakt door subsidies van 

AVPC en Actie. Voor het eerst ook werd Fries]and betrokken in het net van 

het conferentiewerk voor met-katholieken: in het winterseizoen 1938/1939 

werden conferentiereeksen gegeven in Drachten, maar ook in Leeuwarden, 

Heerenveen, Harlingen en Wolvega. Die spreiding was een van de effecten van 

de AvG-stimulans in het conferentiewerk in het algemeen. Met behulp van de 

paters in Drachten heeft de AvG ook een organisatie van leken-activisten 

in het leven weten te roepen, de zgn. "contact-punten". Doel ervan was 

dat in elke Friese parochie een aantal katnolieken elementen uit het Actie

programma zouden gaan verwerkelijken, vooral verspreiding van propaganda

materiaal. Maar ook zouden ze moeten functioneren als brug tussen niet-

katholieken en de parochieclerus. Het verslag van een bijeenkomst van deze 

"contact-punten" in Drachten, op tweede pinksterdag 1939, spreekt voort

durend over de "nieuwe apostelen", "wij als Apostelen van Friesland", en 

19 

"het apostelwerk, dat nu in Friesland gaat beginnen" . Via Drachten zorgde 

de Actie ervoor dat er steeds een "werkprogramma", een "zomerprogramna" 

e.d. voorhanden was, waardoor de acties meer systematiek zouden moeten 

krijgen. Tenslotte heeft AvG-subsidie de inrichting van een tweede statie 

m Friesland mogelijk gemaakt, de zgn. "uithof" in St.Jacobiparochie, midden 

in Het Bilt. "Uithof" heette in het bekenngswerk onder de Friezen een voor

uitgeschoven post m het heidense land, die vanuit een bestaand klooster op

gericht werd, geen nieuwe kloosterstichting dus. Zo verzorgden ook de Fran

ciscanen vanuit Drachten de bemanning van de nieuwe vestiging in het uiterste 

noordwesten. Ook hier werd een leek aangesteld om "... de dorpen in de om

trek (te) verkennen en (te) bewerken ...". Nadat de Actie was opgeheven, 

werden tot 1945 nog twee andere uithoven opgericht, te Beegum en te Ooster-

wolde . Als men dit alles overziet, kan de conclusie op dit punt niet 

twijfelachtig zijn; de AvG heeft op het bekenngswerk onder de Friezen ge

durende enkele jaren een duidelijk stempel weten te drukken. 
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1.3. Conferenties_voor niet-katholieken. 

Datzelfde is het geval net het al enkele nalen genoemde conferentiewerk 

voor met-katholiekpn. Beziet men de ontwikkeling daarvan, dan luidt ook 

hier de conclusie dat de Actie aan dit conferentiewerk nieuwe impulsen 

heeft gegeven. Het effect daarvan is vooral te zien in het aantal conferen

tiereeksen, dat gegeven werd, en in de spreiding ervan over het land. Daar

naast ook in de organisatorische voorbereiding, bijvoorbeeld via de in

schakeling van het propaganda-arsenaal van de Actie en in een wekere 

actualisering van de onderwerpen der conferenties in de richting van de 

Actie-doelstellingen. De oorsprong van het conferentiewerk lag in de eerste 

na-oorlogse jaren, toen in katholieke kring tal van initiatieven genomen 

werden ter bekering van het land. Hierboven werd daar al een ogenblik aan 

gerefereerd. Het solistisch optreden van de jezuïet Van Ginneken, en dat 

bovendien nog voor tamelijk exclusieve gezelschappen, werd vanaf het 

midden der jaren twintig echter gemakkelijk geëvenaard door de systematisch 

opgezette en voor brede kring toegankelijke conferenties, zoals die door 

een aantal ordes werden georganiseerd, vooreerst door de paters dominicanen, 

die daar al in het seizoen 1919/1920 mee waren begonnen, vervolgens ook door 

de franciscanen en enkele jezuïeten. Afgezien van sommige bijzondere ini

tiatieven is het conferentiewerk in de jaren '20 en '30 gepractiseerd door 

een betrekkelijk kleine groep paters: de dominicanen Gijlswijk, Winkel en 

Van Kalmthout, de franciscanen Sluys en Vnjmoed en de jezuïet Hendrichs. 

Bij vervolgcursussen, die soms op de conferenties volgden, werden ze meest 

bijgestaan door enkele ordesgenoten. 

Het oorspronkelijke initiatief lag dus geheel bij de ordes en niet bij 

de AVPC. Het doel van de conferenties lag echter in de lijn van het streven 

van"Petrus Canisius",en het wekt daarom geen verbazing dat bijvoorbeeld 

het mededelingenblad van deze vereniging vanaf de eerste jaargang ruimschoots 

informatie over dit werk gaf. Tijdens en na de conferentiereeksen werd ook 

druk gebruik gemaakt van alle soorten uitgaven van de AVPC. De betrekkingen 

met de confererende dominicanen zijn wel het sterkst geweest. Ook waren dezen 

het die de grootste activiteit aan de dag legden. De relatie met de francis

canen en met de jezuïet p. Hendrichs is vanaf het begin der jaren '30 ver

slapt, om welke reden dan ook. Apologetische Leven doet vanaf 1931 nog 

slechts opgave van conferenties van de dominicanen. Dat naakt onderstaande 

tabel verre van volledig. 
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Conferenties voor niet-katholieken, 1924-1941 

Seizoen Aantal conferentiereeksen door Totaal 

1924/25 

1925/26 

1926/27 

1927/20 

1928/29 

1929/30 

1930/31 

1931/32 

1932/33 

1933/34 

1934/35 

1935/36 

1936/37 

1937/38 

1938/39 

1939/40 

1940/41 

OP 

16 

9 

9 

14 

13 

12 

13 

17 

19 

16 

13 

12 

18 

27 

OFM 

8 

7 

6 

6 

10 

7 

6 

SJ 

4 

4 

2 

5 

4 

4 

4 

28 

20 

17 

25 

27 

23 

23 

(17?) 

(19?) 

(16?) 

(13?) 

(12?) 

(10?) 

64 

52 

+ 25 

In het voorjaar 1938 trad Actie-voorzitter Steger in overleg met AVPC-

voorzitter Mulders betreffende nadere samenwerking inzake de uitbreiding 

en verbetering van de conferenties. De AvG nam op zich een circulaire annex 

vragenlijst aan alle dekens en pastoors te sturen, enerzijds om de nieuwe 

plannen aan te kondigen, anderzijds naar de bestaande behoeften te infor

meren. De volgende jaren zou deze procedure deel van de nieuwe opzet worden 

Steeds werd via enquêtes bij dekens en pastoors eerst de behoefte afgetast. 

In overleg met de beschikbare conferenciers werd vervolgens een centraal 

plan voor het komende seizoen opgesteld en de werkzaamheden verdeeld. Heem

stede zorgde ervoor dat het propaganda-apparaat van de Actie in dienst van 

de Conferenties werd gesteld, en zonodig werden de vereiste gelden ter be

schikking gesteld . Ook voor wat betreft de onderwerpen der conferenties 

ziet men de AvG-invloed. Tot dan toe liepen benaderingswijze en thematiek 

der verschillende initiatiefnemers op grond van persoonlijke factoren of 

ook tradities der betrokken ordes nogal uiteen . De AvG trachtte daarin wij-
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ziging aan te brengen door het voorstellen van actuele onderwerpen, die 

naar haar mening bijzonder in de aandacht der zoekenden zouden staan: 

Oxfordbeweging, Bellanybeweging, sociale leer van de Kerk e.d. Ook door het 

presenteren van de eigen brochures naast die van PC trachtte de Actie aan 

dat verlangen tegemoet te konen . Vooral echter in de aantallen gehouden 

Conferentiereeksen is het effect van de AvG-interventie bemerkbaar. Na 

de voorbereidingen in de zomer van 1938 werden in het winterseizoen in 

totaal 64 cursussen gegeven. Zelfs al gaat men ervan uit dat na 1932 naast 

de dominicanen ook de anderen even actief gebleven zi]n als voorheen, d.w.z. 

dat het gemiddelde over de jaren 1924-1932, te weten ongeveer 22, ook voor 

de jaren na 1932 op zou gaan, betekent het getal voor het seizoen 1938/1939 

nog altijd een verdriedubbeling. Voor wat het tweede seizoen betreft, waarin 

de Actie bemoeienis met deze zaak had, is er weliswaar sprake van een zekere 

terugval, naar 52 is nog altijd zo'η 140» boven het traditionele gemiddelde. 

Tijdens het laatste seizoen, 1940/1941, kwamen de oorlogsomstandigheden roet 

in het eten gooien. Voor 40 cursussen v/aren de afspraken al gemaakt, toen 

bleek dat een aantal kerkgebouwen, waar de conferenties gegeven zouden 

worden, onvoldoende verduisterd kon worden. Zodoende vonden slechts een vijf-

entwintigtal reeksen doorgang. Of net voornemen om de afgezegde cursussen 

te geven in het voorjaar 1941, als de dagen weer lengden, ten uitvoer is 

gebracht, valt niet vast te stellen . 

Vergelijkt nen tenslotte de plaatsen, waar tussen 1924 en 1931 con

ferenties gegeven werden met die uit het seizoen 1930/1939, dan blijkt het 

volgende. Voor en na blijft de hele conferentie-onderneming een zaak die 

zich in de twee noordelijke bisdommen afspeelt. In 1938/1939 bijvoorbeeld 

werden 35 reeksen in het Haarlemse gegeven en 25 in Utrecht, van de totaal 

64. Ook de nadruk op de grote steden in het bisdom Haarlem blijft: Amster

dam, Rotterdam en Den Haag. Het verschil ligt hierin, dat een aantal gebieden, 

waar tot dan toe geen of zeer weinig activiteiten op dit terrein bestonden, 

nu in het "landelijke plan" ruimschoots betrokken werden. Пеп betere sprei

ding dus. Dat geldt vooral voor Noord-Holland benoorden de lijn Amsterdam-

Haarlem, en voor een groot aantal plaatsen in de provincies Overijssel, 

Groningen en friesland . 

1.4. Publicaties. 

Het zelfstandig aandeel van de Actie in het bekenngswerk bestaat uitsluitend 

uit de uitgave en verspreiding van enkele boeken en brochures. Eén ervan 

springt er duidelijk uit, vandaar dat hier eerst iets uitvoeriger ingegaan 
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wordt op wat in de AvG-knngen de "Klug-actie" heette. 

Twee boeken, een dik en een dun, zijn door de Actie vanaf 1938/1939 ver

spreid onder informanten van voornamelijk protestantse afkomst, of ook toe

gestuurd op verzoek of aanwijzing van derden, vooral leden van het Algemeen 

of Uitvoerend Comté. Het dikke boek is dat van Ignatius Klug, het dunne dat 

van kardinaal Gibbons. Het karakter van de boeken, de opzet, het doel waar

toe zij dienden, laat zich het gemakkelijkst begrijpen als men een blik 

werpt op de ontstaansgeschiedenis ervan. Oir met dat van Gibbons te beginnen. 

Het boekje dateert uit de tijd dat Gibbons, in de jaren '60 en '70 van de 

vorige eeuw, eerst als Apostolisch Vicaris in Noord-Carolina, daarna als bis

schop van Richmond, Virginia, midden in een volstrekt protestantse om

geving werkzaam was. Hoofdzakelijk om aan de informatieverlangens van pro

testantse kant te voldoen, maar ook enigszins als instructiemiddel· voor 

minder goed onderlegde katholieken, schreef hij "The Faith of Our Fathers". 

Doel ervan was dus, de fundamenten van het katholiek geloof kort en bondig te 

verduidelijken, vooral aan met-katholieken, i.e. protestanten, nisverstan

den weg te nemen en eventueel ook een bekeringsproces op gang te brengen. 

Vandaar de ruime aandacht voor onderwerpen als de ene kerk, de positie van 

de paus, de onfeilbaarheid van de paus, de Maria-verering e.d. In 1876 ver

scheen de eerste oplage en in 1879 de dertiende. Ook enkele vertalingen, 

o.a. in het Duits, kwamen al snel op de markt . In 1898 verscheen de eerste 

Nederlandse uitgave, in 1932 de vijfde en in 1950 nog een zesde29. Pastoor 

W.Blaisse vertaalde en bewerkte de Nederlandse editie, met toestemming van 

de aiteur. De AVPC gebruikte het boekje reeds langer als informatiemiddel, 

zoals ook de AvG dat eind van de dertiger jaren deed, voor de minder ont

wikkelden. 

De échte intellectuelen kregen "Klug" thuis. Ignaz Klug was een leerling 

van de Wurzburgse hoogleraar in de apologetiek H.Schell, in 1906 tot Dr. 

theol. gepromoveerd. Als schrijver van werken op theologisch, maar ook op 

"pastoral- und moral-padagogisch" gebied, echter ook als literator kreeg hij 

in Duitsland nogal naam. Het boek waarom het hier gaat,Der katholische 

Glaubensinhalt, verscheen voor het eerst in 1915 en was het resultaat van 

zijn godsdienstlessen voor toekomstige onderwijzeressen aan een school in 

Aschaffenburg. Om zijn leerlingen tegemoet te komen werkte Klug zijn lessen 

uit in een zeer omvangrijke, uiterst systematische en over het algemeen vrij 

dorre uiteenzetting van de katholieke geloofsleer. Het doel: instructie voor 

toekomstige onderwijsmensen, die op hun beurt weer geloofskennis moesten 

kunnen overdragen, leidde tot een werk dat terecht een studieboek mag heten. 
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In het voorwoord van de oorspronkelijke uitgave schrijft de auteur dan ook: 

"Es (namelijk het boek) wendet sich vor allem an die katholischen Lehrer 

und Lehrerinnen. Wer Religionsunterricht erteilen soll, muss eine gefestigte 

Glaubensuberzeugung haben" . In Duitsland beleefde de uitgave in 1925 zijn 

vijfde druk. De Nederlandse editie, bewerkt door N.Steur, H.J.van Deursen 

en H.J.Wachters, verscheen net een voorwoord van aartsbisschop De Jong in 

1939, "in opdracht van het Katholiek Comité van Actie "voor God""31. Zowel in 

het Voorwoord van De Jong als in dat van de bewerkers wordt aangeduid dat 

het boek voor twee categorieën van lezers geschikt zou zijn: voor ontwikkelde 

katholieken, ter verdieping van hun geloofskennis, maar ook voor ontwikkelde 

met-katholieken, die een systematische kennisname van de katholieke leer op 

prijs stelden. Ook als naslagwerk zou het boek goede diensten kunnen bewijzen. 

De Nederlandse uitgave telde tussen de 700 en 800 pagina's, en vanwege de 

hierboven al aangegeven aard van het boek en de niet altijd even boeiende 

stijl, kan men zich voorstellen dat het werk inderdaad niet door iedereen 

voor doorgaande lezing is gebruikt. In 1940 verscheen een tweede editie, in 

het najaar 1941 een derde. Dat daarin niet meer vermeld werd dat de uitgave 

in opdracht van de Actie tot stand was gekomen, hing sanen met de opheffing 

van de AvG in augustus 1941. 

In de loop van 1939 en 1940 zond Heemstede dit boekwerk gratis toe 

aan ongeveer 8000 Nederlandse met-katholieken. In eerste instantie stelde 

het secretariaat lijsten op van wie m aanmerking kwamen,- in een later stadium 

werden de leden der Comité's aangemoedigd namen van mogelijk belangstellenden 

door te geven . De toezending gebeurde ongevraagd. Op 3500 zendingen in 

1939 kwamen 1200 merendeels gunstige reacties binnen. In de loop van 1439, 

1940 bundelde het secretariaat driemaal een selectie van die reacties ten 

behoeve van de Comité-leden. Daaruit blijkt dat Klug vooral naar de volgende 

groepen werd gestuurd: politici, hoge ambtenaren, leden van de rechterlijke 

macht, notarissen, journalisten en redacteuren van de neutrale en protestantse 

pers, hoogleraren in allerhand wetenschappen, literatoren, enkele figuren uit 

het bedrijfsleven en uit de bankwereld, veel theologen, zowel hoogleraren als 

afgestudeerden en studenten, van de VU en Kampen, en daarnaast nog leraren 

en rectoren uit het protestantse onderwijs. Vooral bij de eerste ronde van zen

dingen, zomer 1939, werd een groot aantal bekende Nederlanders geselecteerd. 

Een keuze uit die namen omvat ds. Banning, de ministers Bolkesteijn (OKW) 

en Patijn (BZ), Colijn, de historici H.Brugmans sr. en de zoons H. en I.J., 

KB-bibliothecaris Brummel, architect Dudok, Max Euwe, ds. Geelkerken, NS-

directeur Goudnaan, prof.Kohnstamm, de industrieel Stork, Jan de Ronde,vice-voor-
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zitter van "De Dageraad", de оапЧіег Ph.Mees, E.Kupers van het N W , Prof. 

Josephus Jitta, de directeur van de Hoogovens ir.Ingen Housz - on raar een 

greep te doen. Vanaf eind 1939 kwamen ook minder vooraanstaande figuren aan 

bod, bijvoorbeeld in de loop van 1940 talloze studenten in de protestantse 

theologie. De reacties der ontvangers zijn bijna alle positief, ook al be

vatten ze vaak niet meer dan een "welgemeende dankbetuiging". Het materiaal 

laat echter een duidelijke conclusie niet toe, want wat het secretariaat aan 

reacties op stencil bijeenbracht om ze aan de leden van de Comité's toe te 

zenden als bewijs van weer een succesvolle actie, is een sterke selectie uit 

het geheel der reacties. Misschien mag het zelfs opvallend heten, dat de 

enige uitgesproken negatieve brief die het secretariaat in haar rapportage 

opnam, alkonstig was van Van Ravestein, de oud-hoofdredacteur van De 

Tribune. Deze vond het boek weliswaar nuttig voor de "... kweekelingen van 

onze zogenaand hooge scholen ..." zoals ingenieurs, pedici en dergelijke, 

maar voor echte intellectuelen was het een beetje een kinderachtig boek, 

meende hij. Liever dan deze droge opsomming van Rone's dogmata had hij een 

godsdienstvergelijkende studie of ook een oorspronkelijk werk van een of 

andere filosoof of theoloog (Maritain b.v.) ontvangen . In de tweede bun

deling valt nog op het grote aantal positieve reacties van de kant der pro

testantse theologie-studenten. Zij vonden het in het algemeen erg nuttig 

door katholieken geïnformeerd te worden over hvin eigen leer, en ze hoopten 

dat de oecumene door wederzijdse kennisname van eikaars standpunten bevorderd 

35 

zou worden 

Nog twee andere uitgaven "in oparacht van de Actie" zijn in dit verband 

te noemen. Op de eerste plaats de neruitgave in een lichte bewerking van de 

bekende 19e eeuwse bekeringsgeschiedenis van Herman A. des Amone van aer 

Hoeven door de jezuïet Th.Piket, zelf een bekeerling . Deze Van der Hoeven, 

zoon van een Remonstrants hoogleraar, bekeerde zich tot het katholicisme in 

1867. In 1871 verscheen zijn bekeringsgeschiedenis onder de titel "Mijn terug

keer tot de kerk van Christus". In de jaren '70 en '80 trad hij m de Tweede 

Kamer op als de "Indische specialiteit" van de katholieke kamerclub, Schaep-

man schijnt zelfs het plan gekoesterd te hebben hen als minister van koloniën te 

pousseren. Fr moet inderdaad behoefte bestaan hebben aan een heruitgave. 

Sommigen hadden al eerder aangedrongen op een neuwe editie en in 1946 kon 

nog een tweede oplage verschijnen. Dit boek paste uiteraard geheel in de doel

stellingen van de AvG. In het bekeringsverhaal ligt sterke nadru* op het 

leerstellig gelijk van de katholieke kerk. De schrijver richt zich als het 

ware tot de protestantse lezer, die net vooroordelen tegen de kerk rondloopt· 
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biecht, pausschap, eredionbt worden door hem behanaeld met het doel ver

keerde informatie te coi-rigeren. Daarnaast ligt het accent evenpeer op de 

zekerheden van het geloofsstelsel, dat als systeem goed doordacht en 

sluitend is en waartegen nets is in te brengen; heel anders dus als de 

warrige veelheid der protestantse leerstellingen. Zo kon de bewerker /ijn 

Inleiding met de wens besluiten "... dat dit boek van droef-zoeken en blij-

verkriTgen ook vele anderen noge brengen tot de kennis en de liefde van 

Christus en Zijn óéne Bruid, onze Moederkerk ..." 

Van een ander karakter, en meer aansluitend bi] Klug en Gibbons was 

het zeer kleine brochuurtje, 70 bladzijden van een formaat 8x15, getiteld 

"De waarheid over de Katholieke Kerk", dat in opdracht van de Actie werd 

geschreven door de priester J.J.Suyker, en uitgegeven in de "Smalle boekjes"-

reeks van de Kinheim-uitgeveri] . Het was een zeer summiere uiteenzetting 

over de katholieke leer· Godsbestaan, openbaring en openbaringsoronnen, 

Christus, Zijn Kerk, Paus en Het Geloof, alles in een notedop bijeen. Het 

brochuurtje was expliciet bedoeld voor des schrijvers "... niet-katholieke 

landgenoten, om te trachten, hun de Rooms-Katholieke Kerk eens in haar ware 

gedaante voor te stellen" 

De effecten van het bekeringswerk van de AvG - zoals in het algeneen 

van bekenngswerk - zijn moeilijk of in het geheel niet vast te stellen. 

Toch is er hier sprake van een indicator, waaruit duidelijk wordt, dat met 

name de uitgave van Klug voor een aantal bekeerlingen een rol heeft gespeeld. 

Pater N.van Doornik MSC, die in dit werk carrière genaakt heeft, gaf in 1948 

een bundeling van bekeringsgeschiedenissen uit . Van de 72 autobiografische 

notities die het boek bevat, zijn er een 40-tal die van bekering melding maken 

in 1937 of later, tot ongeveer het einde van de oorlog, een periode dus 

waarin mogelijke invloed of stimulans van de kant der AvG heeft kunnen bestaan. 

Natuurlijk is het bijna ondoenlijk om concrete aanknopingspunten voor de 

in?et van een bekering te identificeren, en de meeste verhalen geven die ook 

niet aan. tlaar er 71 jn er toch nog altijd een zevental die expliciet het boek 

van Klug noemen, twee daarvan delen nee dat dat werk een doorslaggevende rol 

voor hen heeft gespeeld, nanelijk het schrijversechtpaar R.J.Valkhoff en 

Anke Servaes. Daarnaast is er nog een achtste bekeerling die schrijft door de 

lezing van Des Anorie van der Hoevens bekeringsverhaal op weg te zijn ge

holpen - en men kan gevoeglijk aannemen dat het hier om Pikets hereditie voor 

de AvG gaat . Ook in de bovenvermelde Reacties van de ontvangers van Klug is 

er een te vinden, die expliciet meedeelt door lezing van Klug tot bekering te 

zijn gebracht: "... ik zal nooit vergeten, wat de actie "Voor God" aan mij ge-
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daan heeft" . Natuurlijk, het zij nogmaals qezegd, vormen deze gegevens geen 

precies bewijs. Het is m e t duidelijk hoe de keuze van Van Doornik tot stand 

is gekomen; de bekeerlingen-schrijvers delen soms wel, soms niet mee of en 

door welke boeken ¿ij "geholpen" zijn, net andere woorden een met-vermelding 

hoeft geenszins een niet-oeïnvloeding m te -loutíen. Anderzijds noemen de 

neesten Klug náást andere werken die van invloed geweest zijr, zoals die 

van Potters en Van der Meer, of ook nog andere bekeringsgeschiedenissen be

halve die van Des Amone, bijvoorbeeld Newman, Chesterton of ook Marchant; 

Men vatte bovenstaande opmerking dus slechts op zoals ze bedoeld is: uit 

een hoe moeilijk hanteerbare bron ook te concluderen tot een zekere invloed 

van de initiatieven van de Actie op dit punt. 

1.5. De joden. 

Toen de wereld zich na 1945 de onvang van de moord op de joden ging realiseren, 

kwamen natuurlijk tal van discussies los over de oorzaken ervan. Antisenitisne 

werd voorwerp van onderzoek in verschillende disciplines, historische en 

sociaal-wetenschappelijke even goed als bijvoorbeeld in de psychologie. Op 

het punt van de historische wortels van het antisemitisme werd door ver

schillende onderzoekers ook de katholieke kerk in de polemiek geïntroduceerd. 

De stelling was, dat in de christelijke tradities een beeld van de joden en 

het jodendom was overgeleverd, dat allerlei vooroordelen en onjuiste inter

pretaties van historische feiten bevatte. Dit christelijk antisemitisme 

zou ook in de moderne tijden hebben doorgewerkt en een soort histonscn sub

straat hebben gevormd waarop althans de verbreiding van het moderne racistisch 

antisemitisme voorspoedig kon gedijen. Dit "enseignement du mépris" in de 

christelijke tradities ging terug op de kerkvaders van de derde en vierde 

eeuw, vooral Justinus, Tertullianus (Contra Judaeos), Hippolytus, Cyprianus, 

Eusebius van Caesarea en Johannes Chrysostomus. Het belangrijkst waren in 

dit verband de beschuldiging aan het adres der joden van deicide; de visie 

op de joodse godsdienst, in de tijd van Christus, als zeer gedegenereerd en 

legalistisch; en de gebeurtenissen van 70 na Christus en de diaspora als 

straf en wraak Gods voor het niet willen erkennen van Jezus als de Messias 

en voor de kruisiging. Daartegenover is door anderen gewezen op het beslist 

niet antisemitische Nieuwe Testaraent als hoofdbron van de christelijke leer; 

op allerlei vomen van "heidens" antisemitisire, die vanaf de vroegste tijden 

buiten alle christelijke traditie on in het westen voort bleven bestaan; 

en op het feit dat oorsprong en verbreiding van het moderne racistisch anti-
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semitisme volstrekt buiten de godsdiensten liggen 

Het is volstrekt voor de hand liggend dat men, in een situatie "na 

Auschwitz", ook van katholieke zijde tot een historisch zelfonderzoek over

ging. De historicus zal zich echter moeten blijver realiseren dat hij mensen 

en situaties te beoordelen heeft van "vóór Auscnwitz". Hij zal 7ich door 

wat gebeurd is kunnen laten leiden tot allerlei onderzoek, maar dient 

vast te houden aan de prmaire eis, zijn studie-object in de tijdsomstandig

heden te plaatsen. Overigens moet men oprrerken dat het aantal historische 

studies over dit onderwerp voor zover het de contemporaine periode betreft 

niet bijster groot is - afgezien van de op Plus XII toegespitste discussies 

van zo'η tien jaar geleden - en voor wat Nederland betreft kan men gerust 

spreken van een terra incognita, hoewel hier een uitzondering gemaakt moet 

worden voor de overigens wat bijzondere groep van (jongere) katholieke fascis

ten, die de nodige aandacht gekregen hebben 

In 1938 bracht de Actie "voor God" een brochuurtje uit onder de titel 

"Het volk van God voor God", geschreven door pater Constantinus OMCap. Pater 

Constantinus was voorzitter van de Commissie voor Israel van de AVPC. Deze 

stelde zich ten doel het verschaffen van informatie naar beide zijden, 

katholieke en joodse, om vooroordelen weg te nenen en zij publiceerde daar

toe brochures, plaatste artikelen in de pers e.d. neer. Daarnaast stelde 

de commissie zich ter beschikking van joden, die méér informaties over het 

katholieke geloof wilde hebben; de bekering van joden was zonder twijfel het 

uiteindelijke doel van de werkzaamheden van de Commissie voor Israël. Dat 

men in dat werk niet altijd even voorzicitig optrad, zou kunnen blijken uit 

het feit dat de radio-controle-commissie eens een voor de KRO te houden 

lezing over "Joodsch Apostolaat" - dat wil zeggen over apostolaat onder 

joden - verbood. De voordracht zou op 30 augustus 1936 door de bekeerling 

S.Boas, lid van ae Commissie, worden gehouden. De motivering die voor het 

verbod werd gegeven luidde, dat orthodoxe joden zich aan de inhoud ervan zou

den kunnen storen en dat in het algemeen "het bijzonder karakter van het 

bekeeringswerk" met zich meebracht dat men beter voorzichtig en individueel 

en niet "door middel van de alzijdige radio" dat werk kon doen . 

P. Constantinus schreef talrijke brochures en artikelen over jodendom en 

katholicisme, o.a. in een aparte serie die het Geert Groóte Genootschap onder 

de titel "Het Joodsche vraagstuk" vanaf het midden der jaren dertig uitgaf . 

Zijn bekendste en meest samenhangende pjblicatie vías "Wij trekken door de 

dagen" , die in zekere zin een samenvatting vormde van hetgeen hij tot dan 

toe over het onderwerp had geschreven. Fen voorwoord erin is gedateerd op 27 
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november 1930, terwijl ook het AvG-brochuurtje op ongeveor novenber/december 

1938 te dateren is. Hieruit,maar meer noq uit de overeenkomsten in opbouw 

en strekking van het betoog der beide publicaties kan men vaststellen dat het 

AvG-brochuurt]e de qumtessens bevatte, een soort uittreksel was van het boek. 

De kern van het in de AvG-brochure vervatte standpunt was: het joodse 

vraagstuk is in wezen een bovennatuurlijk vraagstuk; het wordt opgelost door 

ae bekering der joden. Ooit heeft God namelijk het joodse volk uitverkoren 

om tijdelijk, tot aan de "volheid der tijden", dat is de komst van Christus, 

in de geschiedenis op te treden als drager van "Zijn bovennatuurlijke open

baring". Zo werden de joden het volk van het "oude testamert",door Constan-

tinus "het centrumvolk" der geschiedenis tot Christus' komst genoemd. Op

dat het zijn zending goed zou kunnen volbrengen werd Israël geholpen door 

middel van enkele "beveiligingsniddelen". Intern door de zending van profeten 

op momenten dat het volk aan haar zending ontrouw dreigde te worden; de 

profeten brachten het dan weer op de goede weg. Extern door de godsdienstig-

culturele, en ook geografisch-politieke afzondering der joden in een eigen 

gesloten samenleving c.q. politieke staat te handhaven. Met de komst van 

Christus is het afgelopen met die bijzondere taak van het Joodse volk. Dat 

wilde een en ander echter met inzien en werd daarvoor met de diaspora ge

straft. "Verlies der af/ondenng, een straf" heet de paragraaf waarin Con-

stantinus dit laatste uiteenzet. "Wanneer eindelijk een nieuwe openbanngs-

tijd is ingeluid en het Jodendom de door Christus gesticate Kerk niet binnen

gaat en toch zijn wettelijke afzondering, die rechtens geen geldigheidsgrond 

meer bezit, met de greep naar de politieke afzondering beveiligen wil, gaat 

Jeruzalem m vlammen op en wordt het Jodendom de Galoeth of verstrooiing onder 

de volkeren ingejaagd, om een zwerveling te zijn onder de andere volkeren der 

aarde". De enige oplossing van dit probleem ligt m het besluit der joden 

Christus als messias te erkennen en zich vervolgens tot de R.K. godsdienst te 

bekeren . 

Men ziet het: deze theologische benadering van "het joodse vraagstuk" 

heeft in essentie met antisemitisme niets van doen. De ene gelovige betwist 

de andere het orthodoxe geloof - op zich een verschijnsel van alledag. Con-

stantmus distantieert zich ook van het antisemitisme van zijn dagen, waar 

hij in de Inleiding tot hot brochuurtje spreekt over het juiste, katholieke 

standpunt in deze zaak, dat ertoe bijdraagt "... elk zijner medemensen met 

liefde tegemoet te komen in een tijd, waarin menig mensenhart, dat ook voor 

de liefde geschapen werd, niets ontvangt dan afkeer en haat en nog wel om de 

waanideeën van nationalisme en rassisne". Toch worden bij de behandeling van 
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de kwestie bepaalde aspecten zó zwaar benadrukt, en wordt de theologische 

visie zó eenvoudig geprofaniseerd, dat een en ander hier in ieder geval ver

meld moet worden. Daar is op de eerste plaats de kwestie van de verneende 

Joodse superioriteit. De nanier waarop in de brochure wordt benadrukt hoe 

onterecht de als een algemeen-joodse eigenschap georesenteerde hoogmoed, 

hoovaardi] en trots is, maakt dat punt tct een soort rode draad door de hele 

brochure neen. De schrijver wordt niet noe te betogen hoezeer het Gods uit

verkiezing is geweest, en geenszins een of andere eigenschap der joden, 

waardoor dat volk die bijzondere historische rol heeft kunnen spelen. Die 

uitverkiezing had mets te maken met superioriteit en had slechts betrekking 

op de rol die het joodse volk op godsdienstig terrein mocht spelen. Het 

vormde zelfs "Het allergewoonste volk", zoals boven een der betreffende 

paragrafen in het brochuurtje stond en in die richting ging Constantinus 

nog een flinke stap verder: "... de Joodse uitverkiezing geschiedde niet 

om innerlijke voortreffelijkheid, maar ondanks innerlijke en uiterlijke 

minderwaardigheid". Immers, alle volken der oudheid stonden cultureel, poli

tiek en in alle andere opzichten boven het joodse volk, alleen in godsdienstig 

opzicht stond dit boven de andere, en dát had het uitsluitend aan Gods uit

verkiezing te danken. Bewijsmateriaal voor die inferioriteit wordt boven

dien nog ontleend aan teksten uit het Oude Testament, bijvoorbeeld daar 

waar een der profeten, Ezechiël, het joodse volk weer eens fors aan de 

uitverkiezing herinnert en het dan vergelijkt met een vondeling, die door 

Jahweh tot bruid genomen wordt dat alles uiteraard om het effect van de 

aanmaning te verzekeren. Voor Constantinus is het een "bewijs" voor de joodse 

inferioriteit. Maar ook na de komst van de Messias, nadat dus de bijzondere 

rol van het joodse volk was afgelopen, bleef de hoogmoed der joden zich uiten: 

ze hielden vast aan de "waanidee" der godsdienstige uitverkiezing. Anderen, 

die de religie hadden losgelaten, gingen zich superieur achten op allerlei 

profane gebieden. Zo ontstond in joodse kring de opvatting van een joodse ras-

supenoriteit (Rosenzweig) ; andere joden gingen zich net wetenschapeen bezig

houden en meenden dat hun systemen superieur raren: Buber, Marx, Saint-Simon . 

Aldus simplificeert Constantinus gevolgen van emancipatie en saocularisatie 

in de 19e eeuw tot uitingen van traditionele joodse hoogmoed. 

Een ander opvallend punt, dat eveneens samenhangt net het beeld der 

joden in de christelijke traditie, en dat boven reeds kort werd aangeduid, 

is het beschouwen van de verstrooiing der joden als een straf. Vandaar dat, 

aldus Constantinus, in de loop der geschiedenis elke poging van de joden om 

tot een herstel van een onafhankelijk politiek bestaan te komen, moest mis

lukken. En dat geldt dan evenzeer voor de rebellie van Bar Kochba tegen de 
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Romeinen als voor de kansen die sinds de Balfour-verklarinq aan de joden 

geboden worden. Aldus leidt een dergelijke zienswijze tot een soort theolo

gisch antizionisme. Wel omdat een dergelijk standpunt de gemiddelde be

schouwer wat vreemd aandoet, vindt de schrijver het nodig in de betreffende 

paragraaf nog verschillende malen het uitzonderlijke karakter van Israels 

geschiedenis te benadrukken: "... het Joodse volk is in zekore zin een 

transcendent volk, een volk met een super-historische rol, en zijn geschie

denis moet vanuit een heel ander standpunt worden bezien", o^ ook is er 

sprake van "...Israels worderbare historie, die ligt boven het natuurlijk 

geschiedenisverloop van een volk ..." . Slechts vanuit een geschiedenis-

theologie kon op een dergelijke manier over de geschiedenis der joden ge

sproken en de onbereikbaarheid van een onafhankelijke, joodse staat geponeerd 

worden. Ook elders onder de katholieken trof men in die tijd een dergelijk 

antizionisme aan. Zo antwoordde drs.P.Kasteel op een vraag na een lezing in 

Den Haag over "Het Jodenvraagstuk", dat de joden zijns inziens geen zionis

tisch tehuis zouden krijgen omdat "... volgens het woord van Christus de 

Joden altijd verspreid zullen blijven" 

Hoe groot is de stap van deze theologische vooroordelen naar de alle

daagse' In het brochuurtje van Constantinus is een voorwoord opgenomen, onder

tekend door de Actie "voor God". Daarin leest men o.a.: "Het is een feit dat 

vele Joden het Jodendom onsympathiek hebben gemaakt door hun brutaal en 

vaak ook immoreel optreden inzake pers, literatuur, toneel, film, handel 

enz. Dit mag ons oordeel over "het" Jodendom zelf evenwel niet vertroebelen". 

Minstens wijst een dergelijke vindplaats in de richting van de opvatting van 

het theologisch substraat, waarop elementen van antisemitisme gemakkelijker 

konden voorkomen. 

Eon dergelijke theologische visie impliceerde zeker een oplossing voor 

"het joodse vraagstuk": bekering van de joden namelijk. Dat was echter wel 

een tikkeltje een lange-termijn-oplossing en hier ligt dan ook een verschil 

met het genoemde boek van Constantinus. Daarin spreekt hij - zij het erg kort -

óók over een oplossing op korte termijn . Zeer concreet en uitgewerkt mag men 

dit overigens niet noemen, en datzelfde geldt voor verschillende van de hier

na nog te vermelden auteurs. In zijn studie over het antidemocratisme in het 

interbellum heeft De Jonge er al eens op gewezen dat de oplossingen van de 

katholieke antidemocraten het minst practisch en het meest principieel waren. 

Dat geldt ook voor de behandeling van "het joodse vraagstuk". Volgens Con

stantinus moeten volledige burgerrechten aan alle rassen en volken binnen de 

staat, dus ook aan de joden, worden toegekend. Hij pleit echter ook voor een 
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evenredige verdeling van ambten, gekoppeld dus aan het relatieve aandeel in 

het totaal van de bevolking; hij is tegen verdrukking, maar óók tegen be

voorrechting van een minderheid, en in ieder geval ook tegen dominantie van 

de zi]de van een minderheid. Hoe algemeen gehouden ook, de verschillende 

uitdrukkingen slaan in het verband van zi]n betoog op de joodse minderheid 

in Nederland, wier invloed blijkbaar noet worden gereduceerd. 

Met dergelijke opvattingen stond Constantmus aan katholieke kant in 

die jaren beslist niet alleen. Ook al om het AvG-standpunt uit de brochure 

enig relief te geven, mogen hier enkele bekende katholieke woordvoerders ge

noemd worden. J.A.Veraart vormde eigenlijk een opvallende uitzondering met 

zijn opvatting, dat alleen verdere uitbouw van de politieke en sociaal-

economische democratie voor de "Joden van Nederland" evengoed als voor 

alle andere Nederlanders de beste oplossing betekende. Zijn boek handelt, 

ondanks de titel, nauwelijks over het thema, maar is een aan elkaar ge

schreven bundeling van opstellen over democratie, met hier en daar een uit

weiding in de richting van het in de titel genoemde. Voor Veraart bestond 

er eigenlijk ook geen "joods vraagstuk" dat via een of ander bijzonder in

grijpen van de overheid of ?elfs een fundamentele omwenteling in het staats-

wezen opgelost moest worden. Hij trachtte o.a. vooroordelen over de bijzondere 

relatie jodendom-kapitalisme te ontkrachten, omdat een dergelijk vooroordeel 

een sta-in-de-weg betekende voor het inzicht dat hij nu juist wilde ver

dedigen: dat een positieve relatie tot economische democratie ook voor de 

Nederlandse joden mogelijk en wenselijk zou zijn. 

Voor Max van Poll bestond er wel degelijk een jodenvraagstuk , met name 

voortkomend uit de persistente messias-verwachting van het joodse volk in de 

loop der eeuwen, uit de medewerking van joden aan de christenvervolgingen in 

de eerste eeuwen en uit de Talmoed-traditie met zijn antichristelijke ver

vloekingen. Tijdens de Middeleeuwen stonden de joden weliswaar buiten de 

christelijke samenleving, maar van de liberalistisch-mdividualistische 

staten der moderne tijd moesten ze het beslist ook niet hebben, gezien het 

buitengewoon anti-christelijk, racistisch anti-semitisme dat daarbinnen ont

staan was en dat had geleid tot situaties als in nari-Duitsland. Wat dan wel? 

Ook Van Poll is zeer algemeen. Maar een fundamentele wijziging van ons staats-

wezen is wel nodig: hij bepleit een "op christelijken grondslag georganiseerde 

maatschappij", waarin geen uitsluiting van joden plaatsvindt, maar waarin zij 

ook niet de leiding kunnen nemen. Onder verwijzing naar Von Vogelsang is hij 

van mening dat dat laatste nu juist wèl is gebeurd in de moderne tijd. "Even

wel niet tot zijn (namelijk van de jood) voordeel, zoals de feiten nu bewijzen; 
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want op een gegeven ogenblik kont dan do volkshartstocht tegen de uit die 

superioriteit volgende Jood^che overheersing in verzet. Juist do christelijk 

georganiseerde maatschappij, die ¿ulk een opkomst van het Jodendom belet, 

is tenslotte ook nog de beste beschorming van het oude volk in de ver

strooiing". En daaruit volgt dan een omschrijving van het juiste doel dat 

de katholiek zou moeten nastreven: "... een op christelijken grondslag ge

organiseerde inrichtirg der raatschappij, welke Joodsche leiding uitsluit" . 

Een volgende ajtejr noemde zijn boek /elfs "Het Joodsche vraagstuk. Een 

maatschappelijk probleem"58. Het gaat hier om de visie van J.van dor Ploeg OP, 

destijds docent aan hot sommarie der dominicanen to Zwol Lo. OD arond van 

een uitvoerige uiteenzetting van de joodse geschiedenis en van allerlei daar

mee samenhangende kwesties concludeert hij uiteindelijk dat de kern van het 

joodse probleem ligt in "de vreemdheid dor Joden", dat wil zeggen hun bij

zondere kenmerken, inclusief de raskenmerkcn. Al eerder had Van der Ploeg, 

in een discussie in De Tijd net een zekere В., het standpunt ingenomen dat 

met de rasverschillen ook geestelijke kenmerken gepaard gingen, naar ook dat 

dat maatschappelijke consequenties had: "En het is dit rasverschil, dit anders 

geaard zijn, dat een voortdurende bron van wrijving vormt tusschen de Joden 

en ons"
93
. Assimilatie als oplossing was gebleken onnogelijk te zijn, maar 

was bovendien ook ongewenst vanwege de mogelijke invloed der joden op het 

volkskarakter van het gastvolk
60
. Ook uitdrijving pet geweld loste niets op. 

De joodse wereldmacht zou pogen dergelijke maatregelen ongeaaan te maken! 

Bovendien was een dergelijke oplossing onrechtvaardig. Ook het zionisme 

vormde voor deze auteur geen oplossing: het was te links en Palestina trouwens 

te klein; ook vestiging elders, b.v. in de drie Guyana's, leek uitgesloten 

gezien het ontbreken van de wil tot samenwerking van de betrokken regeringen. 

Voorlopig zou daaror ieder volk zijn eigen jodenprobleem noeten regelen. 

Voorwaarde daartoe was dan wel een met-liberale, sterke staat, die de joden 

als afzonderlijke groep zou behandelen, ook hier weer ter bescherming van 

het eigen volkskarakater der meerderheid. Die situatie kón inhouden, dat 

"... aan de Joden bepaalde beperkingen moeten worden opgelegd waar anderen 

niet aan onderworpen zijn. Joodsche overheersing moet natuurlijk op alle ge

bied uitgesloten zijn: zelfs een "numerus clausus" behoeft daarom in het 

geheel geen barbaarsch onrecht te wezen"6. Dat deze auteur in het laatste 

hoofdstuk van zijn boek de traditioneel anti-joodse houding der christenen 

verklaarbaar acht en een poging doet het christelijk «chuldbehustzijn - dat 

hij overal aanwezig en werkzaam ziet - op te heffen, zal na dit alles m e t 

verbazen. Juist een flinke houding van christenen was nodig, anders zou het 
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vraagstuk nooit opgelost kunnen worden . 

Zulke opvattingen verschillen niet erg van hetgeen uit de literatuur 

beter bekend is, namelijk het gedachtengoed van katholieke fascisten en 

non-conformisten van rechtsen hui^e, zoals dat door Joosten en in mindere 

mate ook door A.A.de Jonge is beschreven en geanalyseerd. Ook daarin zijn 

overigens heel wat verschillen en nuanceringen aan te wi]7en. Opvattingen als van 

Van aer Ploec vindt men toruq bi^ Knuvelder" en Lutkjp . Aan hot andere uiterste 

staat het werkelijk giftig antisemitisme van bladen als De Nieuwe Gemeenschap, 

sommige artikelen in Vrijdag en in do ρ iblicaties van fascistische bewegingen, 

die hun leden goeddeels uit katholieke kring recruteerden zoals 7wart Front 

en Verdinaso . Op de inhoud daarvan behoeft hier niet opnieuw te worden in

gegaan . 

Een heel scala dus van katholieke meningen. Met uitzondering van Ver-

aarts standpunt, hebben ze alle gemeen: het erkennen van het bestaan van een 

joods vraagstuk, óók in Nederland; de noodzaak tot inperking van de joodse 

invloed, rede via het beperken van hun burgerlijke vrijheden, en dat laatste 

kon volgens sommigen het best gebeuren in het kader van een fundamentele 

wijziging van staatsbestel; hoe die nieuwe staat er dan uit /ou zien is 

uit de hier genoemde publicaties niet precies duidelijk, maar zonder twijfel 

liepen de meningen daarover ook ver uiteen. Van Poll bedoelde met zijn 

cnnstelijke samenleving wat anders als de Zwart Fronters net hun fascisme 

nastreefden . Dat in dit kader op dit alles is ingegaan had tot doel aan te 

geven, dat in de verschillende publicaties van katholieke kant, inclusief het 

AvG-brochuurtjo, dezelfde gedachtengangen, argumentaties e.d. gehanteerd 

worden, dat kortom een "joods vraagstuk" erkend wordt. Ook de AvG-auteur 

p. Constantinus ziet men zowel in een boek, waarop de AvG-uitgave gebaseerd 

is, alsook in het Actie-brochuurtje zelf, dergelijke argumenten ontwikkelen. 

Dat in het brochuurtje geen korte termijn-oplossing aangegeven werd van de 

aard der hier besprokene, zal vermoedelijk samengehangen hebben net het ver

langen der Actie-leiding zich niet op politiek terrein te begeven. 

Nog een andere maal trad de AvG in de openbaarheid in verband met het 

hier behandelde onderwerp. Mgr. Stanislas Trzeciak was een Pools prelaat, te 

Warschau, en voormalig professor aan de katholieke academie van Sint Peters

burg, in Warschau doceerde hij literatuur en geschiedenis van de Semitische 

volken. Hoewel het zeer moeilijk is bijzonderheden over enkele in westerse 

talen gestelde publicaties van zijn hand te verkrijgen , kan men aan de hand 

van de reacties op zijn openbare uitspraken (o.a. een redevoering op een con

gres te Erfurt in 1937) en pamfletten vaststellen, dat het hier gaat om een 
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vorm van katholiek antisémitisme van fascistisch-racistische kleur. Dat 

Trzeciak zich in dienst stelde van de Duitse nationaal-socialisten dringt 

de vergelijking naar voren met de Duitse pastoor Leonards, die in de jaren 

dertig moeite deed om via het gemeenschappelijk antisemitisme de relaties 

van katholieken net het nationaal-socialisme te verbeteren. Van de hand 

van Trzeciak werden m ieder geval in Frankrijk, België en Nederland pam

fletten verspreid onder de katholieke geestelijkheid; verscheidene apolo

getische bladen namen het ertegen op . Ook de Actie besteedde een kort 

perscommuniqué aan een waarschuwing tegen de "Zendbrief aan de Katholieke 

Geestelijkheid der wereld", die in Nederland blijkbaar in het najaar van 

193Θ verspreid werd . Waar echter de afweer van andere katholieke instanties 

inging op de inhoud van het geschrift en Trzeciaks stellingen serieus nam 

en bestreed was de reactie van de AvG heel anders. Trzeciak werd in be

scherming genomen, en een zogeheten anonieme samensteller van het panflet 

veroordeeld, omdat die uit het werk van mgr. een collage zou hebben samen

gesteld, net de opzettelijke bedoeling te demonstreren dat een hoog,katholiek 

geestelijke op dergelijke wijze over joden sprak. "Aan dezen geleerde is elke 

polemische geest tegen wien ook, vreemd. Hen kan er zeker van zijn, dat prof. 

Trzeciak mots te naken heeft met de publicatie van dit pamflet, maar dat 

men slechts aan zijn werken losse citaten heeft ontleend, die men meende 

te kunnen gebruiken voor anti-semietische propaganda", aldus het communiqué; 

en voor anti-katholieke, zo zou men de achterliggende gedachten van de 

Actieleiding kunnen aanvullen. Twee weken later bracht De Tijd een artikel 

van p. Constantinus, waaruit heel wat anders bleek . 

Niet onvermeld mag tenslotte blijven de plaatsing van oen tekening in 

het leesboekje voor de lagere school, dat door de Actie werd uitgegeven71. Bij 

een verhaal, waarin de lezertjes werden aangespoord eens een geldelijk offertje 

te brengen, maar dan niet opzichtig, zoals de farizeeër het deed, tekende 

Karel Thole die farizeeër zoals joden in het algemeen in de anti-semitische 

prenten verschijnen, met gluiperige oogjes, kronme neus, een dikkige grijp-

hand die demonstratief een geldstuk toont. Thole had voor katholiek-fascistische 

bladen als De Nieuwe Gemeenschap, Vrijdag en Zwart Front regelmatig anti

semitische spotprenten geleverd . Ook deze, in het AvG-leesboekje, is zonder 

meer tot die soort te rekenen . 
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2. Beïnvloeding van de openbaarheid 

2.1. Algemeen 

Het mag karakteristiek voor de Actie heten, dat zij zich niet wilde beperken 

tot de tot hier aangeduide, vrij traditionele middelen in het bekeringswerk. 

In haar pogingen de met-katholieken te beïnvloeden in de richting van haar 

doelstellingen, bewandelde de AvG tot dan toe onbegane wegen: via allerlei 

mddelen wilde zij in de openbaarheid doordringen om ook daar de ongelovigen 

te confronteren met wat zi] belangrijk vond. Het plaatsen van advertenties 

m de liberale en neutrale pers bijvoorbeeld had ten doel een "... positief 

katholiek geluid te doen hooren in den kring van hen, die anders misschien 

onbereikbaar zijn" . De inhoud van die advertenties werd meestal gevormd 

door korte overwegingen van algemeen-ethische aard, en de vermelding van het 

adres van het Comité. Ze werden geplaatst in allerlei soorten bladen, zo

wel o.a. het Liberale Weekblad, maar evenzeer Sport in beeld, Het Vlieg

veld of de Indische Verlofganger. Een bijzondere plaats in deze vorm van 

propaganda nam het maandblad van de Nederlandse Spoorwegen in. Hierin plaatste 

de Actie regelmatig pagina-vullende platen met tekst, tien neende dat tijdens 

langdurige en vervelende reizen veel reizigers het maandblad van de NS 

lazen en dat die situatie buitengewoon gunstig was om de mensen een ogenblik 

bij de hogere dingen te laten stilstaan75. 

Ook op verschillende openbare plaatsen kon men in die jaren de aanwezig

heid der Actie bemerken. Tijdens de zomermaanden van 1937 hing op alle Neder

landse stations het door H.A.Byvoet getekende affiche "Terug naar God" - ook 

elders vaak door de Actie gebruikt - en gedurende de volgende twee zomers 

hingen affiches, die verband hielden met de zomeracties eveneens op de 

stations, maar ook langs de openbare wegen. In dezelfde lijn lag de verkoop 

van brochures e.d., niet alleen meer achterin de kerk, maar nu ook in markt-

kraampjes op de markt in Leiden en Den Haag, m een speciaal daartoe ont

worpen en gebouwde permanente kiosk, bij de Kerk van het Boschje in Rotter

dan, terwijl men later in Leiden een soort kiosk op wielen kreeg, waarmee 

men zich op wisselende punten in de stad kon opstellen . Meer van tijdelijke 

aard waren de zgn. Vliegende winkels. Winkelpanden die een tijdlang leeg

stonden werden door de Actie gehuurd; de etalages ervan werden ingericht met 

brochures en affiches, en op bepaalde tijden vond er verkoop plaats en werd 

informatie verschaft. Ook de brochurenautomaat, eerst alleen in Den Haag op 

de Riviervischmarkt, en daarna nog in zes ardere steden geplaatst, is in 

dit verband te noemen. Voor een klein bedrag kon men er geestelijk voedsel 
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van de hand van Henri de Greeve uit kopen. Op weer een andere manier weckte 

de Actie door het plaatsen van lichtreclames in enkele grote steden. Zo 

waren op het Koningsplein in Amsterdam in lichtletters reqelmatiq wisselende 

teksten te lezen ("Vertrouwt op God", "God is liefde" e.d.), terwijl op kerk

torens in Amsterdam, Alkmaar, Den Haag en Utrecht lichtkruisen geplaatst 

werden . 

Ook het postverkeer leek de Actie een geschikt middel. In de loop van 

de vijf jaren heeft H.Levigne verschillende series sluitzegels voor de 

Actie getekend. De verkoop ervan scoorde hoge cijfers; in 1939 kon men vast

stellen dat er al meer dan een miljoen ехетіріагеп van verkocht waren 

Bij haar propaganda maakte de AvG eveneens gebruik van moderne, tech

nische hulpmiddelen. De brochurenautomaat en de neonreclame werden al genoemd. 

Door medewerking van de KRO werden verschillende radio-spreekbeurten vervuld 

door AvG-medewerkers. Eind 1938 bracht men een filmstrook in omloop, dat wil 

zeggen een lichtbeeldenstrook, met een tekstboekje erbij. De doelstellingen 

van de Actie en de concrete punten aie eruit werden afgeleid (vooral de 

polemiek) werden erin geïllustreerd en behandeld. Plannen om een echte, 

bewegende filn te laten maken zijn er wel geweest, poals overigens ook het 

plan voor een aantal gramofoonplaten net teksten van H. de Greeve, maar 

in beide gevallen is het niet tot verwerkelijking gekomen, mogelijk vanwege 

de financiële kant van de zaak . 

Bij dit alles was men zich zeer wel bewust van de moderniteit, van het 

nieuwe van al deze middelen. Dat olijkt op verschillende manieren. Zo gaven 

de Mededelingen uiterst nauwgezet en relatief vaak berichten over de vor

deringen met het experiment van de brochurenautomaat. En toen hij er einde

lijk was, schreef het secretariaat, als om eventuele bezwaren op voorhand weg 

te nemen: "... Niemand zal het bezwaar opperen, dat ook het materleele voedsel 

reeds per automaat wordt verstrekt. Het is slechts een reden te ireer om in 

dezen tijd der automatites aan te passen op eigen terrein, en het publiek 

in de gelegenheid te stellen zich op dezelfde gemakkelijke wijze van geeste

lijken inhoud te voorzien. Het wapen der lectuur blijft een machtig wapen 

in den strijd voor de Eer van God, en we dienen hierbij van de meest moderne 

middelen gebruik te maken" . Bij de invoering der filmstrook bleek het

zelfde. En de cntiek die er blijkbaar gerezen was op de installering van 

de lichtkruisen werd weerlegd met de mededeling "... (wij) moeten ... Hem 

weer uitdragen in de straten en op de pleinen" . Blijkbaar niet aflatende 

commentaren - van medekatholieken - op het plaatsen van advertenties in de 

met-katholieke bladen, noesten nog in 1939 beantwoord worden met het argument 

172 



-iat hol hjor ging om "louter gekochte plaatsruimte om vanaf deze publieke 

tribune apostolisch te kunnen werken ...". En in de zelfrechtvaardiging kwan 

weer het besef van moaerniteit naar voren: "Hen moet wel eens moderne wegen 

bewandelen on gevolg te geven aan Christus' bevel: Gaat en onderwijst, en 

predikt het Evangelie" . Toen later, in 1457, Diepenbrock zi]n 7ilveren 

priesterfeest vierde, bood de redactie van het tijdschrift Actio Catholica 

hem als blijk van waardering een bijzonder nummer van het periodiek aan, met 

bijdragen van vrienden juist over de7e problematiek: het beïnvloeden van 

de publieke opinie met moderne middelen. Tijdens de eerste periode van 

de Actie "voor God", 1936-1941, werd er door katholieke propagandisten voor 

het eerst in ruime mate mee geexerceer 1 . 

2.2. De openbare leeszalen 

Meer in het bijzonder dient een ogenblik te worden ingegaan op de pogingen 

van de Actieleiding méér invloed te krijgen op die openbare plaatsen, waar 

naar haar mening de opinies van het publiek op bijzondere manier konden 

worden beïnvloed, te weten in de openbare leeszalen. De Openbare biblio

theken annex leeszalen hadden namelijk de ergernis van de Actie opgewekt 

vanwege allerlei publicaties die er wôl, en andere, die er niet ter inzage 

lagen. Diepenbrock nam in april/mei 1938 contact op met de organisatoren van 

het lustrumcongres der R.K.Gemeenteraadsleden, dat in de maand mei in Breda 
I 

gehouden zou worden. Het congres zou handelen over "De gemeentelijke over

heid en de bescherming der openbare zoden". Via haar brief woes do Actie-

leiding erop dat in de neutrale, openbare leeszalen veelvuldig periodieken 

ter lezing lagen "... die rechtstreeks de godloosheid (voorstonden) ..." 

en andere "... welke geheel worden geredigeerd in den geest van Moskou ... 

en welke in den letterlijken z m van het woord worden xapot gelezen". Aan die 

toestand wilde het Comité een einde gemaakt zien- "Deze tijdschriften behoren 

ten spoedigste uit de openbare leeszalen te verdwijnen" . Diepenbrock hoopte 

wellicht dat deze kwestie door het congres "meegenomen" zou worden, maar, 

hoewel een der inleiders, mr.J.Hermans, de tekst van de brief voorlas, ge

beurde dat niet. Wel was in Hermans' prae-advies sprake van uitleenbilbio-

theken, maar die passage had betrekking op de particuliere uitleenbibliotheekjes, 

gevestigd bij sigarenwinkels e.d., waarop de gemeentelijke overheid een beter 

toezicht zou noeten uitoefenen. Ook tijdens het debat ging geen der aanwezige 

raadsleden op de brief van de Actie in. 

Op eigen gelegenheid ging het secretariaat nu een poging doen de kwestie 
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aan de orde gesteld te krijgen. Daartoe werd contact gezocht net medewerkers 

in de vijftig plaatsen waar anno 1938 een dergelijke Openbare Leeszaal ge

vestigd was. Alle lagen ten noorden van de grote rivieren; Brabant en Lim

burg zouden buiten de enquête gehouden worden, ondat de enkele neutrale lees

zalen daar zich zodanig aan de regionale normen aangepast hadden, dat het 

onnodig leek de er ter lezing beschikbaar gestelde kranten en periodieken 

aan een nader onderzoek te onderwerpen. De contactpersonen vulden lijsten 

in van wat het publiek m de leeszalen - de uitleenbibliotheken bleven 

voorlopig buiten beschouwing - konden inzien en stuurden die naar Heemstede 

op. In twee van de vijftig plaatsen, Veendam en Steenwijk, lukte het niet 

een dergelijk contactpersoon te krijgen, maar uit de overige plaatsen kwam 

de informatie binnen en werd geordend en beschreven in het "Rapport der 

enquête, gehouden in de Gemeentelijke Openbare Leeszalen" 

Het rapport constateerde ongewenste toestanden en stelde eisen in twee 

richtingen, namelijk met het doel enerzijds het kranten- en periodiekenbestand 

te zuiveren, anderzijds het aan te vullen. Op de eerste plaats ging men 

enkele normen hanteren om het in de leeszalen aanwezige materiaal te 

toetsen. In hoeverre was dat in strijd met meer algemene normen, zodat van 

"moreel-schadelijke lectuur" gesproken kon worden, en in hoeverre ook 

kwetste het daar ter lezing gelegde de katholieke bevolkingsgroep in het 

bijzonder'3 "Moreel-schadelijk" bleek in het rapport identiek met sexueel 

gedrag, afwijkend van de kerkelijke norm, en becritisfeerd werden uit dien 

hoofde allerlei bladen die bijvoorbeeld in de medische rabnek soms naar 

een kliniek van de NMB verwezen. Onder katholieken kwetsende lectuur ver

stond het rapport bladen die "het katholicisme" bewust bestreden. Interessan

ter is het echter de conclusies van dit eerste gedeelte van het enquête

rapport te vermelden. De Actie-leiding eiste de verwijdering uit de Openbare 

Leeszalen van een hele serie dagbladen en periodieken: politieke bladen, zo

als het Volksdagblad van de CPN, de anarchistische Vrije Socialist en voorts 

De Syndicalist, terwijl hetzelfde lot ook De Nieuwe Fakkel, het blad van de 

RSAP van Sneevliet zou treffen; daarnaast zou ook het Nationale Dagblad (NSB) 

verwijderd moeten worden. Van de levensbeschouwelijke bladen was dat het ge

val met De Vrijdenker, het periodiek van de vereniging De Dageraad, maar ook 

met twee bladen van de Getuigen van Jehovah, de Wachttoren en Vertroosting, 

en met De Protestant, dat het periodiek van de Evangelische Maatschappij was, 

en de Oud-Katholiek. Uit de amusementslectuur tenslotte kon Het Leven er 

niet iree door (filmsterrenplaatjes en komngshuizenroddel) . In totaal ging het 

om een eis tot verwijdering van elf bladen die, alles bijeen genomen, 62 maal 
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in de verschillende leeszalen aanwezig waren. Onder hetzelfde hoofd werd 

bovendien gevraagd dat een verscherpt toezicht zou worden uitgeoefend op het 

ter lezing geven van enkele andere bladen, van de linkerzijde o.a. het SDAP-

dagblad Het Volk, dat in 39 leeszalen aanwezig was'. Wat onder verscherpt toe

zicht noest worden verstaan maakte de rapporteur helaas niet precies duidelijk, 

maar eerder in het rapport was sprake van een verwaarlozen van de leeftijds

grens, dus is het aannenelijk dat in ieder geval wat dat betreft de regels 

preciezer gehanteerd zouden moeten worden: geen Volk voor beneden-achttien-

jangen. 

Aan de andere kant onderzocht het rapport het kwantun aanwezige bladen 

van de linkerzijde en het liberalisme, van de kant van wat het rapport "de 

groóte verwarring" noemde - en daaronder verstond het vormen van occultisme, 

maar ook het "Tijdschrift voor Parapsychologie" viel eronder - en van de 

zijde der protestanten. Na allerlei cijfermateriaal over deze bladen te hebben 

gepresenteerd wees het op het geringe aandeel catholica in de leeszalen en ook 

daarvan werd een tabel gegeven. Dat het rapport sprak van een ontstellende 

situatie kwam vooral doordat men moest constateren dat de leeszalen in 

enkele grotere steden zeer weinig katholieke bladen hadden, terwijl dan 

het totaal van de niet-katholieke lectuur der bovengenoemde categorieën er 

erg schril bij af stak: Amersfoort 2 catholica en 15 niet-katholieke bladen, 

Delft 2 tegen 14, Haarlem 2 tegen 33. Bovendien waren er 7 leeszalen waar 

überhaupt geen katholieke bladen lagen, o.a. Drachten, Franeker en Heppel, 

maar ook Arnhem. Toch dienen op dit punt een tweetal opmerkingen gemaakt 

te worden. Hoewel het bijeengebrachte materiaal er zich goed toe leende, 

heeft de rapporteur uit de talrijke absolute cijfers geen relatieve genaakt. 

Wel wees een in de tabel "catholica" opgenomen cijfer betreffende het aan

deel der katholieken in het totaal van de gemeentelijke bevolking erop dat 

men een dergelijke overweging van belang vond, maar een systematisch gebruik 

van dat gegeven maakte het rapport niet. Opzettelijk' Wanneer men op basis 

van de absolute cijfers het aandeel berekent van de catholica op het totaal 

aantal aanwezige bladen (= catholica plus de aantallen der bovengenoemde 

categorieën) en men vergelijkt die percentages met het procentuele aandeel 

der katholieken in de gemeentelijke bevolking, dan blijkt dat er in precies 

de helft van de gevallen, namelijk 24, sprake was van onderrepresentatie 

(een geringer % bladen dan het aandeel in de bevolking) maar in de 24 

andere gevallen van een gelijke (namelijk m twee gevallen) of overrepresen-

tatie der catholica, dit laatste in 22 leeszalen. Nu is er discussie denk-
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baar over de interpretatie van wat idealiter van een neutrale leeszaal in 

pen overwegend met-katholieke gemeente verwacht mag worden ten aanzien van 

de representatie der catholica, maar de concrete plaatselijke omstandigheden 

zullen steeds een niet onbelangrijke rol moeten en mogen spelen. Concreet 

voorbeeld: Assen had slechts twee katholieke bladen in de leeszaal tegen 

zestien andere, maar wat kan men verwacnten DIJ een aandeel van 4% katho

lieken7 Een tweede overweging geldt de katholieke openbare leeszalen. In 

twaalf van de achtenveertig plaatsen waren dergelijke instellingen aanwezig. 

De vraag is nu of het verbazingwekkend kan heten dat m die plaatsen in 

negen gevallen sprake is van soms sterke onderrepresentatie van catholica 

in de neutrale leeszalen. Wel is ook hier discussie mogelijk en verschillen 

ook de plaatselijke omstandigheden, naar men houde in het oog dat de katho

lieke instellingen steeds ook gesubsidieerd werden, 7ij het in mindere mate 

dan de neutrale. In Arnhem bijvoorbeeld hadden de katholieken, 40% van de 

bevolking, een eigen instelling, die voor 701 gesubsidieerd werd; in de 

neutrale leeszaal was geen enkel katholiek blad aanwezig. In de steden die 

er in het oordeel van net rapport het slechts af kwamen en waarvan boven 

Amersfoort, Delft en Haarlem werden genoemd, was meestal een eigen, katho

lieke leeszaal aanwezig. In haar beoordeling ging de Actie er echter vanuit 

dat óók m een dergelijke situatie een normale representatie van catholica 

in de neutrale leeszalen vereist was. 

Dat leidt tot de conclusie die men hieraan verbond, namelijk de eis 

tot het ter lezing leggen in elke neutrale leeszaal van teminste een acht

tal katholieke bladen, waaronder een dagblad (De Tijd of De Maasbode), Het 

Schild, De Gemeenschap of Roeping, enz. Zonder enig besef van relativering 

stelt het rapport die eis, die in zo goed als alle gevallen, alleen Haarlem 

uitgezonderd, tot een geweldige overrepresentatie der catholica, vergeleken 

met het aandeel in de bevolking, zou hebben geleid, maar ook in het algemeen 

tot gevolg zou hebben gehad dat de catholica ongeveer de helft of meer van 

de aanwezige bladen zouden zijn gaan uitmaken: een absolute overschaduwing 

van de andere categorieën. 

Maar misschien stelde de AvG haar eisen zo hoog om althans iets te be

reiken. Het rapport werd nanelijk toegezonden aan alle katholieke leden van 

de Tweede en Eerste Kaner, aan de burgemeester en gemeenteraadsleden van die 

gemeenten waar een neutrale leeszaal gevestigd was en aan de katholieke pers. 

Daarbij had Diepenbrock gesuggereerd dat men de gegevens uit het rapport ter 

sprake zou brengen bij de behandeling van de rijks- c a . gemeentebegrotingen . 
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Hoewel dxt laatste punt, het aemeentemveau waarop deze zaken behandeld 

werden, het moeilijk zo niet onmogelijk naakt een precies oordeel over hot 

concrete resultaat van do eventuele interventies te qeven, lijkt het er 

toch op dat het succes niet bijster groot is geweest. Het Mededelingenblad 

bijvoorbeeld geeft nauwelijks positieve berichten in dit opzicht . Voor wat 

betreft de eis tot aanvulling van het leeszalenbestand net catholica zijn er 

in ieder geval een aantal Tweede Kamer-leden geweest die - blijkens bet 

Voorlopig Verslag over de begroting van OKW voor 1939 - de minister naar 

aanleiding van die begroting op de afwezigheid van catholica gewezen hebben; 

zij achtten dat in strijd met een der artikelen in de subsidieregeling, 

volgens welke een openbare leeszaal "een alaemeen ontwikkelend karakter" moest 

dragen. Slotemaker de Bruine antwoordde daarop, dat dat geenszins inhield 

dat lectuur van alle richtingen steeds in elke leeszaal gerepresenteerd 

moest zijn: "Er dient uit de bevolking ter plaatse voldoende vraag naar 

te bestaan", terwijl ook andere factoren, bijvoorbeeld de financiële, tot 

beperking van een en ander konden leiden. Van de kant der Actie uit werd in 

het voorjaar 1939 nog meegedeeld dat " m verschillende plaatsen" door 

medewerking van de besturen der Leeszalen verbetering in de situatie kon 

worden gebracht. Voor hoeveel leeszalen dat gold, werd echter m e t vermeld, 

evenmin hoe vèr die verbetering wel ging. Ook voor wat de eis tot Verwijde

ring van allerlei bladen betrof, zijn weinig details vast te stellen. De 

Actieleiding had daarover een gesprek met de inspectie en die gaf het Rapport 

- mèt de klachten en eisen - door aan een speciale Commissie van toe/icht 

van de Centrale Vereeniging voor Openbare Leeszalen en Bibliotheken. Moge

lijkerwijs heeft die de wensen uit het roonse kanp gelijktijdig net klachten 

over dezelfde zaak, afkomstig van de Staatkundig Gereformeerden, bestudeerd. 

Het SGP-congres van februari 1939 te Utrecht, hield zich namelijk met 

dezelfde ?aak bezig, en even later stelde een van haar afgevaardigden de 

minister vragen over de subsidiering van dit ter inzage leggen van "... de 

meest godsonterende en zeden verwoestende lectuur" . Ook hier antwoordde de 

minister slechts dat de verantwoordelijke instanties ter zake diligent 

zouden zijn. Nóch het tijdschrift van de Centrale Vereeniging, noch de Jaar

verslagen ervan bieden echter aanknopingspunten voor de veronderstelling dat 

de protestacties effect op het beleid zouden hebben gehad. Er wordt zelfs 

geen melding van gemaakt . Ook in dit opzicht echter kan op gemeenteniveau niet

temin een en ander aan de hand geweest zijn. Lén geval staat vast, te weten 

de verwijdering uit een leeszaal van De Vrijdenker, namelijk uit de Openbare 

leeszaal van de gemeente Laren (N.H.), op voorstel van de meerderheid van de 
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gemeenteraad. Dat gebeurde in februari 1940 . Bovendien zou volgens een 

der berichten in De Vrijdenker ook in Bussum iets dergelijks met De Protestant 

aan de hand geweest zijn. Het is op zich wel mogelijk dat vóór mei 1940 nog 

in andere gemeenten dergelijke maatregelen genomen zijn. 

Zo is deze leeszalen-kwestie - ook zonder veel succes - niettemin 

typerend voor de Actie "voor God". "... ver- of herovering van het katholieke 

aandeel in de algemeene ontwikkeling en onderrichting juist voor anders

denkenden" noemde zij zelf dit initiatief93. Enig besef dat de opdringerig

heid van haar Grote Gelijk eerder afstotend zal hebben gewerkt en juist 

averechtse effecten moest sorteren, is dan ook in geen velden of wegen her

kenbaar. 

NOTEN 

1) Zo betitelt J.M.G.Thurlings, De wankele zuil. Nederlandse katholieken 
tussen assimilatie en pluralismo, Nijmegen/Amersfoort 1971 de par. over 
1900-1940, pp.104-115, over het hier vermelde geven Rogier/De Rooij, 
a.w., informatie op pp.576-598. 

2) H.P.Marchant, Tot verweer. Leiden 1935; idem, Hoe kwam ik er toe7, 
's-Hertogenbosch z.j. =1936. Een kort autobiografisch bekeringsverhaal 
van Marchant in N.G.M.van Doornik MSC (ed.), Реідптч naar do Una 
Sancta, ..., Utrecht/Brussel 1944, pp.342-343. 

3) Harry Scholten, Uit het schrijvende roomsche leven, a.w., geeft enkele 

feiten over Van 0. op pp.24, 26, 27, 48/49. Twee brochures van Van 0., 

Mijn weg naar de Kerk, 's-Hertogenbosch z.j. =1935 en: Vreugden van den 

bekeerling, Heiloo z.j. =1935 geven indrukken van zijn bekeringsge

schiedenis. Op het tussenblad van het exemplaar van de laatste brochure 

in de UB Nijmegen staat in handschrift "voor Anton van Duinkerken van 

zijn peetzoon A.J.D.van Oosten, 28-1-36". 

4) Piket geeft zijn bekeringsgeschiedenis kort weer in Van Doornik, a.w., 

pp.57-60. 

5) Jan Taal, Drie mooie monumenten, In: AL 10 (1933/1934), рр.П?-116, bevat 

gegevens o.a. over de bekeringen van Lammertse en Piket.Volgens de In

houdsopgave van AL luidt de titel van het artikel overigens: Drie mooie 

momenten. 

6) B.v. AL 13 (1936/1937), pp.153-156; ib., pp.163-168; AL 17 (1941), pp.29/32. 

7) Deze en volgende gegevens ontleend aan de Jaarverslagen en de Jaarredes 

van de voorzitter AVPC, over de jaren 1936/1937 tot en met 1939/1940, die 

in AL zijn terug te vinden. 

S) J.H.Brouwer, in: J.J.Kalma e.a. (red.), Geschiedenis van Friesland, 

Drachten 1968, p.629. Dezelfde auteur noemt eveneens nauwelijks katholieken 

in het korte artikel "De Friese Beweging", In: Encyclopedie van Friesland, 

hoofdred. J.H.Brouwer, Amsterdam/Brussel 1958, pp.98-102. 

9) Cijfer ontleend aan tabel II bij J.P.Kruyt, De onkerkelijkheid in Neder

land. Haar verbreiding en oorzaken. Proeve eener sociografische ver

klaring, Groningen/Batavia 1933. 
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10) Br. Meyer OCarm, Titus Brandsma, Bussum 1951, pp.313-315 over deze 

organisatie. 

11) Meyer, a.w., geeft op pp.311-329 een indruk van Brandsna'4 functies, 

ook in enkele "Friese" organisaties; opvallend echter is de aandacht 

voor de hierna te noemen Bonifatius-broederschap, pp.322-329. 

12) St.Bomfatiusboek, Nijmegen/Utrecht, 1927, bevat o.a. een schets van 

de oprichting en eerste ontwikkeling door Joh.G.J.Sluiter, pp.164-175. 

13) Enige informatie geeft: 25 Jaar Frisia Catholica, 7.p., ζ.]. =Leeuwarden 

1962. 

14) Rubriek "Missioneering van het Noorden" in: AL 7 (1930/1931), pp.199-205; 

lb. θ (1931/1932), pp.109/110; lb., p.241. 

15) AL 9 (1932/1933), pp.219/220. 

16) E.Bruna OFM, Uit de Friesche Missie in de 17e eeuw, In: AL 10 (1933/1934), 

pp.94-97. 

17) Des. de Cloet OESA, Apostolaat Augustijnen Friesland 1901-1951, In: E. 

Bruna (red.). Bijdrage tot de kerkgeschiedenis van Friesland, Franeker 

1951, pp.211-231; Over Drachten: AL 11 (1934/1935), pp.39-42; ib., 

pp.145-149; ib., pp.220/221; AL 12 (1935/1936), pp.130/133; AL 13 

(1936/1937), p.40; AL 14 (1937/1938), pp.41/42. 

18) W.van der Meer OFM, Apostolaat Minderbroeders Friesland 1933-1951. In: 

E.Bruna (red.), a.w., pp.232-239. De werkmethode uit de eerste fase 

wordt ook aangeduid in het Jaarverslag van de Cie. in AL 11 (1934/1935), 

pp.39-42. 

19) AL 15 (1938/1939), pp.186-189. 

20) Bovenstaande gegevens ontleend aan verslagen en meded. in AL 15 (1938/ 

1939), pp.86-90; ib., pp. 186-189; AL 16 (1939/1940), pp.11-13,- ib., 

pp.52-54. Voorts de Meded. van de AvG: M V 7 en M VI 11. Zie ook het 

in noot 18 genoemde artikel van p. Van der Meer OFM. 

21) Bron voor deze cijfers: Mededelingen voor de leden van AVPC en GGG, 

later geheten Apologetisch Leven, Mededelingen voor ... 1 (1924/1925) -

17 (1941); hierin de rubrieken: Overzicht der Apologetische Actie, met 

informatie per stad; vanaf 1931/1932 is de informatie te vinden via de 

verwijzingen "Conferenties ..." in de inhoudsopgaven. De cijfers voor 

1938/1939 stammen uit M V 7; AL 16 (1939/1940), p.4 geeft het afwijkende 

totaal van 60 in de Jaarrede van de Voorz. AVPC; het cijfer over het 

aandeel der Dominicanen: AL 15 (1938/1939), p.182. Het cijfer voor 1939/ 

1940 is afkomstig uit de brochure "Drie jaar Actie "voor God"", 1940. Het 

cijfer voor 1940/1941 is geschat uit een mededeling in M VI 7. Voor 1939/ 

1940 en 1940/1941 zijn namelijk nóch in de Meded. nóch in AL exacte 
cijfers te vinden. Goeddeels zal dat te wijten zijn aan de stagnatie 

van deze uitgaven tengevolge van de oorlogsomstandigheden. Soms zijn de 
opgaven in AL niet geheel duidelijk; in het algemeen is bij de telling 
een zo ruim mogelijke beoordeling aangehouden. Géén cijfer betekent dat 
geen gegevens voorhanden zijn. 

22) Circulaires dd. 6 mei 1938 en juli 1940 in de St.AvG. 

23) Ib.; M III 7; M IV 4; M V 7/8; M VI 7. 

24) Vgl. de "Indrukken der conferenciers", in: Verslagboek van de AVPC 1904-
1929, ζ.p., ζ.j., pp.82-93, waar de paters Van Kalmthout, Sluys en Hendnchs 
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25) Zie AI 15 (1938/1939), p.183, waar een verslag over het seizoen 1938/ 
1939 door p. Van Kalnthout in die richting wi^st. 

26) M VI 7. 

27) Overigens bleven ook na de AvG-mterventies meningsverschillen bestaan 
over werkwijze, doelmatigheid e.d. van de Conferenties. Voor een dis
cussie daarover, zie Het nut der Conferenties voor Niet-Katholieken, In· 
AL 17 (1941), pp.35-45. 

28) John Tracy Filis, The Life of Janes Cardinal Gibbons, Archbishop of 
Baltinore 1834-1921, Milwaukee 1952, 2 vol. Vol.1, pp.145-151 voor het 
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29) Onaer de titel. Het geloof onzer vaderen, Itrecht. 

30) H.J.Klug, Ignatius Klug. Sein Werden unci Wirken, Paderborn 1931, over 
het tot stand komen van het boek pp.146-149, het citaat op p.148. Zie 
ook. F.X.Eggersdorfer, Ignaz Klug, In. Lexikon der Padaaogik der Gegen
wart, 2 Bnde. Bnd.l, Freiburg i.Br. 193?, p.59. 

31) Ignatius Klug, Het katholieke Geloof. Fen apologetisch, dogmatisch, kerk
historisch overzicht. Heemstede 1939. 

32) Gegevens over de actie in M IV 9, M V 9, M VI 8/9. Driemaal stelde het 
secretariaat een bloemlezing samen uit reacties, St.AvG, omvang resp. 
13, 11 en 10 pg's. Daaraan is het volgende voornamelijk ontleend. 

33) Uit de geselecteerde Reacties I, september 1939. 

34) Reacties III, pp.6/7. 

35) Zo o.a. de stud.theol. te Utrecht H.van de Linde, m Reacties II, pp.10/11. 

36) H.A.des Amone van der Hoeven, Mijn terugkeer tot de kerk van Christus. 
Bewerkt en ingeleid door Th.Piket SJ, Voorhout 1940, Í9A67. 

37) Zo Jan Taal, een bekeerling, i.v. H.Anone van der Hoeven, In: Kath.Ec. 
dl.II, Amsterdam 1933. Over Van der Hoeven 7\e men nog G.Bron, Romantiek 
en Katholicisme in Nederland, dl.I, Groningen/Den Haag, 1926, pp.230/231. 

38) A.W., p.7. 

39) J.J.Suyker pr., De waarheid over de Katholieke Kerk, Heiloo z.j. =1939. 
Smalle boekjes nr.66. 

40) A.w. Inleiding, p.3. 

41) Vgl. noot 2. 

42) De/e θ gevallen vindt nen bij Van Doornik onder de nrs. 1,5,12,29,39,40, 
62 en 64. 

43) Reacties III, 6. 

44) Jules Isaac, L'Enseignement du mépris, Pans 1962 is van joodse zijde 
de bekendste vertegenwoordiger van de7e stelling. 

45) Vgl. de samenvatting van de discussies bij Alan T.Davies, Anti-Semitism 
and the Christian Mind. The Crisis of Conscience after Ajscnwitz, New 
York 1969, hfdst.III, The Case for and against Christianity, pp.52-67. 

46) Joosten en A.A.de Jonge, a.w., Voor Frankrijk bestaat er de uitstekende 
studie van P.Sorlin, La Croix et les Juifs 1880-1890, Pans 1967 over 
het antisemitisme in deze Assumptionisten-krant in de aangeduide cruciale 
periode, namelijk vóór de Dreyfus-affaire. 
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47) De Tijd 24 nov. 1936 Λ 1. Van een radiorede die niet doorging, door p. 

Constantinus. 

48) O.a. Geschiedenis van het Jodendom, GGG nr.509 en Katholicisme en ras-

vraagstuk, GGG nr.473, beide z.j. =resp. 1936 en 1935. Schaduwen en 

licht. Beschouwingen over het Jodendom, z.p., z.j. =1938, is een bundel 

opstellen die in verschillende tijdschriften en bladen waren verschenen. 

49) P. Constantinus OMCap, Wij trekken door de dagen. Een studie over het 

jodendom, Hilversum 1939. 

50) A.W., resp. pp.6, 8/9,14/17,20/23 en het citaat op p.21 en pp.33/35. 

51) Ib., pp.6/7, 9/11,12/14, citaat p.13 en pp.28/33. 

52) Ib., pp.20/23. 

53) De Tijd 18 oktober 1938 A 6. 

54) Constantinus, Wij trekken door de dagen, a.w., pp.141/142. 

55) Dat was de titel van het boek, Hilversum 1938. 

56) Max van Poll, Bloed over het jodendom, Helmond z.j. 

57) Ib., pp.54/55, citaten op p.55. 

58) J.van der Ploeg OP, Het Joodsche vraagstuk. Een maatschappelijk probleem, 

Hilversum 1940. 

59) De Tijd 10 aug.1938 A 1, als antwoord op het stuk van B. in De Tijd van 

7 juli 1938 A 1. 

60) Van der Ploeg,a.w., hfdst.XI. Het joodsche vraagstuk. Oplossingen, pp. 

129-140. 

61) Ib., p.140. 

62) Uitvoerig geciteerd wordt Van der Ploeg in: Jaap Meijer, Hoge hoeden, lage 

standaarden. De Nederlandse Joden tussen 1933 en 1940, Baarn 1969, pp.180-

187. 

63) Joosten, a.w., pp.194/195. 

64) Joosten, p.229 en De Jonge, pp.298/299. 

65) Joosten, resp. p.240, p.246, pp.279-285 en pp.344-345. 

66) Vgl. b.v. W.M.J.Koenraadt en M.van Poll, Handboek der Maatschappijleer, 

Hilversum 1938, 2 din. 

67) De Brinkman geeft geen informatie,- geen der uitgegeven catalogi van de 

grote westerse bibliotheken geeft titels van zijn hand, niet die van de 

Bibliothèque Nationale en evenmin de Library of Congress - of de British 
Museum-catalogus. 

68) Zo in Frankrijk La juste parole; in België De Waarheid; in Nederland De 
Tijd 30 december 1938 A 2, in de vorm van een artikel van p. Constantinus. 
Daaraan zijn een aantal hier vernelde gegevens ontleend. 

69) Tekst van het communiqué in De Tijd 15 dec. 1938 0 2. 

70) Vgl. het in noot 68 vermelde artikel. 

71) A.A.Boudens, Voor God!, 's-Hertogenbosch 1938, p.77. 

72) Joosten, a.w., p.321. 

73) Bij dezelfde uitgever, Malmberg te Den Bosch, was in 1935 overigens een 
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"Nederlands Taalboek voor de R.K. Lagere School" verschenen, geschreven 

door B.L.van Maasland. Daarin kwam, in ieder geval tot in dp 34e druk, 

1956, een verhaal van duidelijk antisemitische strekking voor ("Van een 

]oden3onget3e"). Een en ander kwam in dat ]aar in de publiciteit, toen 

de gemeenteraad van Enschede subsidies weigerde aan een katholieke lagere 

school, die dit boekje gebruikte. Zie: Map-Prospecti van de Uitg. 

Malmberg, in de Bibliotheek van de Ver. ter bevordering van de belangen 

des Boekhandels, waarin ook een kranteknipsel uit de Volkskrant van 

29 november 1956. 

Drie jaar Actie "voor God". 

Ib. en M II 6, M IV 5 en M VI 6. 

Drie jaar Actie "voor God"; M III 5, M IV 5 en M V 9. 

M II 6, M III 3. Zie noq: De Tijd 14 juni 1937 A 2. 

M I 4, M III 4, M V θ en Drie Jaar Actie "voor God". 

M II 5/6, M III 7, M IV 0 en M V 4. Voorts: Mem.Verg.UC 8-7-1937, p.8 

St.AvG,- en AL 13 (1936/1937), p.167. 

M III 4. 

M III 3. 

M V 4/5. 

AC 20 (1957) , nr.5/6. 

De tekst van de brief werd tijdens het congres voorgelezen en is afge

drukt in: Verslag van het lustrumcongres der federatie, ... 28 en 29 mei 

te Breda, In: De Gemeenteraad 6 (1937/1938), nr.10, pp. 125-132. De bnef-

tekst op p.126. 

Aanw. in St.AvG. 

Brief van Diepenbrock aan de leden van het AC, 14-10-1938, St.AvG. 

M V en VI. 

Verslag van de Handelingen der Staten-Generaal 1938/1939. Bijlagen A. 

Rijksbegroting voor het dienstjaar 1939, Vie hoofdstuk Voorlopig Verslag, 

no.5, p.30, en de Memorie van Antwoord, no.6, p.48. 

M V 5. 

Verslag van de Handelingen ... 1938/1939. Tweede Kamer. Aanhangsel, nr.51, 

p.79. 

Vgl. Bibliotheekleven. Orgaan der Centrale Vereeniging voor Openbare Lees

zalen en Bibliotheken en van de Nederlandsche Vereeniging van bibliotheca

rissen 23 (1938) - 26 (1941), en de Jaarverslagen van de Centrale Ver

eeniging ... 1938-1941. 

De Vrijdenker 21 (1939), nr.ll, 18 maart, pp.3/4, nr.13, 1 april, pp.3/4, 

nr.21, 27 mei, p.3 en 22 (1940), nr.8, 24 febr., p.l. 

M V 5. 
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HOOFDSTUK IV 

BESTRIJDING I: HET ALLES OVERHEERSENDE GEVAAR 

Als grootste gevaar dat Kerk en beschaving bedreigde, had de bisschoppelijke 

brief van 1936 het communisme genoemd. In het geheel der AvG-initiatieven 

nam het anti-communisme dan ook de voornaamste plaats in. Onder welke as

pecten en op welke manier Soviet-Unie en communisme bestreden werden, wordt 

daarom in deze reeks hoofdstukken over "Bestrijding" op de eerste plaats 

behandeld (par.l). Na het communisme vermeldde en cntiseerde de brief de 

bevordering van het nieuw-heidendom in Duitsland en de tegenwerking die de 

Kerk daar ondervond; over de Actie-ondernemingen in dat verband gaat een 

tweede paragraaf (par.2). Enkele malen richtten de AvG-auteurs hun cntiek 

op bepaalde elementen die zij aan de politieke systemen in de Soviet-Unie en 

in Duitsland gemeenschappelijk achtten. Op die problematiek, die samenhangt 

met de ontstaansgeschiedenis van het totalitarisme-concept, wordt in een 

laatste paragraaf ingegaan (par.3). 

1. Communιsme en Soviet-Unie. 

In de discussies over de houding tegenover het communisme is het anti

communisme-débat een ruime plaats gaan innemen. Volgens de officiële versie 

van het partijprogram van de CPSU uit 1961, aangenomen tijdens het 22e 

partijcongres, is het anti-commumsme "het belangrijkste ideologische en 

politieke wapen van het imperialisme". Het bestaat m die visie uit het be

lasteren van het socialisme, het geven van verkeerde informatie over de doel

einden van het communisme enz., en letterlijk alle vijanden van het communisme 
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heten "onder deze zwarte vlag" samen te werken: financiersoligarchie, mili

tairen, clencalen en fascisten, kolonialen en grootgrondbezitters . De 

ideologische tegenhanger van dergelijke communistische propaganda wordt ge

vormd door de omschrijving van anti-communisme als juist de ideologie van het 

westen bij uitstek . Het is niet verbazingwekkend dat dergelijke formuleringen 

stammen uit de tijd van ernstige internationale spanningen, de koude oorlog. 

Altijd boeiender, maar soms ook riskanter, is het westers anti-anticommunisme. 

Hoewel daaronder gevarieerde verschijnselen schuilgaan, die nauwelijks onder 

één noemer te brengen zijn, treden bepaalde elementen eruit steeds weer naar 

voren, zoals de wens de bijvoorbeeld economische of kerkelijke belangen als 

drijfveren van anticommunisme te onderkennen en de wil tot zeer precieze 

informatie over de communistische werkelijkheid. Afgezien van de politieke 

stellmgname zal de vakhistoncus zich overigens door de werkwijze van het 

anti-anticommunisme aangesproken voelen. De verklaring van valse beeldvorming 

en het besef van de noodzaak tot nuanceringen en correcties maken inmers 

deel van zijn stiel uit. 

Des te betreurenswaardiger is het dat er maar weinig histonsch-

empinsche studies over dit onderworp bestaan. Afgezien van publicaties over 

het Antikominternpact zijn hier te noemen de opstellen van W.Hofmann en 

A.Kreykamp , hoe verschillend van themakeuze en opzet ze ook mogen zijn. De 

laatste bracht enig materiaal samen met betrekking tot de veranderende houding 

der kerken na 1945. Beperkt men zich tot de sfeer van de Katholieke kerk, dan 

zijn op dit speciale terrein geen titels te noemen, hoewel er uitstekende 

studies bestaan op de aangrer zende gebieden van de diplomatieke betrekkingen 

tussen Vaticaan en Soviet-Unie en van de discussies tussen theologen en 

marxisten . Natuurlijk kan men de studie van het katholieke anticommunisme 

niet van deze terreinen losmaken, niettemin blijft het gekenmerkt door bij

zondere vraagstellingen als die naar organisaties, personen en publicaties 

van katholiek-anticommunistische aard, en anderzijds naar de onderwerpen 

van de beeldvorming over het communisme in geschreven en gesproken teksten 

en afbeeldingen, een en ander meer op het niveau van de anticommunistische 

propaganda dan op dat van bijvoorbeeld de discussies der ideologen en theo

logen. 

De Actie "voor God" heeft hierin voor wat Nederland betreft een belang

rijk aandeel gehad. Zo vormt het onderstaande een kleine bijdrage tot de ont

ginning van het aangeduide onderzoeksterrein. Daarbij zijn twee dingen vooral 

opmerkelijk. Vooreerst dat de publicaties zich geenszins beperken tot onder

werpen als kerkvervolging in de Soviot-Unie of critiek op de marxistische 
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godsdienst-opvattingen, naar veel breder zijn opgezet en uitgewerkt, bijvoor

beeld de hele Russische werkelijkheid in de beschouwing betrekken (par.1.1 

en 1.2), antisowjetisme vormde inderdaad een belangrijk element ббк van 
7 

dit katholiek anticommunisme . Vervolgens: de neiging het communistisch ge

vaar overal te ontwaren, ook daar waar net geen of slechts een geringe rol 

speelt. In deze paragraaf blijkt dat in de gedeelten over het volksfront 

m Nederland (par.1.3) on in Frankrijk (par.1.4) en over de burgeroorlog in 

Spanje (par.1.5); later, in volgende hoofdstukken, zal nog menignaal die 

vrees voor communistische invloed, ook in volstrekt "on-communistische" 

samenhangen, naar voren komen. Zo blijft uiteindelijk het beeld hangen van 

Soviet-Ume en communisme als een machtige centrale, van waaruit de nieuwe 

samenzwering tegen de kerk gesmeed wordt. Na 1917, zo lijkt het, nam het 

communisme in dergelijk "complot-denken" de centrale functie van de vrij

metselarij over. Het schema bleef hetzelfde, de inhoud weerspiegelde slechts 

de ontwikkeling van de ene revolutie naar de andere, van 1789 naar 1917. 

1.1. De bolsjewistische_mens_en doctrine 

Onder de algemene benaderingen van het bolsjewisme komen twee typen voor. 

Enkele auteurs trachten soms iets te ontwerpen als een "psychologie van het 

bolsjewisme", wat dan neerkomt op een schets van een bolsjewistisch persoon-

lijkheidstype. Enkele malen ook treft men pogingen aan het communisme als 

leerstelsel, als doctrine te benaderen. 

De psychologische benadering wordt door p. De Kolognwof SJ beproefd 

in het eerste van drie opstellen die onder de titel "Geest en streven van 

het bolsjewisme" in vertaling en bewerking van dr.J.Hoogveld door de AvG 

werden uitgegeven; de titel ervan was "Psychologische ontleding van de geest 

van het bolsjewisme". Wel zegt de schrijver te weten dat het bolsjewisme ook 

een "politiek en sociaal begrippen-bouwsel" is, maar daarover is naar zijn 

mening al vaak genoeg geschreven, en het is ook vaak genoeg weerlegd. Hem 

gaat het om de "geest van het bolsjewisme", die hij omschrijft als "... een 

misdadige ontketening van de laagste instincten en hartstochten, waardoor 

alle cultuur onverbiddelijk ten gronde wordt gericht ..." en even later om

schrijft hij de wil van het bolsjewisme: "... de geest doden en de lagere 

dierlijke sfeer in het mensdom ontbreidelen en tot heerschappij brengen". Het 

opstel wordt dan voor het overige in beslag genomen door de uitwerking van 

die stelling. Schrijver tast 's mensen psychische hoedanigheden af en geeft 

daarbij steeds aan hoe het bolsjewisme die als het ware perverteert. De drift 
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tot zelfbehoud ontaardt in collectief egoïsme, in klasse-strijd, die tot 

klasse-dictatuur en -terreur wordt: "Het roofdier in de mens is van zijn 

ketting losgemaakt en in de massabeweging tot razernij geprikkeld". In de 

gevoelssfeer is het vooral de liefde die door het bolsjewisme wordt ver

nietigd, want "Het bolsjewisme is een haat-psychose". Heel de vervolging in 

de Soviet-Ume laat ^ich daaruit verklaren, en de schrijver citeert een Lenm-

tekst, die men zeker niet in de verzamelde werken zal terugvinden: "Bolsje-

wisten zijn mensen van steen, wier politiek bestaat in het breken van been

deren". Helaas geeft de schrijver zijn vindplaats niet aan. Dat vervolgens 

de bolsjewiek zijn lagere, sexuele driften een onbeteugeld leven laat leiden, 

ligt voor de hand, en de Russische werkelijkheid is er het bewijs van. De 

bolsjewistische agitatie is vooral op de verbeelding gericht (reclame, 

bioscoop, caricaturen) - die behoort volgens deze auteur ook tot "het lagere 

kengebied" - en het bolsjewisme is zonder meer anti-intellectualistisch te 

noemen. Zelfbedachte tegenwerpingen tegen dit laatste weerlegt hij uiteraard 

handig· de grote technische prestaties in de Soviet-Ume zijn niet door eigen 

intellect, maar door buitenlands kapitaal en door dwangarbeid tot stand ge

komen. Anderzijds is de bolsjewist ook weer intelligent genoeg om b.v. 

goed te weten dat God en duivel bestaan. Godshaat en satansdienst zijn wel

overwogen en reële beslissingen. De wil van de bolsjewiek tenslotte is een 

onbuigzame "ten opzichte van het boze doel" . 

Hoewel men - met De Kolognwof zelf - kan spreken van een psychologische 

benadering, moet van de werkwijze van de schrijver opgemerkt worden, dat hij 

zijn vertrekpunt neemt in een algemeen-negatieve visie op de (Russisch-) 

bolsjewistische werkelijkheid, en dat, deductief, vanuit die algemene visie 

geprobeerd wordt aansluiting te vinden bij "het lagere" in de mens. Daarbij 

wordt dan meer een ethisch dan wetenschappelijk-psychologisch instrumentarium 

gebruikt. Het resultaat: "geest van het bolsjewisne" of "psychologische ken

merken van de bolsjewistische mens" zijn dan ook een fictieve constructie, met 

nauwelijks of geen basis in de empirie. Overigens is De Kolognwof niet de 

enige AvG-auteur die op deze manier een afstotend beeld wil geven, ook in de 

brochure van J.Lammertse komt onder de titel "Cultuurbeschouwing van het 

communisne" een dergelijke benadering voor . Deze schrijver is echter veel 

onsystematischer in opzet en zijn stijl onsamenhangender. Toch ziet men aan 

allerlei aanduidingen eenzelfde beeld ontstaan als bij de vorige auteur. Volgens 

Lammertse is "de communist ... een wilschmens, desnoods onredelijk en gevoelloos". 

Utilitarisme en fanatisme zouden andere kenmerken zijn. Hij is "een van de

monen bezetene". Lammertse vindt in de bolsjewiek verschillende trekken terug 
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- of projecteert hi] ze erin7 - van de "primitieve tnensch": mateloosheid, 

subjectivisme en gebrek aan relativiteitbZin. Uitvoerig gaat hi] in op de 

sexuele revolutie, die hij volstrekt in het verlengde van de bolsjewistische 

ziet liggen. Terloops treft men tenslotte dergelijke visies aan in het Voor

woord dat de Belgische staatsminister Graaf Carton de Wiart in De Bivorts 

boek schreef. Voor deze edelnan had "de etterende haard" van het bolsjewisme 

geen enkel intellectueel of geestelijk beginsel, laat staan een leer. Hij 

kon er niets anders in zien als "een besmettelijk geheel van negatieve en 

vernielende instincten". Ook in andere passages van het Voorwoord komt die 

terminologie zonder nadere uitleg terug. Hij spreekt bijvoorbeeld van de 

"onstuimige vloed van driften en egoïsme" of ook over "de stormloop van par

ticuliere aandriften" . - Hoewel dergelijke karakteristieken op de Russische 

ervaring geënt heten te zijn, bewijst de context van de vindplaatsen niette

min dat het betreffende persoonlijkneidstype voor elke communist in het alge

meen op zou gaan. 

Pogingen om een korte karakteristiek van het communisme als doctrine 

te geven treft men in het materiaal eveneens enkele keren aan. Bij De Bivort 

echter is een dergelijk exposé geconcipieerd in een tegenover elkaar stellen 

van communisme en katholicisme als gelijkwaardige grootheden en vergelijk

bare "ismen". Het wekt geen verbazing dat het betoog dan sterk tendeert 

in de richting van een volstrekte onverzoenbaarheid op het niveau van de 

principes. Het communisme heet gelijk te zijn aan materialisme, het katholi

cisme aan spiritualisme, en van daaruit zijn op allerlei gebied leerelementen 

van beide stelsels met elkaar in strijd, namelijk in het individuele leven 

(materieel en aards belang versus heil van de ziel), het gezin (vrije liefde 

versus onverbrekelijk huwelijk), het sociale leven (klassenstrijd, gevoed 

door egoïsme en haat versus klassentoenadenng, gevoed door liefde en recht

vaardigheid) , de waardering van het vaderland (internationalisme versus 

vaderlandsliefde) en het economisch leven (doel op zich versus middel tot 

zedelijke verheffing). Ook voor wat betreft het doel: een samenleving waarin 

het particulier bezit is afgeschaft, staat het communisme tegenover het katho

licisme, dat de rechten van de eigenaar, ook inzake de productiemiddelen, er

kent. De strijd tegen de godsdienst interpreteert De Bivort dan ook als hêt 

middel bij uitstek om te komen tot het communistisch doel. Op die manier 

staan de twee als systemen onverzoenlijk tegenover elkaar. Iets minder uit

voerig, maar misschien iets zakelijker zet ook Van Son in de eerste paragraaf 

van zijn brochure, "Over het communistisch geloof", dergelijke opvattingen 

uiteen . Wanneer de AvG-schnjvers op die manier communisme als geloof, als 
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heilsleer beschrijven, zijn enkele dingen erg duidelijk. De doctrine, die 

gecritiseerd wordt, wordt slechts via enkele geselecteerde elementen behandeld. 

Het is in de verste verte niet het marxisme of het leninisme dat ter sprake 

gebracht wordt, en net name is evident het klaarblijkelijk gebrek aan in

zicht in de economisch-histonsche context van het ontstaan van de verfoei

lijke doctrine. Er is hier werkelijk sprake van een bijna totale ontecono-

misenng van het communiste. En vervolgens: de sowjet-werkelijkheid dringt 

zich ook hier overal op. - Het was blijkbaar moeilijk, zoniet onmogelijk voor 

de schrijvers, onderscheid te maken tussen een doctrine en een experiment, 

waarin allerlei dingen niet aan de doctrine beantwoordden. De vraag blijft 

dan natuurlijk, van welke doctrine men een uiteenzetting wilde geven. Wat 

als zodanig gepresenteerd werd was niet veel meer dan een vermenging van 

enkele grondelementen van socialistisch ideeëngoed met abstracte formuleringen 

over feitelijke ontwikkelingen in de Sowjet-Unie, die men in strijd oordeelde 

te zijn met de katholieke ethiek, de kerkelijke of sociale doctrine. 

1.2. De_Russische_werkelijkheid 

Het doel van de aandacht die in anticomimmistische propaganda aan de Sowjet

russische werkelijk gegeven wordt is uiteraard de cntiek, de aanklacht, de 

schildering van het Russisch experiment als mislukking op alle terreinen. En 

omdat de Sowjet-Unie de enige plaats is waar men de heilsleer in werkelijkheid 

tracht om te zetten, betekent dat de mislukking van de communistische praktijk 

überhaupt, de onmogelijkheid ervan, het beste argument tegen de voorstanders, 

tegen de communisten - ongeacht eventuele verschillen m historische tradi

ties en achtergronden, verschillen op economisch niveau tussen Oost- en 

West-Europa. Het Russisch experiment krijgt de waarde van een absolute test

case. Vandaar ook wel dat de ruimte die de anticommunistische polemiek wat 

dit punt betreft, in het AvG-matenaal inneemt, relatief groot te noemen is. 

Een flink gedeelte in het al enkele malen genoemde boek van De Bivort, en 

een aparte brochure van dezelfde auteur, die goeddeels in het later ver

schenen boek opnieuw werd opgenomen, maken er deel van uit . Van belang zijn 

in dit verband ook een aantal artikelen in de Vliegende bladen, een zestal, 

in drie afleveringen verschenen ; een gedeelte uit de brochure van Lammertse 

en vooral ook twee brochures, die nagenoeg geheel onder dit onderwerp vallen. 

"Honderd vragen en antwoorden over het Russisch communisme. Wat de wereld te 

verwachten heeft van het communisme" was een door Mr.H.J.A.van Son samenge

stelde "katechismus", waarvan de eerste druk in 1932 was verschenen. De 

tweede, bijgewerkte werd door de AvG gepropageerd en verspreid . Dit boekje 
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behoort tot het neest zakelijke wat ooit door de Actie is gepubliceerd en 

valt op aie manier onder de AvG-anticonmunistica beslist op. De samensteller 

stelde zich op enkele plaatsen expliciet tot taak een aantal correcties op 

het gangbare beeld aan te brengen en hl] gaf er bli]k van nogal wat (westerse) 

literatuur over het onderwerp te hebben gelezen. Het is m deze brochure te 

merken dat zij is samengesteld door de vertaler en bewerker van Waldemar 

Gunans boek over het bolsjewisme, dat voor wat betreft het interbellum 

misschien wel de meest deskundige prestatie van de katholieke anticommunis

tische publicistiek mag heten . Daarnaast is nog te noemen het verslag van 

een reis naar de Soviet-Ume door de jonge journalist L.Soeterboek, eind 1937, 

in de tijd van de twintigjarige herdenking van de gebeurtenissen van 1917. Hij 

maakte de reis, met vermoedelijk alleen bezoeken aan Moskou en Leningrad, in 

opdracht van de Katholieke Wereld Pers in Breda en Hein Hoeben schreef dan ook 

een voorwoord in de brochure, die door de schrijver onder pseudoniem werd ge
ls 

publiceerd . 

Hoewel het thema"kerk en godsdienst in de SU" uiteraard ruim aan bod 

komt, is het toch opvallend te noemen dat het in de AvG-publicaties beslist 

niet overheerst. Bovendien is het zo, dat binnen dat onderwerp aan het lot 

van de kerken zelf maar weinig aandacht /rordt besteed. Over de oorzaak daar

van kan men speculeren. De vervolging van de Katholieke kerk in de Sowjet-

Unie lag al wat langer terug, terwijl ook wel de zeer geringe omvang van 

het katholicisme als kerkgenootschap hier een rol speelde. Bespreking van 

kerkvervolgingen richtte de aandacht natuurlijk vóór alles op de Russisch-

Orthodoxe Kerk en dat rekenden de katholieken publicisten zich duidelijk niet 

tot belangrijkste taak. De Bivort is er bij zijn informatie over de toestand 

van orthodoxe, katholieke en protestantse kerken erg kort over, evenals Van 

Son, die er een drietal van de honderd vragen in zijn katechisnus aan wijdt. 

De ondertitel van Soeterboeks brochure is misleidend, want de nadruk erin 

ligt helemaal niet op kerk en godsdienst.Waar hij erover spreekt critiseert 

hij vooral de Orthodoxe kerk om haar houding tijdens de tsaren, prijst de 

popes die de harde les hebben willen leren en zich nu wat socialer opstellen, 

en ziet aan het einde van zijn brochure voor het katholicisme in Rusland heel 

goede kansen. De Orthodoxe kerk is namelijk van haar leiding beroofd en inner

lijk verdeeld, ten gevolge van de contacten met katholieke geestelijken in de 

kampen zijn de popes het katholicisme gaan waarderen, "... zij verlangen naar 

een groot opperhoofd, bidden om licht in deze moeilijkheden, en als zij den 

weg naar Rome bestudeeren, dan zullen zij dien weg ongetwijfeld gaan lief

hebben. De bodem van hun hart is rijp voor het katholicisme ..." . Heeft mis

schien de hoop op de bekering van Rusland de treurnis om de vervolging van de 
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Orthodoxie enigszins verdrongen? 

De belangstelling van de schrijvers over dit onderwerp ging meer 

naar de vervolgers dan naar de vervolgden uit. Het comnunisme vervolgt kerk 

en godsdienst m Rusland, het conmunisme aan de nacht in het Westen zal niet 

anders doen, Fet was vooral dat idee dat naar voren werd gebracht. Over

heersend, met name m de publicaties van De Bivort, was daarbij de belang

stelling voor de Bond der Godlozen, vanaf 1929 Bond der Strijdende God

lozen geheten. Deze bond, tussen 1922 en 1925 uit een particulier initiatief 

tot ontwikkeling gekomen, werd al spoedig,in 1926, de door het regiem ge

sanctioneerde en gesubsidieerde organisatie ter verzorging van de anti

godsdienstige propaganda. Hij stond onder leiding van E.Jaroslavski, die 

in 1921 lid van het CC van de Partij was geworden en van daaruit verschillen

de andere posities was gaan innemen. Het leiderschap van de Bond was daar

onder een van de minder belangrijke. Het aantal ingeschreven leden was in 

de eerste jaren bijzonder laag, enkele honderdduizenden, maar steeg sterk 

in de periode van radicalisering, 1929-1931, tot ongeveer 5 miljoen in 1932, 

om daarna weer te dalen. Toen de Bond in 1941 door Stalin werd opgeheven 

telde hij zo'n 2 à 3 miljoen leden. Na 1932, en vooral in de tijd van de 

op het Westen gerichte buitenlandse politiek, vanaf 1935, namen de mogelijk

heden van de organisatie sterk af en - hoewel op dat punt geen zekerheid 

bestaat - maakt de uiteindelijke opheffing precies dezelfde indruk als het 

einde van de Komintern: als een concessie aan het christelijke westen, toen 

de Sowjet-Unie de steun daarvan hard nodig had, namelijk na juni 1941. 

Tegelijk dwong natuurlijk de groeiende noodzaak tot grotere interne cohesie 

tot concessies aan de Orthodoxe kerk, en ook in dat licht is de laatste fase 

van de geschiedenis van de Bond te zien. De AvG-publicisten stellen vooral 

de omvang van het ledental, het aantal publicaties en de oplagencijfers 

centraal; ze citeren uit de Bezboznik (de Godloze), het orgaan van de Bond, 

ook waar het de betekenis, de prestaties en de omvang van de eigen organi

satie betreft. Maar vooral worden citaten gegeven, die de houding van het 

communisme, "haat tegen kerk en godsdienst", konden illustreren. En daarbij 

werd uiteraard de verhouding van de Bond tot het regiem sterk benadrukt. 

Wat die laatste punten betreft is er echter over het beeld dat de pu

blicisten oproepen een en ander op te merken. De antigodsdienstige propaganda 

bleef, zowel voor als na de oprichting van de Bond, een zaak die voor het 

21 

regiem van zeer secundaire betekenis was . De AvG-publicisten trachten echter 

voortdurend het beeld op te roepen van de "antigodsdienst" als allereerste 

doel van het communisme. Het tekstuele hoogtepunt van die poging vindt men 
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in een uiteenzetting over CPSU en Komintern: "Heel dit verband van Commu

nistische Parti] en Komintern wordt omsloten door en doordrongen van de 

internationale Godloozenbeweging ...", in het toelichtingsboek^e bi] de door 

de Actie uitgebrachte lichtbeeldenstrook . Diezelfde verhouding werd visueel 

uitgedrukt in een getekend schema over de organisatie van het wereld-

communisme, in een waarschijnlijk voor sprekers e.a. bedoeld infornatie-

stencil; daarin stonden de "Ver. Sovjet Republieken" en "De Partij in 

Rusland" schematisch ingetekend in de hen omgevende "Bond van Strijdende God-

loozen" . De omgekeerde wereld is dat en een beeld dat volledig strijdt 

met wat uit de literatuur bekend is ook al gaat men dan niet zover als 

W.Kolarz, die de geschiedenis van de Bond slechts kan zien als een aaneen

schakeling van mislukkingen en wansuccessen, als gespeend van elke invloed 

met uitzondering van een zeer korte fase, 1929-1931, en waarmee door het 

regiem naar believen omgegaan, ja gesold kon worden . Die interpretatie moet 

bij Kolarz het complement vormen van de hoofdstelling van zijn studie, name

lijk "The Survival of Religion in the Soviet Union". De antigodsdienstige 

propaganda van de Bond kán daarom geen succes hebben gehad, maar het beeld 

dat hij ervan geeft is misschien door de hoofdthese van het boek wel wat 

erg scheef getrokken. Zo noemt Kolarz het zogenaamde antigodsdienstige vijf

jarenplan, dat door de Bond was opgesteld om vóór 1937 de godsdienst met 

wortel en tak uit de sowjet-samenleving uit te roeien, "... the most insane 

plan ever produced by a communist brain" , en hij hecht er niet de ninste 

waarde aan. Het AvG-boek van De Bivort echter neemt het hoog ernstig op en 

geeft de hele tekst ervan weer . Ook in de nieuwere literatuur vindt men 

soms nog een dergelijke aandacht voor dat vijfjarenplan. Joh. Chrysostomus 

besteedt er in zijn geschiedenis van de Orthodoxe kerk een aparte paragraaf 

aan; en het is tekenend dat hij zich daarvoor en voor een eerdere paragraaf 

over de Bond goeddeels baseert op een ouder, sterk apologetisch gekleurd boek 

over dat onderwerp, van katholieke kant, uit de jaren dertig, namelijk van de 

hand van Konrad Algermissen . 

Ook op het andere punt, de algemene houding en strategie van de anti

godsdienstige propaganda van de Bond, wijken het beeld in AvG-matenaal en 

in de literatuur nogal van elkaar af. Uit het materiaal krijgt men de indruk 

van een niets ontziende, letterlijk vernietiging en haat zaaiende organisatie, 

die op de meest harde wijze en op de kortst mogelijke termijn kerk en gods

dienst wenste uit te roeien. Een recent opstel van een Amerikaans slaviste, 

Joan Delaney, geeft echter aan dat tussen 1922 en 1926 m partijkring een 

ferme discussie plaatsvond over doel en inhoud van de antigodsdienstige propa-
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ganda, waarbij Jaroslavski en zijn Bond zich vanuit een middenpositie moesten 

verdedigen tegen de zgn. liquidationisten, die helemaal geen propaganda tegen 

de godsdienst wensten, omdat ze van mening waren dat die zichzelf wel zou 

liquideren (later de "rechtse deviatie"), maar vooral tegen de radicale 

richting van mevr. M.M.Kostelovskaia. Zij wenste de antigodsdienstige propa

ganda hard aan te pakken, hem op concrete en actuele projecten te richten, 

onder leiding van de Partij te stellen zodat Partijlidmaatschap voorwaarde 

zou zijn voor het lidmaatschap van de Bond. Jaroslavski stond veelmeer een 

lange-termijn-proces van voorlichting en onderwijs, van heropvoeding voor 

ogen. Popularisatie van gegevens uit de vergelijkende godsdienstwetenschap 

en uit de exacte wetenschappen zou de massa van het ongelijk van de godsdienst 

moeten overtuigen. Geen onnodige kwetsing dus van de gevoelens van de gelo

vigen in de op die manier opgevatte propaganda, waaraan niet-partijleden 

en (nog-)niet-atheïsten evengoed mochten deelnemen als atheïstische communis

ten. In 1926 overwon de richting-Jaroslavski . Hoewel daarmee geenszins ge

zegd is dat de Bond zich steeds exact aan deze doelstellingen zou hebben ge

houden, merkt ook een ander auteur de gematigde houding van Jaroslavski op, 

zelfs in de meer radicale periode rond 1930 . 

In die jaren forceerde de Bond, als Russische afdeling van de VJeense 

Internationale van Proletarische Vrijdenkers, waarin de linkse tak van de 

vrijdenkerij internationaal georganiseerd was tegenover de burgerlijke Inter

nationale van Brussel, een afsplitsing van de radicale vleugel, die zonder 

meer communistisch georiënteerd was, en dat ook als partijpolitieke keuze. 

Hoewel over deze afsplitsing en de ontwikkeling van de verschillende inter

nationale organisaties van vrijdenkers in het algemeen geen serieuze literatuur 

bestaat kan men zich voorstellen dat de Sowjet-afdeling alleen al door zijn 

rol in de afsplitsing en vervolgens ook door zijn kwantitatieve (en financiële?) 

druk op die radicale richting in de vrijdenkerij, ook in Europa invloed kreeg 

via de nieuwe internationale organisatie. En ook dat was - geheel in de lijn 

van het voorafgaande - een zaak, waar de katholieke anticommunistische pu-

blicistiek zich erg veel zorgen over maakte, en die men ook in het hvG-

materiaal herhaaldelijk vermeld vindt, o.a. bij De Bivort . Men vreesde dat 

doel en stijl van de Bond, zoals men zich daarvan een voorstelling had ge

vormd, in het westen nagevolgd zouden worden. Tegen die achtergrond moet men 

dan de fusie der vrijdenkers-internationales bezien die in 1936 in Praag tot 

stand kwam. Dat onderwerp behoort echter niet op deze plaats thuis, maar zal 

later worden besproken. 

Een veel ruimer aandeel in de critiek op de Sowjet-russische werkelijkheid 
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dan de kerkvervolging en de antigodsdienstige propaganda krijgen in het AvG-

matenaal allerlei aspecten uit de politieke, r-aar vooral de sociaal-econo

mische sector. Het doel ervan is duidelijk het "Sovjet-bankroet" aan de kaak 

te stellen in zoveel mogelijk opzichten, en met name die, waardoor de grote 

massa aangesproken kon worden. Duidelijke*- dan op welk ander noment ook over

schrijdt de Actie hier de zichzelf gestelde grenzen van een geloofsbeweging. 

In zijn brochure weet Leroi daar wel raad op. In het voorlaatste hoofdstuk 

schuift hij als het ware achteraf een ideologische basis onder alle concrete 

aanklachten en cntiek waaruit de brochure bestaat. De fouten die het systeem 

daar aankleven zijn "... het gevolg der ontkenning van iedere hoogere waarde 

in den mensch". De katholiek moet das zijn cntiek zo principieel mogelijk 

maken, want uiteindelijk zijn de toestanden in de Soviet-Unie slechts "... de 

noodzakelijke gevolgen der Godloochening" . Voor de lezers van de brochure of 

van de Vliegende bladen, waarin regelmatig bericht werd over de toestand in 

de Soviet-Unie was dat principiële uitgangspunt misschien toch minder belang

rijk, en - wie weet - voor de schrijvers zelf ook. 

Het gaat daarbij om een goed deel van de vooraan in deze paragraaf ge

noemde brochures en artikelen met uitzondering van het boek en de brochure 

van De Bivort, die in dit opzicht geen stelling nemen. Een kort ovemcht 

van de onderwerpen waarover geschreven wordt levert een bont beeld op. Onder 

economisch en sociaal-economisch opzicht, de belangrijkste categorie, worden 

vooral de zeer hoge prijzen voor levensmiddelen, kleding en schoeisel regel

matig gememoreerd, evenals de slechte kwaliteit van het voedsel, de woningnood, 

de lage lonen, maar vooral de grote verscnillen in de beloning, die dan weer 

grote verschillen in leefwijze met zich meebrengen; minder vaak wordt gewezen 

op de wansuccessen van de collectivisatie van de landbouw of op kinderarbeid. 

Dat alles moest aantonen hoe een fundamentele ongelijkheid en een gebrek aan 

welvaart in dat land heersten, vergeleken met de situatie in Nederland. Dit 

laatste is een fundamentele trek. Het is zonder enige aarzeling en zonder zich 

van een methodisch probleem bewust te zijn, dat de schrijvers van de brochures 

en artikelen die vergelijkingen maken. Verschillen in historische ontwikkeling 

en sociaal-economisch niveau tussen Oost- en West-Furopa worden volstrekt baiten 

beschouwing gelaten. 

De onvrijheid van het politieke systeem onder Stalin, de persoonsverheer

lijking, de kampen, de macht van de geheime politie en haar organisaties vormen 

een volgend punt van aandacht. Hoewel hieronder ook de cntiek op de staats

instellingen in engere zin kan worden genoemd (geen scheiding van machten; be

heersing van de regering door de ene partij) overheerst toch de cntiek op de 

193 



stalinistische terreurnethoden. Een enkele keer neemt het opgeroepen beeld 

in dit opzicht overdreven trekken aan, zoals wanneer H. de Greeve het optreden 

van de bolsjewiki in de eerste jaren van de revolutie beschrijft: terroristen, 

verslaafden en sadisten waren blijkbaar de nieuwe leiders van Rusland geworden. 

Wel claimt De Greeve authenticiteit voor zijn desbetreffende mededelingen op 

en spreekt hij over "feiten uit het materiaal, waarover ik beschik", maar 

nader aanduiden doe hij dat niet . Het was niet verbazingwekkend dat De Greeve 

al eerder om dergelijk agressief en ongenuanceerd proza in linkse kring bekend

heid had gekregen3*. 

De huwelijks- en gezinspolitiek in de SU nag wel als apart punt van aan

dacht vermeld worden; vooral in de brochure van Lamnertse wordt die benadrukt . 

De simpele manier om een huwelijk te laten ontbinden, feitelijk niet meer dan 

een deregistratie, de bevordering van vrouwenarbeid buitenshuis en de staats

inmenging in de opvoeding via bijvoorbeeld de jeugdorganisaties zijn echter 

kwesties die ook in de andere brochures en artikelen wel voorkomen. Lammertse 

benadrukte de "sexuele revolutie" die in de Soviet-Unie plaats vond en die 

zijns inziens inherent was aan de communistische revolutie als zodanig. Kern 

ervan was de vrije liefde, dat wil zeggen de ongebreidelde bevrediging van 

de geslachtsdrift, terwijl dan ongewenste zwangerschap als mogelijk gevolg op 

eenvoudige wijze in de staatsklinieken onderbroken werd. Even misdadig achtte 

hij de sovietwet die sexuele afwijkingen zoals homosexualiteit niet meer als 

misdaad maar als ziekte beschouwde. Voor het overige waren volgens hem porno

grafie en onanie nadere kenmerken van die sexuele revolutie. - Wat ook thans 

nog wel onder de naam van "sexuele revolutie in de Soviet-Unie" bekend staat, 

en waartoe men ook de poging kan rekenen nieuwe verhoudingen tussen de sexen 

en daarmee een nieuwe basis voor het huwelijk te scheppen, was in werkelijkheid 

een fenomeen van korte duur, het riep verzet op bij de traditionalistische 

bevolkingslagen - en dat waren de meest omvangrijke - en ook onder het partij

kader was de tegenstand steeds aanzienlijk. Bij H.Kent Geiger kan men 

gedetailleerd nalezen hoe er al rond 1926, toen de nieuwe gezinswetgeving werd 

aangenomen, veel verzet bestond en 't het regiem nooit gelukt is die nieuwe 

opvattingen over het gezin, de positie van de vrouw en de rol van de sexualiteit 

in de praktijk om te zetten en in de soviet-samenleving wortel te laten schieten. 

Op grond van verschillende oorzaken (trend naar autoritarisme; intern verzet; 

buitenlandse ontwikkelingen) vond tegen het midden van de jaren dertig een 

volledige ommezwaai plaats. Minder crèches, het opheffen van maatregelen tegen 

adoptie, het invoeren van een civiele huwelijksplechtigheid en de steeds zwaar

dere financiële belasting van echtscheiding zijn in dat verband te noemen. De 
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legalisatie van abortus (wet van 1920) werd in 1936 ongedaan gemaakt; in 

1934 was homosexualiteit weer tot misdaad verklaard en de daarop volgende 

jaren werden campagnes tegen promiscuïteit, vroeg huwelijk en overspel ge

voerd. Wel zijn later, na Stalin, weer een aantal correcties op deze koers 

aangebracht, maar de wijze waarop de AvG-auteurs socialistische en sexuele 

revolutie aan elkaar koppelden vond voor v/at betreft de situatie in de Soviet-

Unie in die jaren geen bevestiging meer in de feiten . 

Als vierde en laatste element in de critiek op de soviet-werkelijkheid 

zij genoemd: het wijzen op de bedreiging van de wereldvrede door de Soviet-

Unie, haar buitenlandse politiek, haar uitdragen en bevorderen van de wereld

revolutie. De Konintern en de CP-en over de hele wereld vormen een instrument 

daartoe. Soms hebben de schrijvers de neiging het hele bestaan van het commu

nisme in eigen land los te maken van de sociale kwestie en een CP uitsluitend 

te zien als instrument van Moskou. Datzelfde zijn ook de gezantschappen van 

de Soviet-Unie. Dat Nederland geen betrekkingen met de Soviet-Unie onderhoudt, 

is een positief punt voor Van Son; en Leroi weet een fantastisch verhaal te 

brengen over Russische pogingen om de Nederlandse regering tot erkenning te 

verleiden via het aanbod om het lijk van de poolvorser Barents aan Nederland 

terug te schenken, en ook deze schrijver lijkt zeer voldaan over het feit dat 

dat niet gelukt is . Voorts wordt in het materiaal gewezen op de hoge militaire 

budgetten - ook hier weer zonder de internationale situatie in het oog te 

houden of ook maar een vergelijking met andere staten te treffen - op weten

schappelijke research en op het beoefenen van allerlei sport ten dienste van 

de militaire training van jongeren. Een bizarre samenvatting van deze hele 

kwestie vindt men in een der gepubliceerde lezingen van p. De Kologriwof S3 

voor wie het volstrekt duidelijk is hoe zich de drie voor het bolsjewisme essen

tiële organisaties met elkaar verbinden. De Komintern met al zijn mondiale 

vertakkingen, die "... als een duivelse reuzenpoliep ... haar vangarmen prak

tisch reeds over de gehele aardbol uitgebreid (heeft)" wordt door een tot 

de tanden gewapende Soviet-Unie als instrument gebruikt in zijn oorlogsvoor

bereiding. Omdat de door deze twee nagestreefde wereldrevolutie en wereldoorlog 

sterkste tegenstand ontmoeten in de godsdienst - namelijk omdat "... de gods

dienst de grootste belemmering is voor de heerschappij van den duivel ..." -

is de "dritte im Bunde" de met hen verstrengelde organisatie ter bestrijding 

van de godsdienst, namelijk de Bond der Godlozen en de Proletarische Vrij-

denkersinternationale' . 

Als een opvallende trek van een aantal artikelen in de Vliegende bladen, 

die op dit thema betrekking hebben, moet nog gewezen worden op het veelvuldig 
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citeren uit c.q. het ontlenen van gegevens aan contenporaine anticomnunis-

tische werken van niet-katholieke auteurs, die in de antipropaganda van de 

Actie dan als autoriteiten en meest ter zake kundigen worden genoemd en aange

prezen. Dat verschijnsel verdient aandacht ondat men gemeenlijk het liefst op 

eigen katholieke kracht vertrouwde, c.q. katholieke en vooral kerkelijke uit

spraken en standpunten citeerde. Daarom toont dit verschijnsel de uitzonder

lijke status van het anticommunisme binnen het geheel der propaganda-actie. 

Het bijzondere hieraan wordt nog duidelijker wanneer men de betreffende auteurs 

nader beziet en moet constateren dat enkelen van hen zich in dezelfde ge

schriften waaruit in het AvG-matenaal geciteerd wordt zonder meer anti

godsdienstig opstellen. Het gaat hier om in totaal een veertiental citaten 

of parafrases uit acht verschillende bronnen, v/aarvan er zes geïdentificeerd 

konden worden; twee waren krantenartikelen waarvan geen datum werd opgegeven 

wel de namen van de kranten, namelijk de Telegraaf en het Volksblad voor 

Gelderland. Deze zes mogen hier kort gekarakteriseerd worden. 

Het gaat bij deze schrijvers steeds om mensen, die de Soviet-Unie uit 

persoonlijke ervaring kennen tengevolge van een sons langer, raaar meestal 

nogal kort verblijf, en die hun niet al te beste verblijfs- of reisindrukken 

op papier gezet hadden. Zo werd een viertal keren naar het geruchtmakende, in 

1936 verschenen reisboek van André Gide verwezen1* . De cntiek van Gide op de 

Soviet-Unie valt te karakteriseren als non-conformistisch en revolutionair. 

Hij neemt vooral de dodelijke gelijkvormigneid, het gebrek aan cntische geest, 

de verburgerlijking, de persoonscultus rond Stalin, het artistiek conformisme 

in dat land op de korrel. Het is een cntiek op de onvolkomen doorvoering 

van de revolutie,niet op de revolutie zelf. Aanhangsel nr. IV van het boek is 

wat dat betreft illustratief. Onder de titel "La lutte antireligieuse" wijst 

het op de fouten die in de antigodsdienstige propaganda gemaakt worden en geeft 

adviezen hoe daar verbetering in aan te brengen .Maar Gide's cntiek op onder

delen viel natuurlijk door de AvG in haar publicaties wel over te nemen . Dat 

gold ook voor de woede-uitbarsting van Louis-Ferdinand Céline op kapitalisme 

en communistisch systeem gelijkelijk, m een twintigtal pagina's lang pam-

flettistisch essay: "Prolo" wordt in het kapitalisme op dezelfde wijze uitge

buit door de bourgeoisie als "Prolovitch" door de bureaucratie in het communis

tische. Elementen van gelijkvormigheid in de beide systemen zijn bijvoorbeeld 

de zucht naar bezit, de concurrentie tussen individuen en klassentegenstellingen. 

Het lot van kerk en godsdienst is voor deze semifascistische literator en arts 

van geen betekenis . Dat is overigens evenmin het geval bij de drie auteurs, 

die in hun beschouwingen vooral het slechte lot van de Russische arbeiders be-
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schreven, uit eigen ervaring, of professioneel, namelijk als Europese vak-

bondsbazen. On met die laatste twee te beginnen. Sir Walter Citrine, algeneen 

secretaris van het Britse Trades Union Congress en bovendien voorzitter van 

de International Federation of Trade Unions (in het Nederlands: IVV) schreef 

een uitvoerig dagboek-verslag van een reis van enkele weken door de Soviet-

Unie, in september-oktober 1935 . Uit het zakelijk en deskundig betoog van 

Citrine over de arbeids- en algemene leefsituatie van de Russische arbeiders 

lieten rich gemakkelijk citaten kiezen die uiteraard ongunstig voor de toestand 

in de Soviet-Ume uitpakten. Datzelfde qold voor een veel propagandistischer 

geschreven, korter reisverslag van een iets ninder hoge vakbondsman uit 

Frankrijk, Kléber Legay, voorzitter van het Syndicat des Mineurs du Nord en 

een der secretarissen van de Fédération Nationale des Mineurs. Zijn belang

stelling tijdens zijn reis, eind 1936, ging vooral uit naar de omstandigheden 

waarin de nijnwerkers leefden en werkten. Ook hier valt het oordeel uiteraard 

gunstig uit voor de Franse toestanden - en daarmee voor de Franse Mijnwerkers

bond - zodat hij aan het besluit van zijn betoog de Franse kameraden kon waar

schuwen voor "... les effroyables conditions de travail et de vie qu'ils 

devraient subir si le bolchevisne tnonphait en France" . Het boek is echter 

nog buitengewoon zakelijk te noemen, vergeleken net het verslag dat een 

Amerikaans arbeider over zijn drie jaar durend arbeidersleven in de Soviet-

Unie op papier bracht. Andrew Smith, lid van de CPUSA, had besloten de crisis 

van het kapitalisme te ontvluchten, en op eigen verzoek werkte hij van 1932 

tot het voorjaar 1935 bij het electnciteitsbedrijf van Moskou. Dit beviel 

hem en zijn vrouw Maria in geen enkel opzicht en de mémoires, na terugkeer ge

schreven, zijn één grote klaagzang over het leven in zijn tweede vaderland, 

waar niets deugt, letterlijk alles in het honderd loopt, waar de uitbuiting 

vele malen erger is dan in het bastion van het kapitalisme, kortom geen 

sprankje zonneschijn of hoop - een ware Fundgrube voor anticommunistische pro

pagandisten, de Vliegende bladen citeren hem driemaal. Haast zou de lezer van 

zijn verslag gaan sympathiseren met de partijbureaucraat die de naïeve en 

querulantenge Snith bij een ruzie eens toevoegde: "You are just looking for 

trouble, just trying to dig up dirt. That's the trouble with you" -, naar 

daarvoor is de tragiek van dit verhaal van een persoonlijke vergissing toch 

weer te evident . Van een volstrekt andere aard en niveau tenslotte is een erg 

optimistisch geschrift, waaruit de Actie éénnaal citeert, geschreven door de 

dochter van de vroegere Russische gezant te Parijs tijdens de eerste wereld

oorlog, Hélène Iswolsky. Deze emigrante meende in het midden van de jaren 

dertig in haar voormalig vaderland tekenen te ontwaren van een fundamentele 
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ommekeer in de politieke verhoudingen, die door de druk van de nassa en het 

parti^kader zou zi]n afgedwongen. En dat stemde haar hoopvol. Ze verhoopte 

ervan wat zij steeds noemde een "nationalisation et spiritualisation de la 

Révolution" en zette zich zo ook af tegen meer reactionaire emigrantenkringen 

in Parijs. Haar contacten met Maritain en de Esprit-kring hielden net haar op

vattingen wel verband. Zij is ook de enige van de hiermee opgesonde Actie-

"hulp-auteurs", die vanuit godsdienstig standpunt over de kerkvervolging en 

de toekomst van het geloof m de Soviet-Unie schreef . 

1.3. Het volksfront in Nederland 

Een volgend belangrijk deel van het anticommunistisch materiaal dat de Actie 

verspreidde, wordt gevormd door waarschuwingen tegen de communistische tactiek 

van het volksfront. Onder dit laatste verstond men vanaf 1934/1935 in 

Kominternkring een samenwerkingsverband tussen communistische organisaties, 

de parti] voorop, en groeperingen ter linkerzijde en in het democratisch midden, 

verder reikend dus dan het eenheidsfront met alleen de socialisten. Doel van 

een dergelijk samengaan was het vormen van een democratische meerderheid, die, 

eenmaal aan de regering gekomen, maatregelen zou kunnen nemen tegen de fascis

tische bewegingen in eigen land, en tevens met de Soviet-Unie nauwere be

trekkingen zou aangaan on het fascisme internationaal te weerstaan, dat wil 

zeggen, maatregelen tegen de bedreiging van de vrede vanuit Duitsland te nemen. 

De buitengewoon scherpe koers die de CP-en vanaf het eind der jaren twintig 

hadden gevaren moest nu dus wijken voor een volstrekt andere richting- grootst 

mogelijke matiging m alle opzichten on de gewenste coalitie tot stand te kunnen 

brengen en bij de potentiële coalitiegenoten vrees voor radicalisme zoveel 

mogelijk uit te bannen.De nieuwe politiek bracht communisten verder m samen

werkingsverbanden met lieden van andere politieke overtuiging, namelijk 

overal daar waar men het van de verschillende zijden, communistische en "niet-

communistische" kant om zo te zeggen, wenselijk achtte sanen te werken, gezien 

de tijdsomstandigheden van die jaren, hoogtepunt van de "Epoche des Faschismus". 

Daartegen nu is de anticommunistische propaganda in deze jaren juist ge

richt. De oorzaak ervan is evident. In die nieuwe strategie, binnen volks-

frontorganisaties is de tegenstander niet meer herkenbaar, althans veel minder 

herkenbaar dan toen hij nog zijn eigen organisaties cultiveerde en die dan 

gewoon communistisch noemde. De tegenpartij - in casu de AvG - vreest dat het 

de communisten in de nieuwe situatie zal gelukken de anderen, m dit geval de 

katholieken, van een (partieel) gelijk te overtuigen en dat de nieuwe tactiek 

aldus slechts tot versterking van het communisme zal leiden, welks uiteindelijke 
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doelstellingen geen iota zouden veranderd zijn. De propaganda tegen het 

volksfront is er dan ook op uit de algemene kennis over die tactiek te ver

breiden en de eigen aanhang af te houden van deelname aan activiteiten, waar

bij op enigerlei wijze comnunisten betrokken zouden kunnen zijn. 

Voor zover de Actie zich expliciet met hä: communisme in Nederland bezig

hield, kan men zelfs zeggen dat zo goed als de hele inspanning in het teken 

van de waarschuwing voor de volksfronttactiek stond. Die is hier te lande 

compleet mislukt, op de eerste plaats omdat de voorwaarde ervoor: het een-

heidsfront van de hele linkerzijde geen enkele kans van slagen maakte. SDAP 

en N W wezen alle toenaderingspogingen der communisten af en de Nederlandse 

CP had zo weinig gewicht in de schaal te leggen met haar 3,4% van het aantal 

stemmen bij de statenverkiezingen van 1935, dat men nooit bij machte is ge-

weest de genoemden op hun ingenomen standpunt te laten terugkomen . Dat de 

Nederlandse comnunisten vanuit hun eenzame en weinig omvangrijke positie op 

de extreme linkerzijde in staat zouden zijn met enig succes rechtstreeks door 

te dringen in de katholieke organisaties, politieke of maatschappelijke, leek 

al bij voorbaat uitgesloten. Niettemin richtten zich juist daartegen heel 

wat waarschuwingen van de kant der AvG. Zo bevatte het boek van De Bivort 

een hoofdstuk over "De volksfronttactiek in Nederland" dat zeker niet door 

deze Franse jezuïet werd geschreven, maar waarschijnlijk is samengesteld op 

het Bureau van de Actie te Heemstede, misschien door Diepenbrock zelf; helaas 

staat dat in de uitgave niet vermeld . Daarnaast stelde men een "Overzicht 

der linksche beweging in Nederland" samen,vermenigvuldigde het en stelde het 

als "vertrouwelijk" materiaal vermoedelijk ter beschikking van sprekers, van 

comitéleden en mogelijk nog anderen. De nadruk erin lag op het communisme, de 

"mantelorganisaties", de opbouw van de Komintern, haar nevenorganisaties enz. . 

Bovendien zijn een perscommuniqué, een stuk m het Mededelingenblad en enkele 

artikeltjes m de Vliegende bladen aan dit onderwerp gewijd . In sommige 

brochures wordt eveneens op het onderwerp gezinspeeld, in de filmstrook wordt 

gewaarschuwd tegen het volksfront, en dat dat ook gebeurde in de tentoon

stelling van de Actie en ook wel in heel wat redevoeringen tijdens bijeenkom

sten lijkt wel vast te staan, maar is niet meer aantoonbaar . 

Beschouwt men al deze waarschuwingen en polemiek naar de inhoud dan blijkt 

het grootste deel te bestaan uit informatie over organisaties en verenigingen 

via welke het volksfront gerealiseerd zou kunnen worden. Die moesten vooral 

herkenbaar gemaakt worden voor de katholieke achterban, zodat men steeds zou 

weten wie in de betreffende organisaties aan de touwtjes trokken: de communisten. 

Twee typen organisaties worden hieronder, maar ook in het Actie-materlaai, onder-
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scheiden: de van origine communistische en anderzijds de niet-communistische 

waarin niettemin de communistische penetratie zover heette voortgeschreden te 

zijn dat ze communistisch mochten heten. 

Tot de eerste groep behoort de Nederlandse Roode Hulp, dat is de Neder

landse afdeling van de Internationale RH, in 1922 in Moskou opgericht met 

als hoofddoel (juridische) bijstand aan gevangen communisten; later breidde 

de dienstverlening zich in andere richting uit. In het hoofdstuk over Neder

land, in De Bivorts boek, wordt de activiteit van de NRH besproken en de 

pogingen aan de orde gesteld die men vanuit de NRH deed om met andere groepen 

samen te werken binnen verschillende hulpcomité's. De schrijver bleek op de 

hoogte van de interne discussie over de vraag of men zichzelf maar niet beter 

kon opheffen, omdat de verschillende pogingen tot frontsamenwerking blijk

baar alle mislukten . In hetzelfde overzicht over de frontorganisaties wordt 

gewaarschuwd voor een andere communistische vereniging, die in deze jaren 

een hoge vlucht nam: de Vereniging van Vrienden van de Sovjet-Unie (WSU) . 

Het internationale bureau van deze organisatie, eind van de jaren twintig 

opgericht, was toen in Berlijn gevestigd en trachtte met allerlei middelen 

- boeken, tijdschriften, reizen, vooral ook veel film-propaganda - een zo 

gunstig mogelijk beeld van de Soviet-Unie te propageren. De Nederlandse af

deling stond lange tijd, tot 1938, onder leiding van G.J.M.van het Reve. De 

AvG-waarschuwing hield informatie in over het bestaan, de middelen en de omvang 

van de WSU. Niet was men er blijkbaar van op de hoogte - anders was het zeker 

vermeld - dat het Berlijnse Bureau vanwege de ontwikkelingen in Duitsland 

vanaf 1933 naar Amsterdam was overgebracht, en dat de secretaris van de Neder

landse WSU, Van het Reve dus, bij de activiteiten ervan nauw betrokken was, 

hetgeen de hoge vlucht van deze onderneming in Nederland mee kon verklaren . 

Meerdere malen en uitgebreider waarschuwde de Actie tegen de nieuwe tac

tiek van de communistische jeugdorganisatie. Men kan er het belang uit afleiden 

dat in katholieke kring aan de bescherming van de eigen jeugd gehecht werd. Wat 

was in dit opzicht de situatie? In 1920 had de tot dan toe niet-partijgebonden 

socialistische jeugdorganisatie De Zaaier besloten zich bij de KJI, de 

Communistische Jeugd Internationale, aan te sluiten. Als Communistische Jeugd 

Bond (CJB) kwam zij, zij het met de nodige strubbelingen, onder de vaste leiding 

van de CPH . Dat betekende in de jaren van de radicale koers meehelpen aan 

stakingen - er bestond een aparte jeugd-RVOa - aan agitatie in het leger, pro

paganda tegen het Nederlands kolonialisme en tegen de godsdienst. De CJB was 

toen een vereniging van jonge communisten. De omvang was gering. Volgens een 

KJI-rapport telde de CJB in 1928 500 leden en de radicale koers zal dat aantal 
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hoogstens nog verder verminderd hebben. "Al met al een bescheiden zaak" merkt 

Harmsen dan ook op . Dat werd anders toen de CJB de nieuwe richtlijnen van de 

Communistische Jeugd Internationale ten uitvoer ging leggen· eenheid zoeken 

met de socialistische ]eugdorganisaties, geen direct politieke acties meer, 

maar het winnen van een zo groot mogelijk deel van de arbeidersjeugd via cul

turele verenigingen, sport- en ontspanningsorganisaties e.d. . De AJC weigerde 

samenwerking en stelde zich ook op internationaal niveau, in de Socialistische 

Jeugd Internationale, zeer weigerachtig op tegenover communistische verzoeken . 

Om het doel niettemin zo dicht mogelijk te naderen hief de CJB zichzelf binnen 

de kortste keren op en transformeerden de plaatselijke afdelingen zich in 

verenigingen met steeds andere naam en nieuw-geformuleerde doelstellingen, 

waarbij vooral dansavonden hèt middel leken te zijn om aan de nieuwe richt

lijnen te voldoen en de arbeidersjeugd te bereiken, zodat Harmsen deze fase 

in de geschiedenis der CJB kan bestempelen als "de tijd van de dansclubs". 

Velen ging deze ontwikkeling te ver, en toen vanuit de CPN maar ook van de 

kant van ex-CJB-ers tegen deze ài te onpolitieke koers protesten rezen, kwam 

het eind ІЭТ tot een samenbundeling van de verschillende clubs: de Nederlandse 

Jeugd Federatie (NJF). De band met de partij werd hersteld, dansclubleiders 

vervangen, en men ging trachten politieke vorming en beïnvloeding te ver

binden met cultureel en ontspanningswerk. Op een niet nader gespecificeerd 

tijdstip m 1939 telde de NJF een 3000 leden. 

De AvG-waarschuwingen tegen de nieuwe strategie van de communistische 

jongeren geven er blijk van dat men in Heemstede de ontwikkelingen op dat punt 

nauwgezet volgde. Het hoofdstuk in De Bivorts boek, dat eind 1938 werd samenge

steld, zette de nieuwe koers uiteen, en wist te melden dat in enkele gevallen 

katholieken "erin gevlogen" waren zoals de schrijver zich uitdrukte. In Amster

dam waren katholieke jeugdigen met de Vereniging voor Cultuur, Ontwikkeling 

en Ontspanning (VCOO) een dagje naar buiten getrokken, en in Haarlem was het 

Tempo gelukt enkele malen een katholiek gebouw te krijgen voor zijn bijeen

komsten. Dat, naar de mening van de schrijver, de nieuwe koers niettemin geen 

succes was geworden, lag enerzijds aan de omstandigheid dat de organen van de 

verschillende clubs ondanks alles door b.v. hun anticlericale uitingen de 

communistische oorsprong verrieden en zichzelf op die manier ontmaskerden; en 

anderzijds aan "enkele gedocumenteerde waarschuwingen in de katholieke pers". 

Een daarvan zal de waarschuwing in De Tijd van januari 1937 geweest zijn, die 

vooral over de Amsterdamse VCOO informatie bevatte . Een perscommuniqué van de 

Actie zelf verscheen in januari 1939 en had de bedoeling het katholieke publiek 

voor te lichten over de reorganisatie der clubs in de vorm van de NJF, en met 
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name te waarschuwen tegen een reeks manifestaties die de nieuwe vereniging 

voornemens was te houden in een aantal steden, in de loop van de eerste maan

den van het nieuwe jaar. De informatie daarover ontleende de AvG aan het or

gaan van de NJF, De Stormvogel. Het waren vooral enkele revue-gezelschappen, 

gelieerd aan de clubs van Amsterdam en Kromnenie, die bij die gelegenheid 

zouden optreden, waar de Actie het op gemunt had . Enkele maanden later, in 

mei 1939, verscheen opnieuw een informerende waarschuwing tegen sommige acti

viteiten van de NJF, deze keer in het Mededelingenblad van de Actie. De NJF 

had een soort jeugdherberg geopend, Huize Spandershorst, in het Spanderswoud 

bij Hilversum. Juist omdat Spandershorst ook toegankelijk was voor niet-leden 

was naar de mening der Actie een bijzondere waarschuwing op zijn plaats. 

Overigens wees het blad tegelijkertijd op een eveneens "open" een-mei-défilé 

van de jeugd, in Amsterdam, dat door de VCOO werd georganiseerd en raadde 

voor de komende zomermaanden in het algemeen aan steeds zorgvuldig te contro

leren wie wel de organisatoren waren van feesten, uitstapjes en wedstrijden . 

Al met al kan men zeggen dat de anti-volksfront-propaganda der Actie het 

meest systematisch is geweest waar het de mogelijke beïnvloeding van de jeugd 

betrof. 

Tot het tweede type organisaties waarvoor van de kant der Actie regel

matig gewaarschuwd werd - van oorsprong niet direct gelieerd aan de communis

tische beweging, maar volgens de Actie geheel onder communistische invloed 

geraakt - behoorde een hele reeks Nederlandse comité's. Voor de antipropaganda 

der Actie was daarbij doorslaggevend dat zij contacten onderhielden met het 

in Parijs gevestigde Comité mondial contre la guerre et le fascisme, dat de 

opvolger was van de Amsterdam-Pleyel-Beweging. Dat was een communistische 

vredesbeweging onder de nominale leiding van Henri Barbusse, maar die onder 

organisatorische begeleiding van Willi Münzenberg tot een volksfrontorganisatie 

avant la lettre geworden was; zijn naam was ontleend aan de stichtingscongressen 

in 1932/3 in Amsterdam en in de Salie Pleyel in Parijs. Wat Münzenberg al eerder 

had geprobeerd in de Liga tegen het imperialisme, namelijk medewerking van 

vooraanstaande niet-communisten te krijgen in het mobiliseren van de publieke 

opinie, wat hem toen bijzonder goed gelukt was , probeerde hij nu via deze 

nieuwe organisatie in een veel moeilijker situatie, op een moment namelijk 

toen elke samenwerking met niet-communisten in de Komintern verboden was in 

het kader van de "klasse tegen klasse"-koers. In de tijd dat de volksfront-

politiek zich in de Komintern en in de Franse partij doorzette, kreeg de be

weging haar nieuwe naam, en trachtte ze op haar terrein zo goed mogelijk het 

nieuwe front te realiseren onder leiding van communisten. De voorstelling nu 
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die uit het AvG-matenaal naar voren komt zou men heel wel als een "spinneweb-

beeld" kunnen omschrijven- vanuit het Comté mondial wevon Moskou en Komintern 

draden in allerlei richting; dat levert m eerste instantie een hele serie 

internationale subcomité's op, die op een bijzonder terrein of onder een 

bepaalde beroepsgroep werkzaam zijn; die internationale comité's zetten op 

hun beurt nationale subcomité's m de verschillende landen op. Overal hebben 

communisten echter de leiding vast in handen, en ze misbruiken antifascisme 

en pacifisme der niet-connumsten on hun eigenlijk doel, de wereldrevolutie, 

te bevorderen*. De werkelijkheid echter was heel anders. In een tijd van 

dreigend fascisme en toenemende internationale spanningen, veroorzaakt door 

de fascistische landen, kwamen allerwege maatschappelijke initiatieven van 

de grond die op die tijdsproblematiek inspeelden. Soms namen communisten het 

initiatief, vaker anderen, een en ander uiteraard afhankelijk van bijvoorbeeld 

de omvang en sterkte van de communistische beweging. Essentieel was dat socia

listen en democraten van verschillende richting met elkaar en met communisten 

samen wensten te werken, op de eerste plaats om het (beperkte) gemeenschappe

lijk gestelde doel te bevorderen. Een internationaal contact, bijvoorbeeld 

met een van de Panjse subcomité's stond in vergelijking daarmee ver op de 

achtergrond. Dat was bijvoorbeeld het geval met het Nederlandse Comité Hulp 

aan Spanje. Voor de Actie was de deelname van communisten in dat werk vol

doende het als een ondercomité van de "Parijse internationale" te beschouwen 

en het onder te brengen onder de mantelorganisaties , terwijl het in feite 

ging om een algemene hulpactie ten behoeve van de Republiek, waaraan socia

listen van verschillende richting, maar ook tal van met-socialisten mee

werkten66. Overigens vormde dit comité een van de uitzonderlijke gevallen 

waarin Nederlandse communisten inderdaad met anderen samenwerkten; het werd 

imners boven al aangestipt dat in Nederland het hele volksfront niet van de 

grond is gekomen67. Ook tegen nog drie andere comité's wordt op dezelfde manier 

gewaarschuwd. Bij de beoordeling van een en ander is het een moeilijkheid 

dat over die comité's zo weinig literatuur bestaat. Het betreft het Vrouwen-

Comité tegen oorlog en fascisme, dat contacten had net het Parij se Comité 

mondial des femmes contre la guerre ot Ie fascisme. Voorts om een studenten-

comité, het Anti-Fascistisch Studenten Comité (AFSC) dat najaar 1935 m Leiden 

was opgericht, in 1938 was opgevolgd door de Studenten Vereniging voor Vrij

heid en Cultuur (SWC), die - althans volgens de gegevens uit AvG-bron - niet 

bijzonder floreerde, en ten derde om de eveneens uit 1935 daterende Bond van 

Kunstenaars ter verdediging der Kulturele Rechten . Tegen al deze comité's 

wordt in het AvG-matenaal enkele malen kort gewaarschuwd , maar meer ook niet. 
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Uitgebreider aandacht gaf de Actie aan nog twee andere comité's, die ook 

meer in de openbaarheid traden, van wat meer betekenis waren en waarover 

ook achteraf iets meer vastgesteld kan worden. 

Daar was op de eerste plaats de Rassemblement Universel pour la Paix 

(RUP), waarvan de officiële, maar wat minder gebruikte naam International 

Peace Campaign was (IPC), waarnaar de Nederlandse afdeling zich Internatio

nale Vredescampagne (IVC) noemde. De directe achtergrond van haar ontstaan 

was Mussolini's succes in Ethiopië, het falen van de Volkenbond en de pas

sieve houding van de democratische regeringen in die zaak, die voor wat 

Engeland betreft door het publiek ernstig gecritiseerd werd in een Peace 

Ballot, georganiseerd door Lort Robert Cecil, die in Engeland dë propagandist 

van het Volkenbondsideaal was. Uit de uitslag van de Ballot was voor Cecil 

gebleken, dat de Engelse regeringspolitiek niet met de vredeswil van het volk 

in overeenstemming was. Hem ging het er nu om een permanente organisatie 

te scheppen, maar dan een mondiale, die de publieke opinie zou moeten mobi

liseren, en anderzijds als internationale pressiegroep op de regeringen zou 

kunnen functioneren. Initiatiefnemers waren, behalve Cecil zelf, bekende 

pacifisten en politici als de Engelsen Norman Angell en Ph.Noel-Baker, en de 

Fransen Jouhaux (leider van de socialistische vakcentrale) en de Radicalen 

Herriot en Pierre Cot. Om de nieuwe organisatie een factor van betekenis te 

laten zijn konden alleen organisaties lid worden, en dat gold zowel voor het 

centrale, internationale RUP-niveau, als voor de nationale afdelingen. Het 

ledental van de aangesloten verenigingen zou dan mede het gewicht van de or

ganisatie als geheel uitmaken. Vandaar ook dat men vooral uit was op het 

lidmaatschap van grote vak- en beroepsorganisaties, coöperatie-bewegingen, 

grotere vrouwen- en jeugdorganisaties e.d., en minder op de vredesorganisaties 

op zich, hoewel ook die lid konden worden. Het is Cecil en de zijnen gelukt 

het nodige tot stand te brengen. In 1939 telde de IPC een 43-tal nationale 

comité's, waarvan de meeste inderdaad verbonden waren met een aantal maat

schappelijke organisaties. Uitgesproken politieke verenigingen konden overigens 

geen lid zijn. In de Vier Punten die de eigenlijke doelstellingen van de IPC 

uitmaakten, stonden versterking van de Volkenbond en beperking van de be

wapening centraal. Het meest deed de RUP van zich spreken bi] gelegenheid van 

twee internationale congressen die plaatsvonden in september 1936 in Brussel, 

en het tweede in Londen in 1938, en voorts via de verklaringen die de leiding 

een aantal malen uitgaf naar aanleiding van verschillende internationale crises, 

de Spaanse burgeroorlog, de Chmees-Japanse oorlog, München . 

Tegen deze RUP en haar Nederlandse afdeling is de Actie verschillende 
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malen in het geweer gekomen. De reden: veronderstelc3e comnunistische pene

tratie van zodanige aard, dat de hele beweging feitelijk als communistisch ge

brandmerkt moest worden. De eerste waarschuwing verscheen in januari 1938 

als perscommuniqué in de katholieke dagbladen onder de kop "Valsche vredes

apostelen ... Ondergrondsch gewroet der Komintern" . Het punt waar het om 

draait blijkt de invloed van het eerder genoemde Parij se Comité contre la 

guerre et Ie fascisme te zijn. Voor de Actie lag de zaak heel eenvoudig. Dat 

comité had voor Moskou zijn nut verloren omdat het te zeer als communistisch 

bekend was geworden om het in de volksfrontpolitiek nog te kunnen gebruiken. 

Vandaar dat de communisten een nieuwe organisatie creëerden, de RUP, waarin 

men voor de schijn een niet-communist als Cecil een rol liet spelen. Over 

de vier punten geen woord, maar als "het vredesideaal van de RUP" werd pen 

uitspraak van R.Rolland aangevoerd; revolutie en vrede hebben veel met elkaar 

te maken, had die ergens geschreven, en omdat Rolland in het Comité contre 

la guerre et Ie fascisme een rol speelde, en het Comité als de werkelijke 

kracht achter de nieuwe Rassemblement gold, werd dat woord steeds - ook in 

andere AvG-waarschuwingen - als het vredesideaal van de RUP als zodanig be

schouwd. Pierre Cot heette in het communiqué een communist, het congres van 

Brussel een communistische manifestatie, een naamlijst van RUP-leiders ont

leende de samensteller van het communiqué aan de Pravdal Over de Nederlandse 

afdeling werd als een beschuldiging geuit, dat die contact onderhield met 

het Centraal Vredes Bureau in Den Haag. Wat die verwijzing voor anticommunis

tische insiders heeft kunnen betekenen is niet precies vast te stellen. Het 

Bureau was als een soort documentatie- en coördinatiecentrum in het leven ge

roepen door een aantal Nederlandse vredesorganisaties en stond onder de on

verdachte leiding van drs.G.J.de Voogd3. Meer kon blijkbaar over de Neder

landse afdeling ook niet worden meegedeeld. 

De voorzitter ervan, Mr.A.B.Cohen Stuart, liet een en ander niet over 

zijn kant gaan en reageerde met een uitvoerig en zakelijk stuk in De Maasbode, 

waaraan het Actie-comité op haar beurt weer een repliek toevoegde . Cohen 

Stuart gaf een uiteenzetting van doel en organisatie van de RUP en kon op 

grond daarvan al concluderen dat er in de Nederlandse afdeling geen sprake 

van communistische invloed kon zijn. Hij gaf echter aansluitend enkele algemeen-

politieke beschouwingen, die op zich wel de moeite waard waren (bijvoorbeeld 

over mogelijke ontwikkeling van het communisme, over de samenhang tussen anti

communisme en fascisme e.d.),maar die de zaak als zodanig niet direct raakten. 

Wèl kon het AvG-Comité in de repliek daarop weer ingaan en nieuwe bewijzen 

ontdekken voor de stellingen uit haar communiqué. Het resultaat van dit debat 
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was dan ook nihil te noemen, en in de tekst van het eind van dat jaar, 1938, 

samengestelde hoofdstuk voor de uitgave van De Bivorts boek, werd aan de 

RUP en de Nederlandse afdeling een aparte paragraaf gewijd, die geheel ge

baseerd was op de teksten van het januari/februari-debat. Wat de kern van 

de zaak betrof was de formulering zelfs een stuk pregnanter geworden. Het 

heette nu bijvoorbeeld dat het Comité contre la guerre et Ie fascisme het 

Brussels Congres georganiseerd had, terwijl het in januari nog slechts een 

communistische manifestatie, te wijten aan communistische penetratie, werd 

genoemd . Het hoogtepunt van deze voorstelling van zaken werd bereikt in het 

al meermaals genoemde "Overzicht over de linksche beweging in Nederland", 

waarin de RUP eenvoudig als een der subcomité's van het centrale Parij se 

Comité werd voorgesteld, en de Nederlandse afdeling als een zijtak ervan, dit 

alles onder het hoofd "communistische mantelorganisaties". 

Wat minder extreem en minder onjuist, maar qua tendens volledig hierbij 

aansluitend, was de brochure die C.A.Bouman in een der series schreef over 

"Vredeswil en vredesbeweging" . Twee hoofdmotieven zijn in de brochure wel 

te onderscheiden. Herstel van de waardering voor een "gezonde" vaderlands

liefde op basis van de katholieke opvattingen - implicerend critiek op een 

"exces aan vaderlandsliefde" dat de schrijver evenzeer ontwaart, maar verder 

niet aan de orde stelt. En anderzijds: forse critiek op het "exces aan inter

nationalisme", op het gebrek aan gezonde vaderlandsliefde. En in het kader 

van dit laatste wordt dan een uiteenzetting gegeven over het Parij se Comité 

en haar subcomité's,over de RUP, een en ander ongeveer op de manier zoals in 

het eerste perscommuniqué van de Actie aan de orde kwam. Dit polemisch gedeelte 

beslaat ongeveer eenderde van de brochure'6. 

Wat was nu het aandeel van communisten aan de RUP c.q. aan de Nederlandse 

afdeling, en was er wat dat betreft aanleiding tot wantrouwen? Het is zonder 

twijfel de Franse situatie geweest waarop de antipropaganda der Actie zich 

inspireerde. De successen van eenheids- en volksfront in Frankrijk waren er 

oorzaak van dat via de aansluiting van maatschappelijke organisaties bij de 

Franse afdeling en vandaar op de algemene leiding van de IPC óók communisten 

op het beleid der beweging invloed hadden. Om één voorbeeld te noemen. In 

maart 1936 was er eenheid in de Franse vakbeweging tot stand gekomen en gingen 

socialistische CGT (600.000 leden) en communistische CGTU (200.000) voortaan 

samen onder de oude naam CGT, die in het Franse RUP-comité vertegenwoordigd 

was. Daarnaast waren er communistische organisaties die bij de Franse afdeling 

waren aangesloten, zoals het Comité contre la guerre et Ie fascisme. Van een 

overheersen van communisten kan echter nóch in de Franse afdeling, nóch in de 
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centrale leiding gesproken worden. Buiten dit aspect van de zaak is er echter 

nog melding te maken van het storend en onreglementair optreden van de pu

blieke tribune, niet-congresleden dus, tijdens vooral de slotzitting van het 

congres in Brussel, waamee de RUP zich aan de wereld presenteerde. Gebalde 

vuisten, het zingen van de Internationale, geroep om wapens voor de Spaanse 

Republiek kwam de congresleiding (Cecil en Cot) zeer ongelegen juist omdat 

het mogelijkheden bood tot verkeerde interpretaties. Deze manifestatie had 

echter geen enkele consequentie voor de gedragslijn van de RUP als zodanig. 

Het is anderzijds wat naïef om de beschuldiging van communistische pene

tratie - hoe onjuist verder ook - uitsluitend tot nationaal-socialistische 

bron te herleiden, zoals Cecil in zijn autobiografie en anderen na hen gedaan 

hebben . Bij dit alles blijven er voor wat betreft de houding der katholieken 

tegenover de RUP in die eerste fase nog wel enkele onduidelijkheden over. 

Kardinaal Van Roey instrueerde de Belgische katholieken niet aan het congres 

deel te nemen. Van Nederlandse zijde echter vermeldt de lijst van organi

saties die samen de Nederlandse afvaardiging uitmaakten, 51 in totaal, óók 

de R.K. Vredesbond, die in de delegatie door pater C.Tiriner OCarm werd ver

tegenwoordigd. P.Timmer was Bestuurslid van de Bond . Mogelijkerwijs trokken 

de katholieke delegatieleden zich in een later stadium terug . 

Wat de Nederlandse afdeling betreft, de IVC, daarin is geen spoor van 

communistische invloed te ontdekken. Niet onder de leden van Bestuur, Uit

voerend of Algemeen Comité , noch ook in of via de aangesloten organisaties. 

Dat waren er voorjaar 1938 nog niet bijster veel. De belangrijkste waren twee 

vakcentrales, het N W en de Nederlandse Vakcentrale (NVC) , waarbij vooral bon

den van hoofdarbeiders waren aangesloten, tezamen telden zij een kleine 

340.000 leden . Verder drie vrouwenorganisaties: de Algemene Nederlandsche 

Vrouwen Vredesbond, die in 1914 was opgericht; de oudste algemene vrouwen

organisatie van het land, de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen en 

Gelijk Staatsburgerschap, van 1894; en ten derde de Nederlandse afdeling van 

een internationale organisatie, waarin mogelijkerwijs linkse invloeden in de 

jaren dertig een rol van betekenis hebben gespeeld, namelijk Jane Addams' 

Internationale Vrouwenbond voor Vrede en Vrijheid; in de literatuur wordt al

thans melding gemaakt van een fenimstisch-socialistische en communistische 

aanhang in de Europese afdelingen van deze League, direct na de eerste wereld

oorlog . Misschien dat dat oo*. m een later stadium en in de Nederlandse af

deling het geval is geweest. Ten aanzien van de drie resterende organisaties, 

de Centrale Bond van Ned. Verbruikscoöperaties, de Theosophische Vereniging 

en de afdeling Nederland van de Wereldbond voor internationale vriendschap door 
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de Kerken, is van connunistische invloed qeen sprake . De indruk die nen van 

de activiteiten van de Nederlandse afdeling krijgt is er overigens niet een 

van pogingen om in de brede openbaarheid te werken. Eerder leek het in Den 

Haag gevestigde bureau zich toe te leggen op de studie van internationale 

problemen en volkenrecht. Zo richtte de IVC zich met een verzoek tot de 

Koningin om, na de eerste en tweede vrodesconferenties in resp. 1899 en 

1907, een derde bijeen te roepen net als doel een volkenrechtelijke overeen

komst tot stand te brengen ter inperking van de luchtoorlog, vanwege de ge

volgen ervan voor de burgerbevolking . Voorts hield de IVC studiebijeenkomsten 

en publiceerde zij verhandelingen over de internationale toestand . Kortom, 

niet direct een vereniging, die door de CPN zou worden uitverkoren om een 

volksfront te propagerenI 

De andere organisatie waartegen de Actie-leiding wat uitvoeriger waar

schuwde, hoewel veel minder als tegen de RUP, was het Comté van waakzaam

heid van anti-nationaal-socialistische intellectuelen. Ook dit comité werd 

in de AvG-propaganda als een onderafdeling van de "Parijse internationale" 

en als een communistische mantelorganisatie beschouv/d . Het enige echter dat 

men vast kan stellen is dat óók enkele communisten, maar zeker niet in over

heersende mate, aan het comité meewerkten. Wiersma, die een samenvatting van 

zijn onderzoek over het comité publiceerde , concludeert dat er bepaald geen 

sprake is van een communistische mantelorganisatie, hoewel het comité wel 

een zeker links image had; maar dat kuam, zo blijkt uit zijn betoog, meer 

door de distantie van katholieken en protestanten dan door een opzettelijke 

poging van linkse of uitsluitend communistische "krachten", die het comité 

zouden hebben overheerst. Met name wanneer in het Actie-materiaal enkele keren 

uitsluitend het Parij se comté "Paix et démocratie" als internationaal contact 

wordt aangegeven, dient opgemerkt dat dit zeer eenzijdige informatie is. Het 

Franse Comité de vigilance, waarin vanaf 1934 intellectuelen van verschillende 

politieke kleur samenwerkten, was in 1936 uiteengevallen tengevolge van twee

spalt inzake het ontwapeningsvraagstuk; de communistische leden hadden zich 

toen uit Vigilance teruggetrokken en een nieuw , hoofdzakelijk communistisch 

comité gevormd, het genoemde "Paix et démocratie". Als er sprake is geweest van 

buitenlandse contacten of een buitenlands voorbeeld voor het Nederlands comité, 

dienen vooral genoemd te worden de contacten van du Perron in 1934 en 1935 met 

het toen nog ongedeelde Vigilance , al stond men later ook in relatie met Paix 

et démocratie, overigens als één onder talrijke (oppervlakkige?) internationale 

contacten . 

Opmerkelijk in de waarschuwing tegen dit comité, in het hoofdstuk bij 

De Bivort, is het beeld dat het AvG-comité er van zichzelf in geeft. Vermeld 
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wordt namelijk de houding van "... eenige vooraanstaande Katholieke Geeste

lijken ..." die als lid tot Waakzaamheid waren toegetreden naar zich spoedig 

daarna weer terugtrokken Het ging daarbij overigens niet alleen om geeste

lijken, zoals de schrijver vermeldde, maar ook om enkele katholieke leken. 

Het betrof Poels, Brandsma, Brom en Van Duinkerken. Poels trok zich terug 

vanwege de "... vele Volksfronters die het katholicisme bestreden en geen 

front maakten tegen het bolsjewisme ..." en Van Duinkerken, toen hij van 

de kant van de aartsbisschop vernam dat "... samenwerking net ongeloovigen 

een aanleiding zou kunnen geven tot misverstand bij de katholieken ..." . De 

enige katholiek die lid bleef, schijnt Jan Engelman geweest te zijn. Dit alles 

speelde zich m de zomer 1936 af. "Toen enkele maanden later het Katholiek 

Comité van actie "Voor God" werd opgericht,namen zij allen zitting m dit 

comité", vermeldt de auteur van het AvG-stuk. En enkele bladzijden later 

wordt het Comité omschreven als een eigen, katholiek eenheidsfront tegen het 

eenheidsfront van de Komintern. Dit is daarom zo opmerkelijk, omdat in het 

kader van een anticommunistische waarschuwing (namelijk tegen Waakzaamheid), 

de overgang van katholieke intellectuelen van een anti-nationaal-socialistisch 

comité naar een zichzelf als vooral anticommunistische organisatie opvattend 

comité vanzelfsprekend gevonden werd, en geen nadere uitleg leek te behoeven. 

Blijkbaar was het voor de schrijver al voldoende als katholieken, óók in

tellectuelen, maar samen in "een" katholiek comité zaten! - Dit overigens nog 

afgezien van de vraag of de betreffende geestelijken en ook G.Brom het re

tireren uit Waakzaamheid en het lidmaatschap van de AvG ook inderdaad als 

een overgang hebben bedoeld of ervaren. 

Hoewel niet tot de reeks volksfrontorganisaties behorend, kunnen hier 

toch ook vermeld worden de zgn. Hulpinternationales van de Komintern, waarvoor 

met name in een stencil van de Actie, genaamd "Wereldorganisatie van het 

communisme" gewaarschuwd wordt. Het doel is namelijk evenzeer communistische 

organisaties als zodanig te brandmerken. De opgave in het genoemde AvG-stuk 

vermeldt nogal veel Hulpinternationales. Want met uitzondering van de werke

lijke nevenorganisaties van de Komintern, die erin vermeld worden,namelijk de 

Jeugdinternationale, de Profintern (Vakbondsinternationale) , de Krestmtern 

(Boereninternationale) en de Internationale Rote Hilfe (IRH) worden nog talloze 

organisaties als officiële Hulpinternationales gebrandmerkt, die nooit neer ge

weest zijn dan tijdelijke verbanden, of ook alleen maar internationale organi

saties van communisti sehe signatuur. Zo noent het stencil een Vrouweninter-

nationale, een Sportintern, een Onderwijzersinternationale en een Esperan-

tisteninternationale. Die bestonden alle niet als hulpinternationales van de 
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KI. Datzelfde geldt overigens ook voor de hierboven al vermeide Liga teqen 

het imperialisme en de Amsterdam-Pleyel-beweging, die er eveneens als zodanig 

in werden genoemd. Anderzijds vermeldt het stencil niet de IAH, de Inter

nationale Arbeiter Hilfe, een officiële hulpinternationale, die in 1921 was 

ontstaan uit de hulpacties on de hongersnood in de Soviet-L'nie te lenigen. 

Dat deze IAH in het AvG-stuk niet apart genoemd wordt komt vermoedelijk 

door de nogal eens voorkomende naar onjuiste identificatie ervan met de 

93 Internationale Rote Hilfe . 

De Actie probeerde ook te verduidelijken dat het Nederlands communisme 

ondanks het volksfront even antigodsdienstig was als voorheen. Inderdaad 

probeerde de CPN de slechte naam die zij in gelovige kringen gekregen had 

vanwege met name de antigodsdienstige artikelen en spotprenten in De Tribune 

in de jaren 1930/1931 te verbeteren. Het was m die jaren de tactiek van 

Tribune-redacteur ir. Anton Struik geweest de lezers op een harde manier 

met de waarheid omtrent de godsdienst te confronteren - geheel volgens de 

toenmalige koers die in de Soviet-Unie en de Komintern gevaren werd. Struik 

had zijn wijsheid ook opgedaan tijdens een verblijf in de Soviet-Unie. De 

regering had maatregelen tegen De Tribune genomen. Hij mocht niet meer in de 

Openbare Leeszalen worden neergelegd - oo straffe van vprlies van do subsidie -

en minister Donner werd erdoor tot zijn godslasteringswet geïnspireerd . In 

het kader van de nieuwe politieke lijn trachtte de CPN de gevoelens van po

tentiële deelnemers aan het volksfront niet te krenken en sprak dezelfde 

Struik in 1937 over de noodzaak tot "wederzijdse eerbiediging van overtui

gingen" om in Nederland tot een "loyale samenwerking tussen gelovigen en on

gelovigen" te konen . De Actie wantrouwde dit als tactiek in de slechtste be

tekenis van het woord, en tweemaal wijdde een Vliegend blad een artikel aan 

de vraag "Is het communisme niet tegen den godsdienst7"96. Aanleiding tot het 

stellen van die vraag was de mededeling in een "Communistisch manifest" ge

heten pamflet, dat vanwege de CPN of in ieder geval door Nederlandse conmunis-

ten m verschillende plaatsen verspreid werd en dat die vraag bevestigend be

antwoordde, althans voor zover het de uitoefening van de godsdienst, het hand

haven van de "traditionele Nederlandsche gewetensvrijheid" betrof, zoals men 

dat van coomunistische zijde op dat moment noemde. De artikelen in de Vliegende 

bladen beantwoordden de vraag uiteraard ontkennend, en verwezen voor de be

wijzen naar bijvoorbeeld De Tribune, naar meer nog naar uitspraken van Marx, 

Lenin, Stalin, en naar de praktijk in de Soviet-Unie. Daarmee was de vraag 

ook voor wat betreft de Nederlandse verhoudingen beantwoord. 

Ter verklaring van de vraag hoe het mogelijk was dat de CPN zo plotseling 
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een heel andere toon inzake de godsdienst kon aanslaan, waar het toch tot 

het wezen van het conmunisne leek te behoren, de godsdienst te bestrijden, 

verwees men steeds naar het eenheidsfront der vrijdenkerij, dat m 1936 in 

Praag tot stand was gekomen. Die kwestie zal hierna noq uitvoeriger aan de 

orde komen; hier mag volstaan worden met de essentie van het argument aan te 

geven. Via die eenheid, die zich ook openbaarde door het toestromen van 

communisten naar de Nederlandse vrijdenkersvereniging De Dageraad, kon het 

communisme zijn traditionele strijd tegen de godsdienst voortzetten, terwijl 

de officieel-communistische lijn er niet meer door aangetast werd, en hij 

dus ook geen nadelige effecten voor het volksfront meer zou kunnen hebben. De 

antigodsdienstige polemiek werd als het ware afgevoerd via De Vrijdenker en 

zo kon Het Volksdagblad ervan verschoond blijven - dat was de voorstelling 

van zaken . Op de werkelijke verhoudingen zal in de paragraaf over de Vrij

denkerij worden ingegaan. 

Opmerkelijk is tenslotte nog dat de Actie het bewustzijn levend blijkt 

te willen houden, dat óók de sociaal-democraten der SDAP godsdienstvijanden 

zijn. De tweemaal dat dat in de Vliegende bladen in artikeltjes betoogd 

wordt, is de bewijsvoering niet erg duidelijk. Eenmaal wordt een bloemlezing 

van citaten ingeleid met de mededeling- "Wanneer we spreken over socialisten 

die den godsdienst bestrijden, behoeven we niet uitsluitend te denken aan 

de communisten" - en dan volgen uitspraken van "sociaal-democraten", maar 

allemaal van oudere, en daterend uit de periode voor de scheuring in de 

arbeidersbeweging, bijvoorbeeld van Van der Goes, Van der Zwaag, Huysmans, 

Bernstein, Renaudel e.a. . Dat had weinig van doen net de officiële houding 

van de toenmalige Nederlandse SDAP, die zich m de jaren tussen de wereld

oorlogen juist steeds duidelijker aan het ontdoen was van de erfenis der vrij

denkersbeweging en een scheiding maakte tussen wereldbeschouwing en politiek 

programma . Het was dan ook geen antigodsdienstig motief dat de SDAP ertoe 

bewoog zich inzake de Spaanse burgeroorlog aan de kant van de Republiek op te 

stellen ... Dat standpunt bracht haar echter, naar de mening van de Actie m 

een ander Vliegend blad-artikel "... arm m arm ... met de communisten". En 

hoewel de SDAP daar, en ook elders, gecomplimenteerd wordt om haar weigering 

op het communistisch eenheidsfront m te gaan - "de immer weigerende" is 

eenmaal zelfs een soort epitheton ornans - verwijt de Actie haar toch ook 

dat "de godloozenbewegmg ... bij de SDAP niet in het verboden boekje (staat)". 
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1.4. Het volksfront іп_Ргапкгідк 

In het boek van De Bivort, een oorspronkelijk Franse uitgave»wordt uiteraard 

10? 

veel aandacht geschonken aan het volksfront in Frankrijk ; bovendien ana

lyseerde het Mededelingenblad van de Actie eenmaal een redevoering van M. 

Thorez op een uitvoerige manier . Enkele opvallende trekken, vooral uit de 

hoofdstukken bi] De Bivort, mogen hier kort aangestipt worden. 

Het Franse volksfront was een verkiezings-coalitie op een gemeenschappe

lijk programma van de SFIO, de PCF en de Radicale Parti], die bovendien 

vormen van samenwerking op een aantal andere terreinen met zich meebracht. 

14 Juli 1935 was de geboortedatum en tot de directe voorgeschiedenis ervan 

behoorde de ontwikkeling van het eenheidsfront van de twee linkse partijen, 

dj e ongeveer een jaar eerder tot een "pacte d'unité d'action" waren gekomen. 

De Bivort geeft een schets van de ontwikkeling van het volksfront, die in 

1932 begint. Het noemen van dit jaartal leidt al direct tot een opmerking 

over aandeel en houding der PCF inzake het volksfront, zoals die in deze 

visie naar voren komen. Voor wat betreft het aandeel der communisten kont 

die kort en goed gezegd hierop neer, dat de PCF het monopolie had inzake 

oorsprong, uitwerking en succes van het volksfront en dat andere deelnemers 

alsmaar gemanipuleerd werden, erin vlogen en dergelijke neer. Ter illustra

tie enkele voorbeelden. De oorsprong van het volksfront ligt volgens De 

Bivort in de boven al genoemde Ansterdan-Pleyel-beweging, 1932/1933, en in 

het zogeheten Front Commun, dat volgens hen wel in uiteindelijke doelstelling 

afweek van de Amsterdam-Pleyel-beweging, maar overigens als een communistisehe 

mantelorganisatie wordt aangeduid. In die versie is het volksfront dus van 

zuiver communistische origine, en volgt de conmunistisch-geleide uitwerking 

ervan als vanzelf. Echter, de Amsterdam-Pleyel-beweging was weliswaar een 

comnunistische vredesbeweging, streefde ook naar medewerking van met-

communisten, incasseerde die steun zelfs graag, naar dat alles als een front 

"van onderen", zoals het heette, dat wil zeggen dat, onder protest van en 

vaak met uitsluiting door niet-communistische organisaties individuele leden 

ervan in die beweging met comnunisten samenwerkten. Maar dat is nogal wat 

anders als het samenwerkingsverband van de organisaties als zodanig, "van 

boven". Het Front Commun was helenaal geen comnunistische organisatie, naar 

een antifascistisch verbond, waarin de afgescheiden Radicaal Gaston Bergery 

samenwerking van de hele linkervleugel wilde realiseren. Het initiatief had 

weinig succes en binnen de PCF kon het slechts rekenen op de steun van Jacques 

Donot . Met het vermelden van die naam kan de cntiek op de katholieke 

visie het allerbest geïllustreerd worden. Een prematuur voorstander van sanen-
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werking en doorbreking van het isolement dat de radicale koers net zich mee

bracht werd nog in de zoner van 1934 uit de parti} gezet. Elk samenwerkings

verband of poging daartoe gold tot ongeveer die tijd als afwijking van de 

officiële koers, en de voorstelling van een PCF die al m 1932 en 1933 voor

bereidingen treft in die richting is een tegenspraak in zichzelf. Ook voor 

wat betreft de directe voorgeschiedenis van het eenheidsfront heeft De Bivorts 

versie zijn eigenaardigheden. Van de SFIO wordt het beeld gegeven van een 

partij die zich aanvankelijk net succes verzette tegen de communistische po

gingen tot "vereniging", maar die in februari 1934 voor het eerst òn ging, 

bij de bekende gemeenschappelijke demonstratie tegen het fascisme en ter 

verdediging van de Republiek. Het zijn echter juist SFIO en CGT geweest, die 

het initiatief tot die demonstratie hebben genomen, en na veel intern ge

twist en mogelijk zelfs interventie van een Komintern-afgevaardigde besloot 

de PCF er óók aan mee te doen . Voor wat betreft de ontwikkelingen in 1934 

en 1935 beperkt de optiek van De Bivort zich volledig tot de initiatieven 

der communisten; die der SFIO, de eisen die SFIO en Radicalen stellen bij de 

onderhandelingen met de PCF treden volledig op de achtergrond of worden in 

het geheel niet vermeld. 

De politieke opstelling van de PCF, haar doeleinden in die jaren, zijn 

voor deze AvG-auteur tabula rasa. Dat "de revolutie" niet in het volksfront

program als zodanig is opgenomen, heet misleiding, en De Bivort voorspelt een 

golf van stakingen, culminerend in een communistische greep naar de macht. 

Dat de stakingsgolf van nei-juni 1936 daartoe niet heeft geleid, was volgens 

hen slechts aan gelegenheidsfactoren te danken en geenszins een principiële 

zaak - een uitstel van executie dus. - Het was echter de PCF die zich tijdens 

de onderhandelingen over het volksfrontprogramma, tijdens de laatste maanden 

van 1935 en begin 1936, "contra-revolutionair" opstelde, zich tegen nationali-

saties en andere structurele wijzigingen ("revolutie") uitsprak, samen met de 

Radicalen en juist òm die Radicalen voor het volksfront te behouden, zodat 

de voorstellen van SFIO/CCTT het tegen die oppositie moesten afleggen. Vooral 

sinds het pact tussen de Soviet Unie en Frankrijk, mei 1935, offerden de 

communisten zeer veel op het altaar van het volksfront, dat voor de PCF vooral 

diende als instrument om de buitenlandse politiek van de Soviet-Unie mee ten 

uitvoer te leggen. De coalitie met de Radicale Partij was een conditio sine 

qua non om een politieke vuist te kunnen maken, maar bracht de noodzaak tot 

vergaande natiging in alle opzichten met zich nee. De Bivorts beeld van een 

agiterende, stakingen organiserende pn rpvolutionerende PCF in de maanden mei/ 

juni 1936, staat wel in schrille tegenstelling met de woorden van Thorez, be-
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gin juni, tijdens een communistisehe bijeenkomst· "Il faut savoir terminer 

une grève ... Il faut savoir consentir au compromis ... Tout n'est pas 

possible ..."106. 

De Bivorts uitvoerige aandacht aan de communistische pogingen ook de 

Franse katholieken tot medewerking aan het volksfront over te halen, had 

natuurlijk wel de bijzondere belangstelling van de katholieke leiders in 

Nederland. De schrijver besteedde vooral aandacht aan Thorez' bekende rede 

van voor de volksfrontverkiezingen ("Nous te tendons la main, catholique, 

ouvrier, employé, artisan, paysan, nous,qui sommes des laïques, parce que 

tu es notre frère ...") en aan de verschillende kerkelijke veroordelingen 

van het communisme, met name voor zover de kwestie van de samenwerking daar

in behandeld werd, bijvoorbeeld m paragraaf 58 van Divini Redemptons, dat 

samenwerking met communisten op elk gebied voor verboden verklaarde, of, 

voor wat betreft de Franse context, via de verwijzing naar de kerkelijke ver

oordeling van een groep radicale Franse religieus-socialisten, die zich 

christen-revolutionairen noemden. Hun periodiek Terre Nouvelle, werd op de 

index gezet omdat het de samenwerking van katholieken met communisten wilde 

bevorderen. Hoezeer de Franse problematiek de Actie bezighield, blijkt nog 

uit het eigen initiatief, m het Mededelingenblad een uitvoerige bespreking 

en ontleding op te nemen van een rede die Thorez in oktober 1937 hield, en 

die vooral tot de katholieken gericht was, ook nu weer om hun loyaliteit voor 

het volksfront te winnen . De schrijver, die in zijn uiteenzetting vooral 

de sluwheid van de spreker aan de kaak wilde stellen, achtte nadere kennis

making met de rede van belang omdat die "... ons zeker kan wapenen tegen den 

tijd, dat ook het Volksdagblad zich de onbevangenheid van Thorez zal eigen 

iraken". Het volgen van de ontwikkelingen m Frankrijk had eerder al geresul

teerd in het aanbevelen in het Mededelingenblad van een Frans boek, Le 

communisme et les chrétiens geheten , waarin de bijdragen van de verschillen

de auteurs, vooral die van p. Ducattillon OP, alle tot dezelfde conclusie 

leidden, aldus het Mededelingenolad: "Het communisme is naar zijn wezen on

verenigbaar met het christendom"111. - Zo dienae de ontwikkeling in Frankrijk 

de Actie vooral om er de nodige lessen uit te trekken. 

Wanneer men zich in de hier behandelde materie verdiept en zich ook via 

literatuur van communistische zijde van sommige aspecten van de volksfront-

problematiek op de hoogte stelt, is een niet te ontwijken conclusie dat m 

hoofdpunten de communistische visie volstrekt met die der katholieke, anti

communistische positie overeenkomt. Twee voorbeelden mogen volstaan. In het 

partij-handboek over de geschiedenis van de Franse CP wordt in de hoofd-
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stukken VI en VII, die de jaren 1932 tot 1936 behandelen, een beeld gegeven 

van de wording van het eenheids- en volksfront als een fenoneen, waarvan de 

CP het succes monopoliseert. Ook voor wat betreft de beginjaren van deze 

fase ligt sterke nadruk op het antifascisne der communisten en de noodzaak: 

tot het creëren van een antifascistische eenheid, die alsmaar door de SFIO 

geweigerd wordt, door het proletariaat onder leiding van de CP steeds meer 

gestalte krijgt, zodat uiteindelijk de SFIO onder druk van haar achterban niet 

anders kan doen dan zwichten en op het door de CP aangeboden eenheidspact 

(juli 1934) ingaan. Ook voor wat het vervolg van het verhaal betreft, 1934/ 

1935, geldt hetzelfde beeld. Het zijn slechts de comnumsten die de volks

massa's bewerken totdat eindelijk "Au cours de l'été 1935, la lutte des 

masses populaires et les changements d'état d'esprit dont elle témoigne 

trouvent, peu à peu, leur expression au sein du Parti socialiste, puis du 

Parti radical" - zodat het dan tot de coalitie van juli 1935 kan komen. En 

voor wat betreft de laatste fase is het ook hier aldus: "La persévérance 

et la vigilance du parti, appuyé par les masses laborieuses, permettent 

l'élaboration d'un programme commun aux Partis communiste, socialiste et 

radical ..." . Een tweede voorbeeld kan men vinden in de biografie die Willi 

Münzenbergs levensgezellin Babette Gross over hem schreef en heeft be

trekking op de kwestie van de verhouding communisten - RUP, die boven al even 

ter sprake kwam. In de - door politieke, maar in dit geval misschien ook 

persoonlijke factoren vertekende - schets van het ontstaan van de RUP treft 

men een voorstelling van zaken aan, waarbij het initiatief volledig in handen 

van Russische en andere communisten ligt, onder wie Münzenberg een niet on

belangrijke rol speelt. Het doel van de RUP, zoals Gross het weergeeft, stemt 

volledig overeen met de versie van het AvG-perscommuniquê: een volksfront-

vredesorganisatie creëren, die niet met een communistische geu»- "besmet" is, 

zoals het Comité contre la guerre et Ie fascisme. Schrijfster vertelt hoe dat 

allemaal uitstekend lukte, en "Bald hatte man namhafte Persönlichkeiten für 

die Idee des RUP gewonnen· Pazifisten reinsten Wassers wie Lord Robert Cecil 

... und Philip Noel-Baker ...", voorts socialisten en "fellow-travellers" 

zoals Pierre Coti Volgens Gross was het Comité contre la guerre uiteraard 

verbolgen over het feit dat haar het initiatief uit handen werd genomen, maar 

Münzenberg wist de leden te sussen en aldus konden de communisten rustig het 

congres van Brussel gaan organiseren ... 

De oorzaak van de identieke tendensen is natuurlijk evident. Weliswaar 

op grond van heel verschillende motieven hebben communisten ên anticommunisten 

er belang bij het communistische aandeel in allerlei zaken te overtrekken. Van 
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anticommunistische zijde gebeurde dat om de realiteit van het communistisch 

gevaar kracht te kunnen bijzetten en de achterban verre te houden van deel

name aan activiteiten waarin mogelijkerwijs communistische invloeden aan 

bod zouden komen. Van communistische zijde gebeurt het, althans in de gegeven 

voorbeelden, in ieder geval in beschouwing achteraf ("historiografie") op die 

manier, omdat het om positief te waarderen zaken gaat, waarin het eervol is 

een overheersende rol gespeeld te hebben. Ook meer contemporaine communistische 

bronnen hebben echter op deze manier over de hier genoemde onderwerpen ge

sproken, zodat de anticommunistische propaganda zich, zoals zij het zelf 

noemde, op authentieke bronnen kon beroepen, om de juistheid van haar eigen 

versie aan te kunnen tonen. Precies dat gebeurde bijvoorbeeld in de repliek 

van het AvG-comité op het verweer van de voorzitter van de Nederlandse RUP-

afdeling, waarover eerder gesproken werd. Daarin haalde het Comité uitvoerige 

citaten aan uit communistische bronnen - achtereenvolgens een bulletin van de 

Belgische CP, de "communistische Almanach von "L'Humanité" voor 1938", een 

rede van Ercoli op het zevende KI-congres, en een van Thorez - waarin steeds 

het communistisch aandeel in de vredesbeweging benadrukt werd. Het Comité 

achtte daarmee nieuwe bewijzen geleverd voor haar stelling van de communis

tische overheersing van de RUP! 

1.5. De Sgaanse_burgeroorlog 

De burgeroorlog in Spanje vormt een laatste motief, dat in deze jaren in het 

katholiek anticommunisme, althans in de AvG-publicaties, sterk op de voor

grond treedt. Buiten het boek van De Bivort waarin er uitvoerig op werd in

gegaan , nam de Actie-leiding nog het initiatief tot het uitgeven van twee 

pamfletten, het ene getiteld "Leugens over Spanje", het andere "De Rooden in 

Spanje"; daarna, in 1937, werd nog een aparte uitgave aan de burgeroorlog 

besteed, te weten een brochure van de Nederlandse "Oud-Buitengewoon Gezant en 

Gevolmachtigd Minister der Koningin te Madrid", de heer M.van Vollenhoven 

En naast een artikel in een der Vliegende bladen kwamen nog verschillende 

auteurs in hun brochures over de Spaanse gebeurtenissen kort te spreken 

De hoofdtrek van die aan de Spaanse burgeroorlog gewijde aandacht en tege

lijk de reden waarom een en ander op déze plaats genoemd moet worden, is de 

verklaring van de oorlog uit niet specifiek Spaanse oorsprongen en oorzaken. 

Een aanpak die, zij het op wat ander niveau, lange tijd heel wat meer publi-

cistiek en historiografie over dit onderwerp heeft gekenmerkt. In de geschied

schrijving althans breekt pas in de jaren '60 goed het inzicht door van de 

typisch Spaanse achtergronden, die in ieder geval voor wat betreft de genoemde 
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oorsprongen en oorzaken primair staan, al hebben dan ook op het verloop van 

de burgeroorlog zelf vreende mogendheden duidelijk hun stempel gedrukt . In 

het Actie-matenaai verschijnt het communisme, vanuit Moskou en de Komintern 

geleid, als hoofdverantwoordelijke voor het uitbreken van de burgeroorlog. 

In de woorden van prof.L.Grondijs, die de brochure van Van Vollenhoven van 

een voorwoord voorzag: "In Spanje wordt - evenals in het Rusland van 1917 en 

191 θ - met een ongehoorde verbetenheid een aanval gedaan, niet alleen op een 

bestaand maatschappelijk stelsel, naar op de gansche geestelijke orde, waar

aan Europa zijne meerderheid en zijn recht van opvoeder der andere wereld-

deelen dankt"
 9
. Zijn eigen Spaanse reiservaringen uit de tweede helft van 

1936, die Grondijs het jaar daarna publiceerde, dragen als titel: Spanje. 

Een voortzetting van de Russische Revolutie', welke vraag, blijkens de teneur 

van het boek, naar ook verbatim in de inleiding, positief beantwoord moest 

j 120 

worden 

Die communistische invloed in Spanje wordt door Van Vollenhoven regel

matig genoemd en soms ook als vanzelfsprekend verondersteld, hoewel hij zich, 

vaag, ook wel de grenzen van de communistische mogelijkheden in Spanje bewust 

is. Zo heet het van de sociale moeilijkheden en stakingen in 1934, o.a. in 

Asturie, dat "... Moskou hier een prachtig propaganda-terrein vond", maar dat 

men zich daar ook misrekende omdat het communisme in Spanje "... tengevolge 

van het typische individualisme ... niet kan tieren". Essentieel voor deze 

visie is, dat de beide malen dat er tijdens de Republiek een linkse regering 

optrad deze naar Van Vollenhovens mening "... m de handen van Moskou beland 

(was)" , zowel dus het eerste kabinet Azana, 1931/1933, als het volksfront-

kabinet vanaf februari 1936. Wat meer uitgesproken en systematisch vindt men 

een dergelijke voorstelling van zaken bij De Bivort, die een paragraaf de titel 

meegeeft "Onmiddellijk oorzaken: de bedrijvigheid van Moskou in Spanje", en 

daaronder zowel de val van de monarchie, 1931, als alle sociale onrust uit die 

jaren tot 1936, o.a. de stakingen in Asturie, beschrijft
122
. Ook hier treft 

men het beeld van een volksfront aan, dat onder inspiratie van de communisten 

tot stand zou zijn gekomen en sindsdien onder hun invloed staat. Hoogtepunt 

van deze visie vormt de these van de revolutievoorbereiding door de communisten· 

het besluit van de Komintern tot het "doorvoeren" van een revolutie in Spanje, 

dat op 27 februari 1936 genomen zou zijn, de toenemende agitatie met dat doel 

en een bijeenkomst van Spaanse communisten met Russische Komintern-afgevaar

digden, op 16 mei in Valencia ter bespreking van de details. Het zijn "feiten", 

vermeld door zowel De Bivort alsook wat globaler in een artikel over de burger

oorlog in Vliegend blad no.5, die rechtstreeks zijn overgenomen uit de brief 



van het Spaanse episcopaat van 1 juli 1937 

Behalve een onvermogen om in maatschappelijke onrust wat anders te zien 

als bolsjewistische agitatie, illustreert een dergelijke visie een fundamen

teel gebrek aan geïnfomeerdheid. De Spaanse communistische partij bestond 

na en mede tengevolge van de dictatuur van Primo de Rivera nauwelijks meer. 

Alleen al daarom kon hij geen enkele rol spelen bij de val van de monarchie. 

Communistische steun aan de Republiek, die in haar beginfase daardoor tot 

antikerkelijke maatregelen kwam, bestond niet, omdat de harde Komintern

koers geen ondersteuning van de burgerlijke tweede Republiek toestond. Het 

anti-cléricalisme had in Spanje heel andere bronnen en oorzaken dan "Moskou". 

De rol die de Spaanse CP na 1931 kon spelen, zowel bij de onlusten als in het 

totstandkomen van het volksfront is gering geweest. Pas na februari 1936 zette 

een behoorlijke groei van de partij in. De radicaliserende omstandigheden 

van de burgeroorlog, de steun die de Soviet-Unie als enige buitenlandse mo

gendheid aan de Republiek gaf, zijn factoren die de toenemende invloed van 

de CP in de Republiek verklaren. De stelling van de geplande revolutie is af

komstig uit gefingeerde documenten, die van nationalistische zijde in omloop 

zijn gebracht om zichzelf te legitimeren: de opstand zou dan nodig geweest 

zijn om een communistische staatsgreep vóór te zijn. In de genoemde brief 

heeft het Spaanse episcopaat niet anders gedaan dan deze nationalistische 

propaganda overnemen; via de brief werd die visie gemeengoed in de katholieke 

publicistiek . Ook inzicht in de werkelijke koers van de Komintern in die 

jaren blijkt de Actie-auteurs te ontbreken. Stalin was juist uit op het koste 

wat kost voorkomen van een Spaanse revolutie, vanwege de algemene pro-

westerse oriëntatie van de buitenlandse politiek, en vooral vanwege Frankrijk. 

Sommige historici aarzelen wat dat betreft zelfs niet van een "stalinistische 

contra-revolutie" te spreken ; de conflicten tussen communisten en anarchis

ten zijn wat dat betreft veelzeggend genoeg. 

Als direct voortvloeiend uit de tot hier aangeduide visie op de krachts

verhoudingen in Spanje wijzen de auteurs op de golf van terreur die in het 

voorjaar en de zomer 1936 door het land sloeg: hij maakte deel uit van de 

communistische greep naar de nacht, de vestiging van de "antireligion 

communiste". Kwantitatief wordt in het materiaal zeker de meeste aandacht ge

geven aan de brandstichtingen van kerken en kloosters en de moord op priesters 

en katholieke leken op Republikeins territorium. Zo is het de exclusieve inhoud 

van een pamflet van eind 1936, waarin "Leugens over Spanje" weerlegd werden, 

die van communistische zijde waren verspreid, namelijk de opvatting dat het 

in Spanje zou gaan om een strijd van democratie tegen fascisme . Het conflict 
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wordt erin ontdaan van alle politieke en maatschappelijke omstandigheden en 

gereduceerd tot een godsdienstoorlog. Die sterke nadruk vindt men ook bij 

De Bivort en bij Van Vollenhoven . Daarbi] wordt op zijn minst de - comn inis-

tisch beheerste - volksfrontregering volledig verantwoordelijk geacht voor 

hetgeen plaatsvond, maar op verschillende plaatsen wordt bijvoorbeeld via 

wisselend woordgebruik van "rooden", "communisten", "regeringsgetrouwen" en 

"revolutionairen" directe inmenging van de volksfrontregering gesuggereerd, 

een enkele naai zelfs rechtstreekse instructies van Moskou aan de priester

moordenaars . Dat een dergelijke regering en haar politieke achterban in 

staat zijn verkiezingsuitslagen te vervalsen, rs een aanvullend stuk propa

ganda uit nationalistische koker, net als de eerder genoemde kwesties via de 

brief van het Spaanse episcopaat in de katholieke publicistiek terecht ge

komen130 : de ongrondwettelijkheid van de volksfrontregering zou de opstand 

rechtvaardigen131 . 

De zwart-wit-tekening van deze situatie vindt zijn complement in een 

naïef-glorificerend beeld van Franco en ¿ijn aanhang. Volgens Van Vollenhoven 

heeft de nationalistische zijde slechts ten doel "... met opoffering van alles 

wat haar materieel dierbaar is, het hooge ideaal na te streven, Spanje weer 

tot een normaal land te maken" - wat dat laatste ook precies moge betekenen. 

Op dezelfde wijze, elders in de brochure, "heeft Franco niet getornd aan de 

normale werking der economische wetten". Trefvroorden zijn voorts: discipline, 

geen wraaknemingen, en welvaart132. De Bivort schrijft over het "godsdienstig 

enthousiasme" aan de Franco-kant; daar vecht men "om de christelijke beschaving 

te redden". Deze auteur gaat zover in Franco's bondgenoten, de Duitse en 

Italiaanse troepen, weliswaar sommige dingen af te keuren, maar: "Zij strijden 

daaron niet minder voor de goede zaak, daar zij Spanje helpen verlossen van 

de communistische antigodsdienst". Ook onder de kruisvaarders trof men 

indertijd wel eens een verdacht sujet aan, zo merkt hij nog op133. Het verbaast 

dan ook niet dat bij de behandeling van de Baskische kwestie beide auteurs 

zich onvoorwaardelijk achter Franco opstellen15*. 

Het verschijnen van Van Vollenhovens brochure heeft voor het publicis-

tisch beleid en voor de algemene opstelling van de AvG vermoedelijk enige con

sequenties gehad. Van Vollenhoven, in 1921 gehuwd met een volle nicht van de 

toenmalige Spaanse koning135, had zich in zijn brochure anticommunistisch en 

antisocialistisch getoond, hij had het voor de Kerk en voor Franco opgenomen, 

maar hij had er zich evenzeer in gedemonstreerd als oerconservatief monarchist, 

zonder enige waardering voor de democratie, het politieke systeem der Tweede 

Spaanse Republiek, maar niet alleen van die staat ... De schets van de Spaanse 
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geschiedenis die de schrijver gaf, getuigde daarvan. Wat noet men bijvoor

beeld denken van 's schrijvers stelling, dat na een omwenteling het nieuwe 

regiem altijd verder naar links schuift, welke stelling dan geïllustreerd 

wordt met de volgende analyse van de recente geschiedenis: "Kennski werd 

door Lenin verdrongen, het samengaan der katholieken in Duitschland net de 

socialisten bracht het land langzaam maar zeker naar het comnunisme en het 

ministerie Blum zag ook geen kans meer het gezag hoog te houden ..." etc. 

Deze aartsconservatief, voor wie Gil Robles en de CEDA vertegenwoordigers 

van "chnsten-socialisme" waren begreep wel zeer weinig van de geschiede

nis vanaf pakweg de Franse Revolutie. Daar kwamen nog de al te gemakkelijke 

generalisaties van de auteur bij, vanuit de eigen ervaringen en die van zijn 

familie- en clubgenoten - waarmee de lezer regelmatig kennis maakt - op de 

hele samenleving, zonder dat een en ander behoorlijk gedocumenteerd werd. 

De brochure werd buitengewoon ongunstig besproken door Johan Brouwer, 

in een kort artikel in De Groene Amsterdammer . Daarin wees Brouwer op 

feitelijke onjuistheden m het boekje, maar toch vooral op het misbruik van 

Gods naam ten behoeve van een politiek partij-standpunt, op de "... volkomen 

afwezigheid van godsdienstigen geest en zedelijk onderscheidingsvermogen" 

bij de auteur. Zijns inziens behoorden comité's als de Actie "voor God" 

echter juist op dat terrein van de geestelijke waarden actief te zijn: "... 

Als geloofsgetuigen waar en wanneer dit zedelijken moed eischt". "In plaats 

daarvan - zo besloot hij zijn commentaar - meent men Nederland en Spanje te 

helpen door het uitgeven van een werkje waarin het wemelt van onwaarheden en 

dat vergezelt gaat van foto's die misleidend zijn ...". Op dat artikeltje 

nu reageerde het dagblad De Tijd met een uitvoerig redactioneel commentaar 

Om alleen al de uitvoerigheid van die reactie te begrijpen, is het nodig op 

enkele punten te wijzen. Er was namelijk met Johan Brouwer wat meer aan de 

hand. 

Deze tot het katholicisme bekeerde hispanoloog huldigde, en meer nog: 

publiceerde over Spanje en de Spaanse burgeroorlog, op basis van eigen studie 

en reiservaringen, inzichten die in toenemende mate van die van het katho

lieke establishment afweken. Wat hij over de burgeroorlog in de loop van 1936 

schreef kon er in hun ogen nog mee door: een serie artikelen in De Tijd en 

een brochure, die in de herfst 1936 bij Paul Brand uitkwam, een buitengewoon 

zakelijk betoog over de recente geschiedenis van Spanje, over de twee partijen 

in de burgeroorlog en het verloop ervan. Ter verklaring van de uitbarstingen 

tegen de Kerk leverde hij ook daarin overigens al een betoog, waarin hij 

buitengewoon cntisch sprak over de Spaanse Kerk . Wel dat laatste was er de 
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oorzaak van dat een enkele boekhandelaar zijn zending aan Brand retour-

neerde . Maar Brouwer werd crxtischer naarmate de tijd vorderde en hij 

door eigen waarnening van de situatie in Spanje beter op de hoogte raakte. 

Zijn deelname aan het schrijverscongres te Valencia, in de zoner van 1937, 

is wellicht als een breekpunt te beschouwen. Hij sprak zich daar uit ter ver

dediging van de Republiek en critiseerde zijn geloofsgenoten die hem vanwege 

dat standpunt als een ketter beschouwden. De Tijd reageerde bits op dat ge

drag en het Mededelingenblad van de Actie schaarde Brouwer onder de slacht

offers van de communistische volksfront-arglist . In diezelfde tijd inten

siveerde hij ook op andere wijze zijn relaties met de verdedigers van de 

Republiek, al bleef hij zich ook tegenover hen onafhankelijk opstellen. De 

cntische passage over de Kerk in zijn brochure werd opnieuw uitgegeven 

in een bloemlezing van teksten van andere katholieke pro-Republikeinse 

schrijvers ; hij stond een interview toe aan Het Volk, dat gedeeltelijk 

door het weekblad van de Katholiek-Democratische Partij Nederland werd over

genomen11*,· op verzoek van uitgeverij De Gemeenschap schreef hij een Voor

bericht bij een in brochurevorm uitgegeven artikel van J.M. de Semprun y 

Gurrea, de vertegenwoordiger van de Republiek in Den Haag1"*7, en in oktober 

hield hij een lezing voor het algemeen comité "Hulp aan Spanje", dat hulp

acties organiseerde ten behoeve van de steun aan de Republiek, hetgeen weder

om De Tijd tot een fors commentaar verleidde: "que diable allait-il faire 

dans cette galere?"1"8 

Kon dit laatste nog als vaderlijke vermaning worden opgevat, Brouwers 

cntiek op de AvG-brochure gaf De Tijd aanleiding tot een commentaar, dat 

veel duidelijker dan de tot dan toe geleverde cntiek de alsmaar groter 

wordende distantie tot de afvallige illustreerde^9. Eerder had het dagblad 

Van Vollenhovens brochure buitengewoon positief en uitvoerig besproken en 

onder verwijzing daarnaar begon het blad met een en ander uit die recensie 

te citeren. Ook Brouwers Groene-artikel werd geciteerd, en daarna werd de 

schrijver zelf onder vuur genomen. De Tijd nam het op voor de correctheid van 

allerlei details in de AvG-brochure, die door Brouwer waren betwijfeld. Maar 

ernstiger was de opmerking over Brouwer als "volksfrontpropagandist", die 

door nedewerking aan de linkse pers "Bisschoppen en katholieken in den rug 

(aanvalt)". Met Bergamin en De Semprun y Gurrea werd hij samengevat in een 

"trio van dweepzieke humanisten, die zonder Paus en bisschoppen leiding willen 

geven aan het Katholicisme ...". Bovendien - en dat leidt terug tot het oor

spronkelijke verband - nam De Tijd het op voor de Actie: Brouwer had met zijn 

221 



insinuaties de goede naan van het Comité willen vergiftigen. De Actie had 

- aldus De Tijd -deze brochure helemaal niet als een "katholiek geschrift" 

aangediend of als een "katholiek strijdmiddel" gehanteerd - wat door Brouwer 

beweerd was. 

Over dat laatste kan nen eindeloos twisten - zeker is dat de AvG-

leiding door deze openbare polemiek rond haar uitgave onaangenaam getroffen 

was. Al in een Woord vooraf m de brochure had het Comité erop gewezen dat 

met de uitgave geen politiek doel werd beoogd "daar dit niet op onzen weg 

kan liggen". Slechts ter informatie over de Spaanse werkelijkheid was het 

bedoeld, als "een aalmoes der waarheid" waarom de Spaanse bisschoppen in 

hun brief van juli 1937 hadden gevraagd . Op dezelfde wijze werd de brochure 

152 

in de eerste aflevering van het Mededelingenblad aangekondigd , maar in het 

tweede nummer, dat in januari 1938, dus na de openbare discussie, verscheen 

en waarin o.a. de houding van de Actie tegenover "tijdsverschijnselen" werd 

besproken, heette het over Van Vollenhovens brochure ineens, dat het Comité 

slechts "na eenige aarzeling" zijn fiat aan die uitgave had gegeven. En 

direct daarop formuleerde men een algemene stelregel, namelijk dat de AvG 

zich "... als algemeene geloofsbeweging in de toekomst van iedere bemoeiing 

inzake practische politiek (zou) hebben te onthouden ...". Blijkbaar rezen 

er op het laatste moment, voor de publicatie van het Mededelingenblad, over 

deze formulering nog moeilijkheden, want aan het eind verving een erratum 

de uitdrukking "practische politiek" door "politieke actie". Onder dit 

laatste moest men wellicht meer een engere interpretatie verstaan: partij

gebonden politieke actie. Overigens werd ook elders in deze aflevering onder

streept hoezeer de Actie een zuivere geloofsbeweging wilde zijn . Uit dit 

alles valt af te leiden dat de leiding zelf de uitgave achteraf te politiek 

vond en dat men voor wat de toekomst betrof aan een voorzichtiger beleid de 

voorkeur zou geven. Hoe en m hoeverre dit alles consequenties gehad heeft, 

valt echter niet precies meer vast te stellen. 

2. Nieuw-heidendom en nationaal-socialisme 

Regelmatig heeft de Actie zich beziggehouden met de propaganda tegen sommige 

ontwikkelingen in het nationaal-socialistische Duitsland. In vijf Vliegende 

bladen werd er aandacht aan besteed, en dat op nogal ruime schaal. Éénmaal 

werd een vier pagina's groot blad er geheel aan gewijd, enkele malen 

kreeg het thema een hele pagina toebedacht en eenmaal nog een gedeelte van 

een pagina . Ook brochures werden er aan gewijd. Die van Van der Wey over 

"Het Nieuw - Heidendom" was oorspronkelijk een bundeling van twee tijdschnft-
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artikelen, en werd door de Vlaamse apologetisene vereniging Geloofsver-

dediging te Antwerpen verspreid. Al direct vanaf eind 1936 nam de AvG de 

brochure in haar fonds op en verspreidde haar, aanvankelijk vooral onder de 

Nederlandse clerus. In 1938 verscheen er de derde druk van. Koenraad Julius' 

"De nieuwe afgod" was een vanaf 1938 verspreide, neer populaire brochure, in 

opdracht van de Actie zelf uitgegeven. In "De Antichrist" besteedde J. 

Laranertse Lz - "theoloog te Achterveld (U)", aldus het titelblad - onder 

meer aandacht aan de NSB. Daarnaast kon men nog in verschillende brochures 

meer zijdelings opmerkingen aantreffen over diverse aspecten van de ontwikke

lingen in Duitsland vanaf 1933, met name in een zestal, dat hierna nog ge

noemd zal worden. 

2.1. De term meuw-heidendom 

Omdat in samenhang met nationaal-socialisme en Derde Rijk in het AvG-

matenaal voortdurend ook de term nieuw-heidendom valt, is het nodig eerst 

dat begrip aan de orde te stellen. Het is ons, de huidige generatie name

lijk geenszins direct duidelijk wat daarmee bedoeld werd. De hier volgende 

opmerkingen daarover zijn gebaseerd op enig bronnenmateriaal van binnen en 

buiten de sfeer van de Actie en op een aantal algemene encyclopedieën en 

theologische naslagwerken van oudere en nieuwere datum. Dat laatste leverde 

althans het inzicht op dat het begrip zeker geen gemeengoed was en is. Zelfs 

ook geen der edities van de Katholieke Encyclopedie bijvoorbeeld geeft het 

woord op. Het hier gebruikte materiaal is overigens verre van volledig, 

maar de aard van dit onderzoek leqt zekere grenzen op. Het meest zinvolle 

criterium ter ordening van het gevondene bleek te zijn: de omvang en aard 

van de verschijnselen, die net de term nieuw-heidendom (ook wel: modern 

heidendom) werden aangeduid. 

De meest wijde inhoud krijgt "Neuheidentun" in de definitie van Konrad 

Algermissen, in het betreffende artikel in de eerste editie van het Lexikon 

für Theologie und Kirche . Er is daarin sprake van een buitensporig op

voeren van het zelfbewustzijn van de moderne mens, waaruit voortkomt de 

"Abkehr vom uberweltlichen persönlichen Gott und die Vergötzung des Geschöpf-

lichen". Op allerlei gebied wordt de invloed van de godsdienst terugge

drongen; in wetenschap, literatuur en kunst is dat het geval, maar ook in 

politiek en economie, terwijl het nieuwe heidendom eveneens opgang maakt in 

sectoren van ontspanning, gezinsleven en opvoeding. De auteur wordt bijzonder 

gedetailleerd als hij de verschillende stromingen gaat opnoemen, soms met de 
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namen van de (Duitse) organisaties erbi]. Dan blijken zowel vn^denkeri], 

alsook marxisme - wat in dit spraakgebruik zowel communisme als democratisch 

socialisme inhoudt - en liberalisme met al hun organisaties daartoe te be

horen. Ook de "Deutschgläubige Bewecjung" echter heet nieuw-heidens. Voorts 

worden onder dat hoofd genoemd tendensen in de richting van sexuele her

vormingen, naar ook allerlei vormen van occultisme, spiritisme enz. Wil 

men het verschijnsel zó breed begrijpen, dan moet men de oorzaken ervan wel 

navenant fundamenteel formuleren. En Algermissen verwijst dan ook naar de 

reeks: renaissance, reformatie, humanisme, vrijmetselarij, verlichting, 

met als hoogtepunt 1917: "... Herrschaft des Bolschewismus und der inter

national organisierten Gottfeindlichkeit". Met andere woorden: de uiterst 

pragmatische, meer op apologetiek dan op inzicht doelende uiteenzetting 

van Algermissen vat alle stromingen die zich sinds het einde van de middel

eeuwen buiten en deels ook tegen de kerk ontwikkelden onder het begrip Neu-

heidentum samen. Buiten dat negatieve criterium is er in de uiteenzetting 

niets dat de verschijnselen met elkaar verbindt; ze worden er ook m e t be

grijpelijk door in hun eigen aard. Temeer het bedreigdheidsgevoel der kerke

lijke functionarissen. Overigens valt nog op te merken dat de afwezigheid 

van nationaal-socialisme in de oorzaken-reeks waarschijnlijk wel te wijten 

is aan de druk van de censuur; het zevende deel van het Lexikon verscheen in 

1935. Ook in de tweede editie ervan wordt het trefwoord opgenomen, maar de 

uiteenzetting van J.Ratzinger verschilt nogal van die van Algermissen. In 

plaats van een opsomming van antikerkelijke bewegingen te geven, worden vier 

factoren omschreven die, vanaf de Verlichting "im Herzen der christlichen 

Welt" gegroeid zijn, te weten: het centraal stellen van de wereld, de be

heersing van de natuur door de techniek, de relativering van het christendom 

door geschiedenis en filosofie en, tenslotte,de toenemende neiging tot ideo

logie - door Ratzinger blijkbaar begrepen als substituut voor religieuze 

zekerheden. Overal nu waar invloeden van deze aard werkzaam zijn, is er 

sprake van meuw-heidendom. In principe moet nen daarom concluderen dat het 

begrip bij Ratzinger even fundamentele trekken heeft als bij Algermissen; 

alleen geeft de eerste auteur er de voorkeur aan inzicht m het verschijnsel 

te verschaffen. Wel blijkt hij ook in de interpretatie aanzienlijk van Alger

missen te verschillen - het bestaan van het nieuw-heidendom wijst volgens hem 

op gebreken in het christendom - maar voor wat betreft ons criterium kan men 

stellen dat beide auteurs een zeer wijd begrip van de term aanhangen. Ratzinger 

geeft alleen aan dat het verschijnsel zich zowel in de "atheistisch regierten 
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kommunistischen Welt" alsook in de westelijke landen voordoet, maar de effec

ten van de door hem gesignaleerde invloedrijke factoren kan men op de meest 

verschillende terreinen constateren. 

Een wat anders geaard uitgangspunt en een minder brede definitie treft 

men aan bij de protestantse hoogleraar A.H. de Hartog, wiens opvattingen op 

dit punt door de tot het katholicisme bekeerde J.Lammertse in katholieke 

kring o.a. via een AvG-publicatie werden uitgedragen. De Hartog gaat uit 

van een theologische definitie van heidendom, namelijk "... de geesteshouding, 

die het natuurlijke en het Goddelijke zonder meer verbindt, die daarom de 

onmiddellijke eenheid tusschen het verenkelde of de veelheid en het Godde

lijke accentueert" . Modern heidendom ziet hij overal waar een dergelijke 

geesteshouding in moderne gedaante weer opduikt. En dat is het geval in een 

drietal groepen verschijnselen. Onder naturalisme of natuurvergoding vallen 

het gebruik van geluksvoorwerpen, het toevals- en noodlotsgeloof, maar ook 

de heropleving van andere gewoonten uit de primitief-heidense tijden,zoals 

naaktloperij en het opschilderen van het lichaam, vooral door vrouwen; uit

voerig gaat hij bovendien in op de sexuele ontaarding in de verhouding der 

geslachten. Onder nationalisme verstaat De Hartog de moderne vergoddelij

king van volk en staat, als voortzetting van de primitievere vergoding van 

stamouders en stam. Het is volgens hem niet verbazingwekkend dat men in die 

kringen - hij noemt met name o.a. de Ludendorff-beweging en Hauer - het 

"relatieve nationalisme" der joden en het "internationale christendom" ver

acht. Hunanisme of mensvergoding tenslotte uit zich in de ontaarding van 

het menselijk lichaam in de sport (de primitieve hysterie die ermee gepaard 

gaat) en de danscultus("In de Jazz kreunt het woud, de nachtwind, de dieren-

schreeuw, de negersnik"); maar ook valt hieronder de geesteshouding van 

menselijke superioriteit, afwezigheid van elk zondebesef (Nietzsches naam 

valt), de wereld-gerichtheid en overdreven verheerlijking van de menselijke 

mogelijkheden. Zonder veel conmentaar heeft J.Lammertse deze opvattingen in 

katholieke kring verkondigd . Een niet onbelangrijke aanvulling is echter 

dat hij ook de NSB als verschijnsel van meuw-heidendom beschouwt. Hoewel 

deze auteurs de algemene oorzaken van de door hen beschreven verschijnselen 

nauwelijks noemen, valt uit sommige passages op te maken dat zij de verklaring 

ervan vooral zoeken in de cultuurcrisis sinds de eerste wereldoorlog, ver

ergerd door de economsche crisis en haar gevolgen . 

Samenvattend tot hier toe kan men stellen dat de genoemde auteurs de 

term nieuw-heidendom gebruiken als een zeer algemeen begrip, waaronder ge-

subsumeerd worden alle of althans een goed deel van de verschijnselen in de 

225 



moderne wereld (wetenschappelijke systemen, politieke of sociale stromingen, 

maar ook levenshoudingen), die geacht werden met kerk en christendom in 

strijd te zijn. Wel hebben de auteurs verschillende uitgangspunten. Wanneer 

bijvoorbeeld Ratzinger het post-chnstelijk karakter van het verschijnsel be

nadrukt en aandacht vraagt voor het klaarblijkelijk falen van het christen

dom, staat hij daarmee lijnrecht tegenover De Hartog, die slechts herop

leving van oud-, dat wil zeggen pre-christelijk heidendom meent te ontwaren. 

Ook de oorzaken van het nieuw-heidendom worden verschillend beoordeeld, en 

in samenhang daarmee wordt het verschijnsel ook verschillend afgebakend. 

Zo valt het op dat bij de eerstgenoemde auteurs het marxisme wel, bij de 

twee laatsten niet tot het meuw-heidendom behoort. Onder historisch ge

zichtspunt echter blijft de gemeenschappelijke trek bij deze auteurs over

heersen: nieuw-heidendom is een begrip dat vanuit de kerkelijk-theologische 

wetenschappen gehanteerd werd om vat te krijgen op de algemene problematiek 

van het uiteengroeien van kerk en wereld, hoofdzakelijk in de 19e en 20e 

eeuw, meestal met een uitgesproken apologetisch doel. Het tijdgebonden karak

ter van de term springt in het oog als men zich de nieuwere ontwikkelingen in 

de theologie en de vorderingen in de sociale wetenschappen realiseert, name

lijk minder apologetiek, en via de godsdienstsociologie pogingen om op de

zelfde problematiek op een nogal andere wijze greep te krijgen. Aldus kon 

de discussie over de secularisatie die over het meuw-heidendom, op boven

staande wijze opgevat, konen aflossen 

Maar het woord kent ook een veel striktere toepassmq, die ons dichter 

bij het eigenlijke onderwerp brengt. In een tamelijk recent uitgegeven 

moraal-theologische dictionnaire schrijft T.Ctoffi een artikel "Neo-

paganismus". Tekenen van meuw-heidendom ziet deze auteur weliswaar in ver

schillende doctrines van onze tijd, waarin verklaard wordt "hominem exstare 

supenorem qualibet lege transcendentali", en waarin openbaring en dogma's 

worden ontkend. Voor onze tijd van het meeste belang acht hij het dan te 

wijzen op nieuw-heidense °1 em^nton in respectievelijk het "lictorius statalis-

raus", lictoriaans étatisme oftewel Italiaans fascisme en het Duitse nationaal-

socialisme. In die stelsels bestaat geen heil buiten de staat c.q. het ras, 

die daarmee al-bepalend worden, en geen norm buiten zich erkennen. Ook de 

daarna kort geschetste "doctrina neopaganism" bevat vooral elementen, die 

duidelijk herinneren aan de conflicten tussen kerk en fascistische resp. 

nationaal-socialistische staat. Zo leert deze doctrine, aldus de auteur, dat 

godsdienst en natie nauw samenhangen, en dat de staat er daarom zeggenschap 
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over nee^t. De burgers kunnen de staats-godsdienst accepteren, naar vrij

heid om het eigen geweten te volgen bestaat er m e t . Ook op ander gebied 

ziet men daarom vormen van dwang, zo eist de staat opvoeding en onderwijs 

voor zich op . - Neopaganisme wordt hier dus, praktisch gesproken, beperkt 

tot fascisme en nationaal-socialisme. Het begrip vornt, zo men wil, een 

invalshoek, waaronder een katholieke, of preciezer- een katholiek-moraal

theologische algemene fascisne-interpretatie geconcipieerd wordt 

Zijn meest enge betekenis heeft de term gekregen van het Duitse 

episcopaat en daarna ook van enkele Duitse katholieke publicisten, in de 

jaren 1934 en 1935. Het is in die betekenis dat het woord o.a. in de AvG-

propaganda overgenomen wordt. Wel is het zo, dat de bisschoppen meuw-

heidendon daarvoor verstonden op dezelfde manier als waarop Algermissen 

dat deed en de term in die zin gebruikten zowel m interne als openbare 

stukken . Maar naar aanleiding var bepaalde gebeurtenissen tijdens de 

eerste jaren van het Derde Rijk werd de term steeds explicieter gebruikt 

om personen en groepen aan te duiden, die, onder de protectie van het regiem 

en deels tot het nationaal-socialistisch regiem behorend, voor de kerk in 

Duitsland bijzonder gevaarlijk werden geacht. In twee golven werd het episco

paat zich van dat gevaar steeds meer bewust, althans achtte zij dat gevaar 

steeds dreigender aanwezig. In eerste instantie in de maanden na de benoe

ming van Alfred Rosenberg tot "Beauftragter des Führers für die Überwachung 

der gesamten geistigen und weltanschaulichen Schulung und Erziehung der 

NSDAP", in januari 1934. Diens Mythus des XX. Jahrnundert werd toen, vooral 

natuurlijk door het Amt Rosenberg sterk gepropageerd. De reacties van de 

kant der bisschoppen vindt men in een serie brieven en preken uit de maanden 
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maart en april en in de stukken van do Fuldaconferentie van dat jaar, o.a. 

in het herderlijk schrijven dat na afloop van de bijeenkomst werd uitgevaar-

digd . Uit deze documenten blijkt dat het episcopaat onder Neuheidentum ver

staat een complex dwalingen waarvan de belangrijkste elementen de volgende 

zijn· een onjuist godsbegrip, evolutiomstisch of pantheïstisch; valse zede

lijkheid, namelijk waarin de wetten van bloed en ias de morele maatstaven 

bepalen en de eeuwige wetten van God, bijvoorbeeld de tien geboden, ver

worpen worden; verwerping van een deel van de Openbaring, namelijk het Oude 

Testament; en het streven naar een nationale kerk. Deze opvattingen treffen 

de kerkelijke leiders, behalve bij Rosenberg, nog aan in het in de stukken 

genoemde boekje van Ernst Bergmann, Die 25 Thesen der Deutschreligion. Juist 

ook in dezelfde tijd werden beide boeken door Rome op de index gezet . Nog 

in 1934 en vervolgens in 1935 worden er door katholieke publicisten een aan-
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tal boeken en artikelen gewijd aan het Neuheidentum, op deze wijze opgevat. 

Muller geeft in zijn bibliografie een twaalftal titels, bijna alle uit deze 

twee jaren171. Vervolgens, een tweede fase, zomer 1935, kan men reacties 

constateren op het demonstratieve optreden van de Deutsche Glaubensbewegung 

in april van dat jaar, in het geweldige Sportpalast in Berlijn. Met name in 

het uitvoerige memorandum dat de bisschoppen na afloop van hun jaarlijkse 

bijeenkomst aan Hitler stuurden, augustus 1935, wordt deze kwestie uit

voerig aan de orde gesteld . Tegen deze beweging waarin Bergmann een rol 

speelde, worden grosso modo dezelfde bezwaren opgesteld als zojuist genoemd 

uit de stukken van voorjaar 1934. Naast de Glaubensbewegung worden overigens 

nog andere personen en groepen gememoreerd, en geprotesteerd wordt dan tegen 

het feit dat het regiem deze bewegingen protegeert en be vordert,terwijl het 

de katholieke kerk lastig genaakt wordt in het openbaar haar standpunten 

uiteen te zetten, c.q. zich tegen aanvallen te verdedigen. Het herderlijk 

schrijven, van dezelfde datum als het memorandum, bevat dezelfde inhoud 

Met nieuw-heidendom worden dus aangeduid zeer bepaalde personen en orga

nisaties die in het nationaal-socialistische Duitsland optraden en wier 

opvattingen met het katholicisme onverenigbaar waren, ja wier optreden voor 

de katholieke kerk gevaarlijk werd geacht. In die betekenis, en dus net 

uitsluiting van alle andere, bovengenoemde betekenissen, wordt het woord 

in de AvG-propaganda overgenomen en het is tegen dát nieuw-heidendom, dat 

zich het grootste deel van de Actie-propaganda richt, voor zover die zich 

met het onderwerp "Duitsland na 1933" bezighoudt. 

2.2. De critiek op het nieuw-heidendom 

Via de brief van het episcopaat, waarmee de Actie werd ingeluid, werd de 

term waarschijnlijk wel in Nederland geïntroduceerd. In de betreffende passage 

was sprake van "vijanden (die) optreden tegen de eer van God en van ... 

Jezus Christus ..." en die die strijd voeren "... helaas, onder bescherming 

van politieke nachthebbers", terwijl de Kerk de mond gesnoerd wordt. Ele

menten van die kerkvijandige leer waren vereenzelviging van God pn natuur en 

bestrijding van christendom als vreemd aan ras en bodem. Pas tegen het einde 

van de passage kon de lezer opmaken dat de schrijvers hier op Duitsland 

doelden: de bisschoppen "in dat land" zagen zich verplicht de gelovigen open

lijk te waarschuwen, en zij hebben "... die anti-christelijke beweging ge

brandmerkt als meuw-heidendom ...". Bij dat laatste werd m een voetnoot 

verwezen naar de hierboven al aangeduide brief van het Duitse episcopaat uit 

augustus 1935. 
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Overziet men het totale materiaal zoals dat aan het begin van deze 

paragraaf is aangeduid, dan moet men zeggen dat daarin de aandacht voor het 

nieuw-heidendom het grootst is. Vooral in de Vliegende bladen en in Van der 

Wey's brochure is dat het geval. 

Om net de laatste te beginnen. "Het Nieuw-Heidendom" wil een overzicht 

geven van de essentie der opvattingen, zoals de auteur die in de verschillen

de nieuw-heidense groepen en groepjes aan de dag ziet treden. Die groepen 

worden als zodanig verder niet besproken, alleen éénmaal in een voetnoot 

genoemd . Hun opvattingen worden naar de mening van de auteur weerspiegeld 

in Bergmanns boven al genoemde boek: Die 25 Thesen der Deutschreligion 

In de belangrijkste organisatie der nieuw-heidenen, de overkoepelende 

"Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Glaubensbewegung" (ADG) speelde deze 

filosofie-hoogleraar uit Leipzig een rol, namelijk als lid van de "rührer-

rat" . Of hij met de "25 Thesen" representatief kan heten voor de hele 

beweging, mag betwijfeld worden. Zeker niet alle groepen waren zo rabiaat 

antichristelijk als Bergmann in dat geschrift. Dat Van der Wey in zijn 

brochure de leer van dê nieuw-heidenen uiteenzette aan de hand van juist 

dit boekje heeft wel verschillende redenen. Enerzijds had de ADG 7ich in 

het openbaar, in april 1935, in Berlijn inderdaad bijzonder antichristelijk 

gepresenteerd,- op de context zal hierna nog worden teruggekomen, maar hier 

mag erop gewezen worden dat de beide artikelen, waaruit de brochure was 

samengesteld, oorspronkelijk begin 1936 verschenen waren en dus waarschijn

lijk najaar 1935 geschreven zijn. Anderzijds maakten de felle uitingen bij 

Bergmann het Van der Wey gemakkelijker de strijdigheid met de katholieke leer 

aan te tonen. In de brochure was bovendien een aanhangsel "Ras en religie vlg. 

Rosenberg" opgenomen, waardoor de indruk gevestigd werd dat deze represen

tant van het meuw-heidendom wel een bijzondere positie innam. 

Het grootste gedeelte van de brochure kan hier als volgt zeer kort worden 

samengevat. De nieuw-heidense leer over God is monistisch, verstaat zichzelf 

als Duits en tegenover het dualistische godsbegrip van jodendom en christen

dom staande. Het wezen der religie is natuurlijk en alleen gevoelsmatig te 

benaderen: bovennatuur en openbaring worden ontkend. De mens is van nature 

goed en daarom worden erfzonde en verlossing niet erkend. In de deugd- en 

zedeleer staat het welzijn van de Duitse nens centraal en daarmee de ver

plichtingen vanwege bloed, ras en volk. Ten aanzien van kerk, symbolen en 

rituele vormen wordt opgemerkt dat men een nationale kerk-organisatie na

streeft, een symboliek van moeder en kind huldigt, die onchristelijke trekken 

draagt, en aan sommige cultus-elenenten gestalte geeft (doop, huwelijk, feest-
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dagen) die met het christendom concurreren . Het betoog is sterk polemi

serend, betrekt zijdelings ook opvattingen uit andere sectoren van het 

Duitse geestesleven in de argumentatie, zoals de wijsbegeerte van Kant en 

de resultaten van Kummers onderzoekingen over het oude, germaanse heidendom. 

Uit Bergmanns brochure koos Van der Wey een aantal elementen, die net anti

christelijke karakter goed lieten uitkomen, en hij volgde niet de indeling 

van Bergmanns brochure zelf 

Van meer betekenis voor dit onderwerp is de Conclusie van de brochure 

waarin de auteur de plaats, die de "Deutschreligion" in het Derde Rijk in

neemt, bespreekt . Dat het regiem een "positief christendom" huldigt, mag 

men niet verkeerd verstaan, want het is een misleidende term en houdt mets 

anders in dan "christendom, inzoover het overeenkomt met de (actieve) karakter

trekken van het Noordsch-Duitsche ras". Het tegendeel is het geval. Welis

waar is de "Deutsch-religion" ". .. nog niet de officieel erkende religie ..., 

doch 't schijnt niet moeilijk te bewijzen dat deze religie, zelfs krachtens 

de pnnciepen van "Mein Kampf", het christendom zal moeten trachten te ver

dringen en zoo de officieele religie worden" . Dit is de kern van de zaak, 

en het antwoord op de vraag waarom het voor de auteur - en voor de AvG -

van betekenis was zich net de opvattingen uit deze kringen bezig te houden, 

ze te analyseren en te bestrijden. Men vreesde de Deutschreligion als toe

komstige staatskerk, onder de schutse van het nationaal-socialistisch regiem. 

Met citaten uit M e m Kampf en andere geschriften tracht Van der Wev die angst 

te rechtvaardigen: het nationaal-socialisme kent geen compromis; het is de 

éne religie of de andere: christendom óf Deutschreligion. En de conclusie is 

duidelijk: het wórdt de laatste, en daarom worden de christelijke kerken ver

volgd. De Deutschreligion verschijnt hier als de "Weltanschauung" van het 

nationaal-socialisme. 

Dezelfde tendens treft men aan in de desbetreffende artikelen in de 

Vliegende bladen. Het verschil met Van der Wey's brochure ligt hierin dat het 

vooral de persoon van Rosenberg is waarop zich de aandacht" concentreert. 

Diens positie en invloed worden ouitengewoon hoog aangeslagen, en daarbij is 

het de verwijzing naar zijn functie als "Beauftragter des rührers" voor dp 

scholing van de partijleden inzake de nationaal-socialistische wereldbe

schouwing die voortdurend terugkeert. Er wordt hem een hele reeks epitheta 

meegegeven: "geestelijk leider van het nationaal-socialisme in Duitsland", 

"de man die in Duitsland de geestelijke opperleiding heeft bij de ontwikke

ling van het Duitsche volk", zijn boeken vormen "de grondslag van de nationaal-

socialistische opvoeding", - om maar enkele voorbeelden te noemen . Wanneer 
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het wezen van de nationaal-socialistische wereldbeschouwing omschreven moet 

worden, gebeurt dat aan de hand van Rosenbergs geschriften en toespraken. 

Hij wordt zo ongeveer beschouwd als de uitvinder van de mythe van het bloed, 

van de superioriteit van het "Nordische" ras en andere kernbegrippen uit de 

nationaal-socialistische wereldbeschouwing. In het twaalfde nummer der 

Vliegende bladen dat geheel aan Duitsland is gewijd, komt zijn naam in totaal 

een keer of vijftien voor, regelmatig gespreid over de 8 kolommen druks en 

in verband gebracht met welhaast elke antikerkelijke maatregel van het regiem. 

Van Rosenberg wordt ook gezegd dat hij "een leidende voorstander" van de 

Deutschreligion is, of ook, op een andere plaats, dat hij ras en religie 

heeft samengeweven tot een nieuwe "völkische Religiosität"1аг. Hij is, zo 

wil men het wel in navolging van Van der Wey stellen, de vertegenwoordiger 

van de Deutschreligion op het niveau van partij en staat. 

De groepen en bewegingen krijgen in de bladen minder aandacht dan Rosen

berg, maar men komt er toch een drietal keren op terug. Figuren als Luden-

dorff, Hauer, Kummer en Von Leers worden met name genoemd: zij zouden in het 

nieuwe Duitsland alle kans krijgen, hun werken werden op de scholen aange

prezen en bloemlezingen er uit samengesteld, die op de scholen verplicht 

gebruikt werden. VJanneer - in een ander artikel - de leer der Deutsch

religion uiteengezet wordt, blijkt er geen enkel verschil met Rosenbergs op

vattingen te zijn en ook hier wordt dan de grote vrees uitgedrukt dat hij 

"... nog niet de officieel erkende godsdienst" is, maar wel "... door de 

cultureele Nationaal-Socialistische leiders voorgestaan" wordt 

Vergelijkt men nu het beeld van deze katholieke antipropaganda met 

hetgeen uit de historiografie hierover naar voren komt, dan valt een grote 

mate van discrepantie op. En dat geldt zowel de "Deutschreligion" in engere 

zin, dat wil zeggen de verschillende antichristelijke, nieuw-heidense groepen, 

alsook de persoon van Rosenberg zelf. Over beide aspecten enkele opmerkingen. 

Ten aanzien van de organisaties kan men stellen dat een drietal van 

enige betekenis is geweest. Alle drie worden in het Avfi-materiaal vermeld. 

De boven al genoemde "Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Glaubensbewegung" 

was een in juni 1933 opgerichte vereniging waarin een negental kleinere groepen 

onderdak hadden gevonden . Zolang Hauer en Von Reventlow er de dienst in 

uitmaakten, had de beweging een vrij gematigd karakter. Wel verwachtte men 

veel van het nieuwe regiem, maar in een periode waarin Hitler het belangrijk 

vond de steun van de christelijke kerken te winnen, maakten zelfs gematigde 

nieuw-heidenen geen kans op een positief gebaar van de kant van het regiem. 

Pas twee ontwikkelingen brachten de partijen bijeen. Enerzijds maakte de uiterst 
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radicaal antichristelijke vleugel van de ADG zich van de macht binnen de 

organisatie meester: de Scharzfelder "coup", mei 1934. Wel bleven de ge

noemden nog in de leiding van de ADG zitting hebben, zij het net groeiende 

weerzin tegen de radicalen. Anderzijds ging het regiem in het kader van haar 

"Kirchenpolitik" tot een nieuwe strategie over. Nadat het Hitler niet gelukt 

was de kerken, vooral de katholieke, goedschiks aan zijn kant te krijgen, 

werd in de tweede helft 1934 besloten hen harder aan te pakken. Slechts het 

komende Saarplebisciet betekende enig uitstel van de hardere lijn, maar na 

de voor Duitsland gunstige afloop kreeg de nieuwe koers direct al gestalte 

m de toestemming en medewerking die de radicale ADG nu kreeg tot een heftig 

antikerkelijke campagne, die verscheidene maanden duurde, namelijk van fe

bruari tot april 1935 en m die maand een hoogtepunt bereikte in de bijeen

komst in het Berlijnse Sportpalast . Deze gebeurtenissen nu hebben blijvend 

het beeld van de kerkelijke antipropaganda bepaald - in ieder geval die van 

de AvG. Het was juist dat men hier de nieuw-heidenen fervent anti-christelijk 

zag optreden, onder de protectie van het nazi-regiem. Alleen: de strategische 

achtergrond doorzag men aan katholieke kant niet. En wat er daarna met de 

ADG gebeurde wilde of kon men niet zien, namelijk hoe het regiem de 

Glaubensbewegung behandelde: al in juni distantieerde de leiding van de 

Gau Munchen-Oberbayern zich van de beweging, uiteraard vanwege de vele pro

testen juist in het katholieke zuiden van Duitsland. In april 1936 werd 

Hauer uit de leiding van de ADG gemanoeuvreerd. Wel kon de Gemeinschaft vanaf 

toen nog blijven voortbestaan, maar slechts als een gelijkgeschakelde, geheel 

verpolitiekte organisatie. Zo kon de nieuwe leider - typerend genoeg in de 

AvG-propaganda volledig onbekend - Wiedenhöft, in 1937 zeggen: "Nun ist der 

Glaube eine grosse Kraft geworden, der du Führer, dich bedienen kannst auf 

dem Wege zum Reich" . Aldus moet men zeggen, dat er nooit ook maar de 

geringste kans heeft bestaan dat de religieuze inhoud van de Glaubensbewegung 

zelfs ook maar invloed op het nationaal-socialisme kon krijgen, laat staan de 

officiële ideologie van het Derde Rijk zou worden. 

Ook ten aanzien van de Ludendorff-beweging bestond er een complicatie 

die begrijpelijk maakt, dat de katholieke antipropaganda zich erop kon ver

kijken . Door de invloed van Ludendorffs tweede vrouw Mathilde was de oor

spronkelijk politieke zeer rechts-nationalistische Tannenbergbund tot een 

"völkisch-religiöse" organisatie geworden, rabiaat antisemitisch, en anti

katholiek evenzeer. Het punt is nu, dat de activiteiten van deze beweging na 

1933 slechts gedurende enige jaren ingeperkt werden, en dan nog op een uiterst 

soepele manier, en dat vanaf maart 1937 de organisatie volledige vrijheid van 
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handelen herkroeg. Vanaf toen legde het regiem Ludendorff en zijn vrouw 

(want om háár activiteiten en opvattingen ging het in werkelijkheid) geen 

strobreed in de weg. En dat was inderdaad een bijzondere situatie te noemen: 

een niet-nationaal-socialistische organisatie, die niet gelijkgeschakeld 

werd en die zelfs ongestoord haar activiteiten kon voortzetten, móest wel, 

zo leek het naar buiten toe, de bijzondere bescherming van de nationaal-

socialistische top genieten. 

Dat deed ze ook, maar die bescherming betrof niet, zoals de katholieken 

meenden, de inhoud van Mathildes schrifturen, maar ze kwam voort uit de per

soonlijke verhouding van Hitler en Ludendorff. Na de mislukte Münchener 

putsch (1923) was die er niet beter op geworden, maar tot een breuk was 

het pas later gekomen, toen duidelijk werd dat Ludendorff, vanuit zijn 

ideologie, ernst wenste te maken met zijn antikatholicisme, en daardoor 

allerlei radicale uitspraken deed, waardoor hij zijn politieke invloed ver

loor. Terwijl Hitler, slechts op macht uit, zich om tactische redenen tegen

over katholieke kerk en bevolking neutraal opstelde en zich daarom ook niet 

met de völkische ideologie in welke vorm ook wenste te verbinden. Hitler 

bleef echter voor de veldheer verering houden, zodat hij, na 1933, aan 

Ludendorffs openlijke oppositie voorbijging. Zonder twijfel werd hij daarbij 

ook geleid door de overweging geen onnodige moeilijkheden te maken met een 

zo gerespecteerde Duitse militair. Op diens zeventigste verjaardag, in 1935, 

liet Hitler in het hele land vlaggen. Pas in maart 1937 kwam het echter eerst 

weer tot een persoonlijke ontmoeting tussen beiden. Ludendorff stemde toen 

in met de publicatie van een verklaring, waarin hij zich achter de buiten

landse politiek van het regiem stelde, en als tegenprestatie daarvoor kreeg 

hij de concessie van een volledig vrije activiteit.Op grond dus van zijn 

bijzondere positie vanaf de eerste wereldoorlog en zijn speciale relatie met 

Hitler, die van zijn kant ook op het vermijden van onnodige moeilijkheden 

uit was, heeft Ludendorff voor zijn "Bund" en zijn "Verlag" die in het Derde 

Rijk uitzonderlijke behandeling weten te verkrijgen. Van werkelijke sympathie 

voor hun ideologie of van steun aan hun doelstellingen is van de kant van het 

regiem echter nooit sprake geweest. 

Een derde, kleinere beweging was Arthur Dinters "Deutsche Volkskirche" 

Al in de "Kampfzeit" van de partij wilde Dinter - al vroeg partijlid en van

af 1925 gouwleider van Thüringen - het nationaal-socialisme een "religieus 

fundament" geven, maar toen hem dat in expliciet antichristelijke richting 

bracht, kwamen er al spoedig conflicten met de partijtop vanwege de moeilijk

heden die een en ander veroorzaakte in de katholieke streken van het land. 
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Eind 1928 werd Dinter de partij uitgezet en na 1933 werd zijn verzoek om 

heropname afgewezen. Eerst werd de publicatie van "Deutsche Volkskirche", 

kort daarna, mei 1937, de hele organisatie verboden. 

Op het lot van deze nieuwheidense beweginkjes tijdens het Derde Rijk 

moet men zich dus niet verkijken ondanks allerlei schijnbare ideologische 

overeenkomsten, laat staan er invloed van veronderstellen op de leiding van 

de staat. Eenzelfde soort correctie doet ons de betreffende historiografie 

aan de hand ten aanzien van de persoon, de rol en de invloed van Rosenberg. 

Hoewel ook diens positie tòt 1933 wel eens overschat is waren het niette

min vooral zijn functie als "Beauftragter des Führers" en zijn "Mythus" 

die de tijdgenoten tot tal van misvattingen aanleiding hebben gegeven. 

De ontstaansgeschiedenis van het "Amt Rosenberg" is zowel voor dit probleem 

relevant, alsook tekenend voor de bestuurlijke wantoestanden in het Derde 
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Rijk „ Het initiatief tot de inrichting ervan lag namelijk bij Robert Ley 

die er geen enkel ander doel mee had dan het opbouwen van een "Hausmacht". 

Als hoofd van de politieke organisatie van de NSDAP had hij te maken net 

o.a. de ideologische scholing van het partijkader. Door het creëren van een 

aparte afdeling daarvoor, die dan onder zijn toezicht zou gaan functioneren, 

zou zijn eigen positie uiteraard versterkt worden. Daartoe koos Ley Rosen

berg uit. Ley stelde de tekst voor een "Fuhrerauftrag" op, die door Hitler, 

zonder enig vooroverleg en /onder dat hij zich van de consequenties ervan 

voor de verhouding tot de kerken bewust was, ondertekend werd. Daarmee had 

Rosenberg een nieuwe betrekking. Deze creatie was dus geenszins een poging 

om orde te scheppen in de verwarring rond de officiële ideologie van het 

nationaal-socialisme, geen keuze van Hitler voor Rosenbergs ideeën, geen ver

heffing van Rosenberg tot een of andere bijzondere machtspositie, maar het 

tegendeel: een poging Rosenberg dienstbaar te maken aan de bijzondere positie 

van een der nazibonzen. Het "Amt" heeft gedurende het hele Derde Rijk moei

lijk kunnen functioneren. Tal van conflicten met Ley en vooral met Goebbels 

over competentiekwesties deden zich voor, en maar zelden heeft Rosenberg 

zijn eigen zin weten door te zetten. Inzake de kerkpolitiek lukte dat al 

helemaal niet. In eerste instantie moet daarover overigens opgemerkt worden, 

dat deze kwestie volledig buiten de bevoegdheden van Rosenberg lag en dat deze 

door Hitler ook nooit is betrokken in enige besluitvorming te dien aanzien 

- overigens ook niet voor andere, belangrijkere zaken is geraadpleegd. Ver

geleken met zijn overige bezigheden was dit onderwerp Rosenberg ook niet 

bijzonder dierbaar: hij heeft nooit moeite gedaan zich in de kerkpolitiek te 

mengen. Wel had hij zijn opvattingen over een te volgen koers en die weken 
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flink af van wat Hitler en Kerrl deden. Rosenberg is namelijk steeds van 

mening geweest, dat de staat niets anders te doen had dan elke bijzondere 

bescherming der kerken achterwege te laten, op het gebied van de propaganda 

de geestelijke invloed der confessies terug te dringen, maar niet on een 

actieve politiek te voeren, bijvoorbeeld teneinde de eenheid der protestantse 

kerken te realiseren, zoals Hitler dat eerst via Reichsbischof Muller en later 

via minibter Kerrl probeerde. De "Volkskirche" zoals Rosenberg zich die ge

dacht had, zou zich door de afval der christelijke kerken en de aantrekkings

kracht ervan in positieve z m vanzelf vestigen. Het ontslag van Ziegler, 

topambtenaar van het Amt, die juist in de tegenovergestelde richting dacht 

èn buiten Rosenberg om wérkte, is illustratief. 

Op ongeveer dezelfde wijze kan nen constateren hoe de invloed van 

Rosenbergs "Mythus" overdreven is. Dit uit 1930 stammenae boek bleef vol

ledig onbesproken tot het moment waarop het "Amt Rosenberg" het, op kosten 

van de partij, kon gaan propageren. Het is nooit officieel als partij-

geschnft erkend, terwijl de inhoud van deze "weltanschauliche Rülpser" 

- aldus Goebbels - bij de nazitop nauwelijks of in het geheel niet is over

gekomen. Bekend zijn een aantal uitspraken van Hitler die er niet om liegen. 

Zes maanden nadat Rosenberg hem het manuscript had laten lezen, gaf hij 

tegenover de auteur als zijn nening te kennen, dat maar weinig partijgenoten 

in staat zouden zijn het boek geheel te lezen . Tegenover een andere partij

genoot gaf hij kort na het verschijnen een heel wat negatiever oordeel: "Ab

geschriebenes, zusammengekleistertes, ungereimtes Zeug! Schlechter Chamber

lain mit einigen Zutaten" . En uit de Tischgespräche is nog een opmerking 

uit 1942 bekend: hij, Hitler, had de "Mythus" slechts voor een deel ge

lezen, het was veel te moeilijk geschreven en alleen de tegenstanders uit 

de kring der kerken kenden de inhoud ervan! . Ook de andere partijbazen 

hebben zich door Rosenbergs betoog nooit laten boeien. Het moet voor de 

schrijver een ernstige teleurstelling zijn geweest, toen tijdens het Neuren-

bergse proces bleek dat geen van hen, maar dan ook niet één, zijn boek had 

gelezen . Als cadeau werd het nogal eens gebruikt in partijkringen, en 

misschien dat Rosenberg - en de kerken - zich er zodoende op verkeken hebben. 

Een onbelangrijk persoon en een ongelezen boek, dat is de indruk die 

men uit de literatuur krijgt. Wel heeft Rosenberg nog andere idealen ge

koesterd, maar ook daarin zag men hen mislukken: het plan voor een nazi-

universiteit, zijn pogen on minister van buitenlandse zaken te worden d n 

1938 gaf Hitler nota bene de voorkeur aan de onbenullige Ribbentrop). Wel 

was hij hoofd van het "Aussenpolitisches Amt" van de partij, maar méér dan 
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buitenlandse bezoekers ontvangen mocht hl] niet. Als "Reichsminister für 

die besetzten Ostgebiete", 1942, kon hi] de concurrentie met de hardere 

collegae niet aan. Nog voor het begin van de nederlaag diende hi] zi]n 

ontslag in. Zo bli]ft de indruk over van een zwak figuur, door anderen 

voortdurend overvleugeld; die zichzelf het liefst zag als diepe denker, wat 
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hi] niet was 

Tot zover het beeld en de werkelijkheid. Maar hoe kan men de discre

pantie nu verklaren? - uiteraard afgezien van de grotere kennis die de 

historicus zich achteraf kan vergaren. Het belangrijkste punt is dan wel, 

dat men - m e t onbegrijpelijk van kerkelijke kant - als eerste criterium 

of invalshoek ter beoordeling van een fenomeen als het nationaal-socialisme 

de ideologie, de leer verkoos, die dan met de eigen, kerkelijk-theologische 

doctrine geconfronteerd werd. Men kan ook zeggen een eenzijdige, ouderwets 

"geistesgeschichtliche" benadering. Terwijl het in Duitsland om politieke 

macht ging en Hitler daarom slechts "politischer Glaube", zo men die term 

wenst te gebruiken, erkende. Loyaliteit tegenover partij en nationaal-

socialistische staat eiste het nieuwe regiem, dat daarom elke andere oriënta

tie van loyaliteiten zoveel mogelijk tegenwerkte. En als daarin concessies 

gedaan moesten worden, zoals bijvoorbeeld tegenover de kerken, dan bepaalde 

het regiem zelf hoe en wat. Dat de kerken, i.e. de Duitse bisschoppen met 

hun cntiek op nieuw-heidendom en op Rosenberg eigenlijk bedoelden het regiem 

te critiseren, de politieke macht dus, en dat heel het onderscheid tussen 

nieuw-heidendom en nationaal-socialisme voor hen slechts tactisch van aard 
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was , lijkt in principe al niet zonder meer houdbaar, maar kan voor buiten 

Duitsland gevoerde antipropaganda uiteraard niet volgehouden worden. 

2.3. Overige_elementen_van critiek 

Hoewel de tot hier toe omschreven problematiek het AvG-beeld van de ontwikke

lingen in Duitsland na 1933 in hoofdzaak heeft bepaald, werden in mindere 

mate eveneens een aantal aspecten van het nationaal-socialisme en de nationaal-

socialistische staat zelf aan de orde gesteld. Dat gebeurde o.a. in "De nieuwe 

afgod", zoals de titel van Koenraad Julius' brochure luidde. Voorjaar 1938 ge

schreven, wilde het in eerste instantie het beeld corrigeren dat in de eerste 

jaren na 1933 tal van christenen van het nieuwe regiem hadden gekregen. Vol

gens de auteur had pas onlangs het nationaal-socialisme zijn ware aard ont

huld, namelijk door de verlening van de staatsprijs aan Rosenberg en door het 

bijleggen van het conflict met Ludendorff *. Tot zover sloot de schrijver vol

maakt aan bij de benadering zoals die boven is aangeduid. Vervolgens echter is 
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er een duidelijk ander accent waarneembaar. Wel werd er geciteerd uit 

nieuw-heidense periodieken en uit de Mythus, maar centraal stond de cntiek 

dat er sprake was van vergoddelijking van Duitsland, van de Führer, even

tueel ook van de Duitse mens, de nationaal-socialistische staat e.d. En 

wanneer het woord "nieuw-heidens" gebruikt werd, dan stelde hij het gelijk 

aan nationaal-socialisme. Het betoog was op dat punt niet steeds even 

consequent, en ook de veelvuldige citaten niet steeds even verhelderend , 

maar in een paragraafje "De Eredienst van den nieuwen god" getiteld werd 

een en ander relatief duidelijk. Daarin werd namelijk getracht feiten bij

een te zetten waaruit het beeld van een nieuwe godsdienst, met alle bekende 

elementen, moest oprijzen, die dan rond "de nieuwe afgod" georganiseerd 

werd. Zo wees hij op het nabootsen van dienst of nis in bijeenkomsten waar

in een pathetische redevoering de preek noest vervangen, de belijdenis aan 

Führer en Beweging de christelijke geloofsbelijdenis en waarbij ook de 

gezangen de plechtigheid afrondden. Het nationaal-socialisme had ook zijn 

eigen martelaren, die van de 9e november 1923; de tochten naar München 

golden als echte pelgrimages. Die dag, en dan bovendien de eerste mei en 

de dertigste januari waren de nieuwe feestdagen; de christelijke feestdagen 

bestonden nog wel, maar waren van hun christelijke karakter beroofd. Er 

waren heilige plaatsen ingericht, compleet met altaar, hakenkruis en moeder

beeld, waar de nieuwe gelovigen een soort sacramenten bediend kregen; in 

het bijzonder werd gewezen op plechtigheden als doop en huwelijk. 

De bedoeling van deze cntiek was duidelijk, hoewel de vergelijkingen 

hier en daar wat eenvoudig waren uitgewerkt. Het nationaal-socialisme trad 

op als religie, en concurreerde als zodanig met de echte, georganiseerde 

religies, de christelijke kerken. Op allerlei plaatsen, waar die kerken tra

ditioneel een rol speelden in het particuliere en openbare leven, nestelde 

zich de kerk van de nieuwe afgod. Sterk speelde hier het besef mee van de 

tegenstelling tussen twee totale systemen, die beide de gehele mens op

eisten. (Zodoende kon men dergelijke vergelijkingen overigens m e t alleen 

ten aanzien van het nationaal-socialisme, maar ook van het bolsjewisme op

stellen) . Door ook deze situatie als "nieuw-heidendom" te beschrijven werd 

de overgang van het "echte" nieuw-heidendom uit de vorige paragraaf naar het 

nationaal-socialisme sluipend voltrokken, en twee oorspronkelijk ver

schillende dingen geïdentificeerd. Dat woordgebruik ligt dan ten grondslag 

aan de visie op het nationaal-socialisme zoals die hierboven naar aanleiding 

van het artikel van de moraaltheoloog T.Goffi is aangegeven. 

Maar of het nu het nieuw-heidendom is dat zich via het nationaal-
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socialisne breed probeert te maken, of dat het dat nationaal-socialisme 

zelf is dat zich tot nieuwe godsdienst proclameert, in beide gevallen is 

de consequentie voor de christelijke kerken, die zich teqen die ontwikke

lingen fel verzetten: vervolging. En dat is een volgend aspect in de AvG-

publicistiek 

Het mod^l van het commentaar daarbij is meestal: het reqien heeft zich 

niet aan zijn beloftes gehouden, c.q. het heeft in het eerste halfjaar dat 

het aan de macht was de kerk misleid. De ene keer wordt in dat verband ge

noemd de bekende passage uit Hitlers rede op de 24e maart, toen hij de toe

stemming van de Rijksdag nodig had voor het Ermächtigungsgesetz - hij sprak 

toen o.a. over de positie van de kerken in het nieuwe Duitsland en gebruikte 

verleidelijke zinswendingen, die bij precieze bestudering echter veel minder 

beloftes inhielden dan nen er op het eerste ge?icht uit meende te kunnen op

maken ; de andere keer was het uiteraard het concordaat, waaraan her

innerd werd. De werkelijke ontwikkelingen, de werkelijkheid van de kerk

politiek van het regiem, vooral vanaf ongeveer 1935, werd dan afgezet tegen 

de gedane beloftes c.q. de gemaakte afspraken. En daarbij kwamen zo goed 

als alle belangrijke aspecten van de kerkvervolging ter sprake. Zowel de 

maatregelen die neer direct tegen kerk en geestelijkheid gericht waren, bij

voorbeeld schending van de vrijheid van eredienst (Kanzelparagraf), de be

lemmering van het vrije verkeer tussen bisschoppen en geestelijkheid, de 

processen tegen geestelijken vanwege deviezensmokkel en zedelijkheidsdelicten, 

werden daarbij gecntiseerd, alsook de maatregelen van het regiem die qencht 

waren tegen de greep die de kerken hadden op het openbare leven. De inperking 

van de persvrijheid (van de katholieke pers), de aanvallen op de katholieke 

organisaties, maar vooral, en dat is in het materiaal overwegend, de aan

vallen op het confessionele onderwijs en de jeugdorganisaties . Het heidens 

karakter van de verplichte Hitlerjeugd werd aan de kaak gesteld, evengoed 

als de pogingen om via de organisaties van kampen e.d. kinderen uit het gezin 

los te maken, de pogingen het onderwijs geheel onder staatstoezicht te 

krijgen enz. Met andere woorden nier stond centraal wat óók in de hele AvG-

propaganda centraal stond, en wat een fundamentele trek lijkt te zijn van 

kerkelijke activiteiten in de nieuwste tijd: de zorg om de aanwas van nieuwe 

leden - en juist op dat punt botsten de kerken natuurlijk met die regiems, 

o.a. het nationaal-socialistische, die voor hun eigen voortbestaan evenzeer 

de loyaliteit van de jeugd trachtten te winnen. 

Nog wel enkele andere maatregelen van het regiem werden becommentarieerd 

- zo bijvoorbeeld de sterilisatiewet van juli 1933 - maar dat was slechts 
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occasioneel; de regelmatig terugkerende panten van critiek zijn met het 

bovenstaande wel aangegeven. 

Niet-kerkeli]ke aspecten komen m het nateriaal dat direct en uit

sluitend wil informeren over de ontwikkelingen in Duitsland met aan de orde. 

Maar in enkele brochures over heel andere zaken werden een aantal keren over 

Duitsland opmerkingen gemaakt die buiten de problematiek van de kerk-staat-

verhouding lagen. 

Zo was Marchants brochure op dit punt weliswaar voor het grootste 

deel gewijd aan de hierboven genoemde kwesties, naar óók zinspeelde hij 

althans op vervolging en terreur in het algemeen, toen hij cntiseerde dat 

in Duitsland "mensen, op grond van hun afstamming, als minderwaardige 

schepselen" opzij gezet en vervolgd werden, dat het menselijk leven er niet 

geacht werd, doordat er roekeloos met mensenlevens gespeeld werd en er 

ook mensen mishandeld werden . Op dezelfde manier, terloops, vindt men 

in een der brochures van De Greeve een verwijzing naar de hel der Duitse 

concentratiekampen en "de negentig vermoorden van den Duitschen Bartholomeus-

nacht 30 Juli"206. 

Enkele malen echter ook is er sprake van een zo principieel betoog, 

dat de verwijzing naar "de werkelijkheid" in Duitsland op zijn minst schrij

nend te noemen is. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer Temmink bij zijn 

oproep ter bestrijding van abortus-praktijken zonder nadere toelichting mee

deelt: "Toen in Duitschland het Hitler-regime de aborteurs ging opsluiten m 

concentratiekampen is het aantal abortusgevallen sterk verminderd". En iets 

dergelijks treft men eveneens aan bij p. Constantinus, wanneer die over de 

jodenvervolgingen in Duitsland spreekt - de brochure verscheen na de Kristall

nacht - en zich daarbij beperkt tot de opmerking dat het "een vreselijke tra

gedie (is), dat meerderen uit het Renaissance-Jodendon m Duitsland ... nu 

zelf het slachtoffer geworden zijn van hun eigen beginselen ...", te weten de 

overschatting van het ras. Elk gevoel voor verhoudingen is hier zoek . Wel 

geeft ook de Inleiding op de genoemde brochure blijk van medeleven met de ver

volgde joden "... de afkeer en haat ... om de waanideeën van nationalisme en 

rassisme" ; wel ook is het uitgangspunt van de schrijver apologetisch en 

missionair, maar minimaal blijft het niettemin. 

De aandacht tenslotte,aan het Nederlands nationaal-socialisme besteed, 

is bijzonder gering. Eenmaal slechts wordt er iets langer bij stilgestaan, 

en wel bij enkele principiële opvattingen die in NSB-knng gehuldigd werden, 

een en ander op grond van de bekende programmatische brochures, die enkele 

malen door de partij werden uitgegeven, vooral op basis van de in 1933 uit-
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gegeven brochure nr.III. Het is het indifferentisme ten aanzien van gods

dienst en ethiek, dat dan door Lammertse aan de kaak wordt gesteld, alsmede 

vooral ook het absolutisme uit de hegeliaanse staatsopvattingen dat door de 

NSB verkondigd werd. Staatsvergoding was daarom in dat betoog wel het voor

naamste verwijt aan Musserts adres. Maar daarnaast werden o.a. verschillen in 

opvatting met betrekking tot het functioneren van kerk en onderwies ge

stipuleerd. Met zijn verwijzingen naar brochure III (1933) liep de schrijver 

overigens wel op de ontwikkelingen achter. Want in de loop van 1936 had 

Mussert die brochure ingetrokken en hem vervangen door nr. V. Wel bleven 

hegeliaanse invloeden uit nr. III ook in V doorwerken, maar er stonden ener

zijds ook duidelijker fascistische uitspraken in (betekenis van het ras voor 

de nationale staat: Leidersbeginsel) en anderzijds sprak de brochure ook 

over het "aanvaarden van algemeen Christelijke grondbeginselen" als basis 

van de NSB-staatkunde, en de noodzaak atheïstische propaganda te verbieden 

Het zou interessant geweest zijn de mening van de AvG-auteur hierover te 

vernemen 

Hoe de NSB-opvattingen over de inrichting en organisatie van het onder

wijs in ons land de AvG-leiding een reactie ontlokten in het interne Mede

delingenblad is boven al uiteengezet. Daarnaast is niet méér te vermelden 

dan dat in de Vliegende bladen op de aan het Duitse nationaal-socialisme ge

wijde pagina's enkele keren kort gerefereerd werd aan de Nederlandse variant. 

Dit laatste is letterlijk zo bedoeld. Want geen enkele maal wordt aan de 

NSB een apart artikel gewijd. (Terloops heet ze naäperij van de NSDAP te 

zijn en daarom alles goed te praten wat er in Duitsland gebeurt, vooral de 

kerkvervolgingen, de beïnvloeding van de Duitse jeugd e.d. ). Het consta

teren van dit feit houdt in dat de AvG haar beste propaganda-instrument, de 

Vliegende bladen, niet heeft willen gebruiken voor antipropaganda tegen de 

NSB in de verkiezingstijd 1937. Toen, voorjaar 1937, was het de grote vraag 

of die partij verder zou gaan op de met succes ingeslagen weg of dat het 

getij gekeerd kon worden. De mei-verkiezingen liepen voor de NSB slecht af 

en tot de bezettingstijd ging het met de partij bergafwaarts. Voor zover de 

anti-propaganda voor die ontwikkeling medeverantwoordelijk mag heten, heeft 

men daaraan van AvG-kant niet veel bijgedragen. Dat wordt zeker wel verklaard 

door de wil tot politieke abstinentie. Van NSB-zijde had men al in een vroeg 

stadium de Actie uitgemaakt voor "... niets anders ... dan een mantel

organisatie van de R.K. Staatspartij" - een en ander in een vroeg stadium 

van de verkiezingsstrijd, oktober 1936, kort na het begin van de openbare 

werkzaamheden van het Comité . Geen nadere aanleiding tot politieke, anti-
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katholieke polemiek te verschaffen, is daarom zeker wel een overweging ge

weest, die hierbij een rol heeft gespeeld. 

Zo kan men concluderen dat de AvG-publicaties op dit gebied zich m 

hoofdzaak beperkten tot de critiek op het nieuw-heidendom, waarbi] bovendien 

aangetekend dient te worden dat het beeld dat van de plaats van dat fenomeen 

in het Derde Rijk werd gegeven, verre van juist was. Daarnaast becommen

tarieerden OP Actie-auteurs ontwikkelingen in Duitsland, die op enigerlei 

wijze voor de Kerk nadelig waren. Andere aspecten kregen geen of nauwelijks 

aandacht. Men kan de vraag opwerpen of een dergelijke behandeling van de 

Duitse ontwikkelingen antifascistisch mag heten. In principe zal men anti-

fascisme uiteraard niet van fascisme los mogen maken, en dat houdt dan in 

dat, naarmate het fascisme meer in zijn "wezen" bestreden wordt, de term 

antifascisme ook meer op zijn plaats is. Hoewel historici het wel nooit over 

dat wezen eens zullen worden, mag hier de conclusie uit het bovenstaande her

haald worden, namelijk dat het nieuw-heidendom daartoe wel héél moeilijk te 

rekenen valt. Voor wat de overige onderdelen van de critiek betreft kan 

men het met Conzémius eens zijn, dat ook het systematisch opkomen voor het 

(kerkelijk) eigenbelang een bres slaat in de totalitaire staat, steun daar

aan impliceert inderdaad critiek op een hoofdkenmerk van de fascistische 

staat216. Toch blijft dit alles van zuiver kerkelijk-theologische aard, en 

het fundamentele verschil met het anticommunisme dringt zich op. Niettemin 

bestonden er in de critiek op beide systemen gelijksoortige aanknopings

punten. Daarover handelt de laatste paragraaf. 

3. Totall tan sme-tendensen 

"Geen gestrekte a m , 

Noch gebalde vuist, 

De wereld wordt veroverd 

Door het Christuskruisl"217 

- zo stond te lezen in een der Vliegende bladen, onder een afbeelding waarop 

te zien was hoe een energieke jongeman zich afwendde van hakenkruis en hamer 

en sikkel, om de blik te richten naar een wat verderop gelegen heuveltje, 

waarop een schitterend kruis geplant was. 

Dat in hetzelfde verband vermelden en aanduiden van communisme en 

nationaal-socialisme, dat in het materiaal een aantal malen voorkomt, had 

uiteraard als achtergrond de antikerkelijke en antigodsdienstige maatregelen 

die in de Soviet-Ume en in Duitsland getroffen werden. Kerkelijke functio-
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narissen en theologen, en ook de AvG-élite, gingen daardoor die beide systemen 

onder dat aspect in één adem noemen, een stap verder nog, en ze kwamen tot 

een partiële identificatie van beide vanuit de overeenkomsten die ze inzake 

hun verhouding tot kerk en godsdienst hadden- immers, het ging hierbi] voor 

de betrokkenen om het geloof, een voor hen centrale waarde; en tenslotte 

bleek van daaruit een soepele overgang mogelijk naar een primitievere vorm 

van een identificerende totalitarisme-theone, zoals die m de politieke pu-

blicistiek en de politicologie van de jaren dertig gestalte ging krijgen 

De relatie tussen het bedreigdheidsgevoel van kerkelijke kant en het ontstaan 

van het totalitarisne-concept blijkt duidelijk uit het materiaal. In de li

teratuur heeft die relatie nog maar geringe aandacht gekregen 

De herziene opzet van de tentoonstelling die de Nijmeegse studenten met 

medewerking en subsidie van de Actie organiseerden, is wel het neest effi

ciënte propagandamiddel geweest dat dit punt centraal stelde. In afbeeldingen, 

spotprenten en teksten, die betrekking hadden op de moeilijkheden van de ker

ken in Duitsland en de Soviet-Unie, werd er een beeld in gegeven "... van h"t 

wezen en streven van het Comimanisme en het Nieuw-Heidendom". Wel vanaf on

geveer augustus 1939 werd het tentoonstellingsbeeld beheerst door de uit het 

geëxposeerde materiaal oprijzende manshoge gestalten van Stalin en Ribben-

trop, die elkaar hartelijk de hand drukten. Het pact van 23 augustus 1939 

was in deze visie slechts een bevestiging van wat men steeds geweten had, 

namelijk dat ondanks alle uitwendige schijntegenstellingen de twee in wezen 

antichristelijke regiems elkaar konden vinden omdat hun diepste kern juist 

lag in die antichristelijke en antigodsdienstige overeenkomsten . Hen zou 

kunnen zeggen, dat de "eenheid van commando" en de "coördinatie" in de 

strijd tegen kerk en godsdienst die Gnmley in zijn krante-artikel van 1936 

had menen te ontwaren, via verwijzing naar het Duits-Russisch verdrag be

wezen konden worden. Ook in de brochures der Actie komt men dergelijke visies 

regelmatig tegen. Voor Marchant vormde "de vernietiging van Godsdienst en 

Kerk" het punt, waar communisten en nationaal-socialisten elkaar ontmoetten. 

De Kerk liet zich echter niet onderwerpen en vormde een obstakel voor het 

étatisme van beide systemen. Ook cntiseerde hij de leiderscultus: "Het beeld 

van Lenin, den almachtige, verrijst naast het beeld van Hitler, den almachtige. 

Voor de Godsverering komt de verering van den afgod in de plaats". En voor 

Konrad Julius troffen beide systemen elkaar in het negatieve zowel als 

in het positieve aspect, enerzijds in het bewerken van de "afval van het 

Christelijk Godsgeloof, afval van het Christendom in het algemeen en vooral 
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van de Kerk", en anderzijds in het slechts erkennen van "aardsche waarden" 

als hoogste goed, namelijk de mensheid in het communisme en het Germaanse 

ras in het nationaal-socialisme: "Hiermeede staan zij op de keper beschouwd 

op één lijn ... Zoowel het bolsjewisme als het nieuwheidendom blijven staan 

in het aardsche en verheffen zich niet tot de bovennatuur: daarmee zijn ze 

beiden in hun godloosheid gekenmerkt". 

Enkele malen ook werd de critiek op beide systemen geïncorporeerd in een 

theologisch-historische visie. Ze werden dan meest recente uitincien van de 

werkzaamheid van duivel of antichrist. In het schoolboekje van Boudens 

kwam het eerste voor. In een lesje, "De eeuwige strijd" werd de continue 

activiteit van de duivel geschetst: als slang in het paradijs, als verleider 

tot afgoderij voor het Joodse volk, via Herodes en Judas, terwijl ook kerk-

vervolgende Romeinse keizers, dwaalleraren en ketters allen als instrumenten 

van satan te beschouwen waren. Daarbij sloten dan de actuele kerkvervolgingen 

moeiteloos aan. Vooral de communistische in Mexico, Rusland en Spanje, 
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maar ook die in Duitsland . Wat breder opgezet was de al eerder genoemde 

brochure (47 pagina's) van de bekeerde theoloog J.Larranertse: "De Antichrist. 

Zijn rijk van godloozen en moderne heidenen" . De leer van de antichrist 

die - aangekondigd door allerlei verschijnselen — vóór de parousia zal ver

schijnen, is erg oud en wordt theologisch gebaseerd op een aantal passages 

in oud en nieuw testament, waarop ook Lanmertse zich m het eerste deel van 
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de brochure beriep . En het bleek ook hier vooral een tekst uit de eerste 

brief van Johannes te zijn, hfdst.2, vers 18, over de vele antichristussen 

die het laatste uur aankondigen, die fundamenteel was voor beschouwingen 

die in alle mogelijke voor de gevestigde kerk en theologie nadelige ver

schijnselen tekenen van de naderende komst van de antichrist wilden zien. 

Lammertse gaf voorbeelden van het optreden van voorlopers in Oudheid en 

Middeleeuwen, om dar zelf te proberen in de kerk- en godsdienstvijandige 

stromingen van zijn eigen tijd, communisne en meuw-heidendom, de directe 

aankondiging van de komst van de antichrist af te lezen. Wat hij daarbij 

tegen die stromingen, c.q. regiems, in te brengen had, is boven mee behan

deld in de betreffende paragrafen. Zijn critiek onderscheidde zich namelijk 

niet fundamenteel van wat uit andere teksten, zonder bijzondere theologische 

context, over beide systemen naar voren werd gebracht. Aan het eind van zijn 

betoog trok hij als conclusie: "De geweldige worsteling gaat beginnen tusschen 

God en Zijn naäper, den vader der leugentaal", zo luidde de aanhef van een 

laatste paragraaf onder de titel "De Gigantenstrijd" . Samenvattend meende 

deze AvG-auteur onder twee aspecten de komst van de antichrist aangekondigd 
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te zien. In het "barmhartige" van het conmunisme, in het "idealisme" van het 

nationaal-socialisme zag hi3 verleideli^kheden, schaapsklederen van de anti

christ. En dergelijke eigenschappen wist hij bijbelexegetisch met de eerder 

aangegeven teksten in verband te brengen. Vervolgens waren het ook de bijzon

dere tijdsomstandigheden van de jaren twintig en dertig, die naar zijn mening 

overeenkomst vertoonden met de condities voor de komst van de antichrist, als 

in de bijbelteksten gesteld, met name de begeerte naar dictatoriale macht: 

"Tot nu toe bleken alle dictatoren, een Joffre, een Hindenburg, een Kerenski, 

een Stalin, een Michaelis, een Primo de Rivera, een Wilson, een Hitler, een 

Mussolini en zelfs een Mussert te zwak om hun wil aan de wereld op te 

leggen. Maar indien er iemand opstond die zijn wil wist door te zetten en 

zichzelf te handhaven, hij zou de man zijn naar het hart van millioenen! En 

juist déze gesteldheid heeft de Antichrist noodig!" . Terzijde mag overigens 

wel opgemerkt worden hoe uit dit citaat wel blijkt, dat des schrijvers 

kennis van politieke zaken omgekeerd evenredig was aan zijn vermogen voor

tekenen van de komst van de antichrist op te sporen 

Vormden in het voorafgaande het beide systemen gemeenschappelijke 

étatisme of de leiderscultus slechts nevenverbanden met het centrale thema 

van de betreffende tekst, in een wat groter artikel in een der Vliegende 

bladen werd eenmaal een poging tot een volwaardige totalitarisme-théorie 

gedaan. Die was niet afkomstig van een ΑνΠ-auteur of met het secretariaat 

verbonden journalistiek medewerker, maar - zoals de tekst van het artikel 

ook vermeldde - van Tete Harens Tetens. Dit was een Duits protestant, die 

na 1933 uit zijn vaderland was uitgeweken, eerst naar Zwitserland, waar hij 

in de "National Zeitung" een aantal artikelen over Duitsland publiceerde, 

die in 1935 in een brochure gebundeld werden: "Was will Hitler?" Niet lang 

daarna zal hij naar Zuid-Amerika zijn uitgeweken, want in het voorjaar 1937 

verscheen in Buenos Aires een uitgebreide brochure (99 blz.) onder de titel 

"Christentum, Hitlensmus, Bolschewismus". Deze Duitse emigrant wijdde ook 

in dit boekje al zijn aandacht aan de wantoestanden m het Derde Rijk; het 

was op de eerste plaats een anti-nationaal-socialistisch geschrift. Een vier

tal paragrafen waren gewijd aan de vervolging der kerken en dan waren er 

paragrafen over het antiburgerlijke en antiliberaal-revolutionaire karakter 

van het nationaal-socialisme, over de ondermijning van huwelijk en gezin, 

over de verwildering van de jeugd, de vergoding van de staat, over het streven 

naar wereldheerschappij en tenslotte over de propagandamethoden en de buiten

landse hulptroepen waarover de nationaal-socialistische staat kon beschikken. 

Het bijzondere kenmerk van het boekje, dat voor meer dan de helft uit citaten 
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uit Duitse kranten en nazistische bronnen bestond, was nu, dat over die 

aangeduide kenmerken van nationaal-socialisme en Derde Rijk verslag werd 

gedaan in termen en begrippen, ontleend aan de ervaringen met, c.q. de 

literatuur over het bolsjewistische Rusland. In het grootste gedeelte van 

de tekst gebeurde dat overigens weinig diepgaand, via inleidende zinnen 

("Net als onder het bolsjewisme ...")of paragraaftitels ("Aus der bolsche

wistischen Praxis", ging over de kerkvervolging in Duitsland); alleen 
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in hoofdstukje IX over "Die Vergottung des Staates" werd de vergelijking 

wat systematischer opgebouwd. Dat het daarom in het éérste hoofdstuk zou 

gaan on een in het vervolg van het boek bewezen theorie m eigenlijke zin 

kan niet gezegd worden. Het was veeleer zo, dat de schrijver uitging van 

een vanzelfsprekende consensus over het bolsjewisne en de toestand in de 

Soviet-Ume, om dan van daaruit te verduidelijken dat het nationaal-

socialisme en de toestand in Duitsland daar niet voor onder deed. 

Dat doel zat op dezelfde wijze bij nog andere Duitse emigranten voor, ook 

van katholieken huize. Zo schreef Waldemar Gunan, auteur van een in katho

lieke kring zeer bekend boek over het bolsjewisne, in 1935 een brochure, 

waarin "bolsjewisne" werd uitgewerkt als een bepaald ideaaltype van een 

"Herrschaftsform", aan welker eigenschappen het Duitse nationaal-socialisme 

beter voldeed dan de historische verschijningsvorm van het bolsjewisme zelf 

Ook in de Hitler-biografie van Edgar Alexander kwanen dergelijke beschouwingen 

voor. Om het bolsjewistisch karakter van het nationaal-socialisme aan te tonen 

citeerde deze auteur o.a. uitvoerig uit oudere artikelen van Goebbels, uit de 

tijd dat deze minister van propaganda nog nationaal-bolsjewistische nei

gingen vertoonde en een van de leidende figuren uit de linkervleugel van de 

NSDAP was. Aan Goebbels' uitspraken uit 1925 hechtte Alexander, volstrekt 

ten onrechte, programmatische betekenis toe voor de politiek van het Derde 

Rijk . Op precies dezelfde wijze meende ook Tetens het revolutionaire karak

ter van het nationaal-socialisme te kunnen aangeven . Via dergelijke be

schouwingen was impliciet aangegeven dat het nationaal-socialistische anti-

bolsjewisme slechts schijn en puur verbaal v/as en dat dat aspect van het 

nazisme geen enkele antibolsjewist, bijvoorbeeld een katholiek, kon ovei— 

tuigen. 

Die tendens had ook Tetens' boek overduidelijk. Maar in het eerste hoofd

stuk ging de schrijver - mogelijk m navolging van Gunan, die hij wel ge

lezen zal hebben en misschien ook persoonlijk ontmoet heeft - een hele stap 

verder. De in de titel gestelde vraag "Was ist Bolschewismus?" beantwoordde 

hij uiteindelijk namelijk op dezelfde wijze als Gurian: "Unter Bolschewismus 
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versteht man heute ein Regierunqssystem, dass alle Rechte und Freiheiten 

des einzelnen Menschen aufhebt, un für eine kleine diktatorisch regierende 

Machtgruppe die alleinige Herrschaft auf dem ganzen Erdball zu errichten". 

Bi] nadere uitwerking bleken acht kenmerken het bolsjewisme genoegzaan te 

definiëren; al naargelang het om Russisch of Duits bolsjewisme ging werd 

een enkel detail in de fomulenng veranderd. Die kennerken waren de volgende: 

maatschappijleer van de (het) heersende klasse (ras); klasse- c.q. rasse-leer 

en -haat; proletarische c.q. ras-revolutie; klasse- c.q. rasse-adel; 

godloosheid c.q. heidendom en christenvervolging; staatskapitalisme en 
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staatsslavernij; partijdictatuur; leiderschap en imperialisme . Een aantal 

criteria die tot de traditionele totalitarisme-theorie der jaren zestig 

zijn gaan behoren, zal nen m deze kenmerken gemakkelijk herkennen 

Zoals reeds gezegd baseerde het Vliegend-blad-artikel ¿ich niet direct 

op het boek van Tetens. Het was het dagblad De Tijd dat het boek in een 

wat groter artikel besprak. Daarin kwam de kern uit het zoeven samengevatte 

eerste hoofdstuk uitvoerig over, werd vervolgens uit een bij Tetens vermelde 

rede van Goebbels over het bolsjewisme geciteerd, welke woorden dan op het 

nationaal-socialisme werden toegepast, en werden vervolgens enkele gegevens 

uit de kerkstrijd uit Tetens aangehaald . Het artikel in het Vliegend blad 

vertoonde precies dezelfde opbouw, maar was alleen wat korter gehouden . Op 

die manier werd bij een breed publiek in Nederland, misschien voor het eerst, 

een dergelijke identificerende denkwijze geïntroduceerd, al was de context 

waarin het gebeurde nog die van een poging het nationaal-socialisme als 

"bruin bolsjewisme" voor te stellen. Overigens blijkt het een vaste traditie 

te zijn, dat geëngageerde gebruikers van het totalitarisme-concept hun c n -

tiek fomuleren in termen van het "méér verwerpelijke". Als voorbeeld kan 

gewezen worden op de critiek op de Soviet-Unie, vooral onder Stalin, m 

termen van "rood fascisne": dat gebeurde zowel door onafhankelijke revolutio

nair-socialisten, met nadruk op bepaalde binnenlandse kenmerken van de ont-
238 wikkeling in de Soviet-Unie alsook zeer vaak in de politieke publicistiek 

in de Verenigde Staten in de tijd van de koude oorlog, en dan uiteraard met 

nadruk op elementen van buitenlandse politiek en inpenalisme 

In ditzelfde kader is de gewoonte te begrijpen nationaal-socialisme en 

comnunisme te beschrijven als nieuwe, of pseudo- of politieke religies. In 

ieder geval als concurrenten van de traditionele, echte religies. Zo'η visie 

gaat uit van de veronderstelling dat een mens in ieder geval behoefte heeft 

aan "een" religie en dat de nieuwe bewegingen aan die behoefte kunnen voldoen 

en er zich ook inderdaad op toeleggen een dergelijke rol te spelen en de loya-
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liteit van hun aanhang ook met religieuze mddelen te bevestigen. De anti

godsdienstige en antikerkelijke maatregelen van het Duitse en Russische 

regiem zijn, in een dergelijke visie, alleen maar uitlopers van de concurrentie

positie van een oude en een nieuwe kerk. Meer systematisch en op beide systenen 

tegelijk betrekking hebbend vindt nen dat woordgebruik in de "katholiekp politi

cologie" terug, o.a. bij auteurs als Gunan en Voegelm ; in het AvG-

matenaal treft men slechts fragmenten aan van zo'η visie en steeds slechts 

op een van de twee bewegingen betrekking hebbend. In de paragraaf over het 

nationaal-socialisme werd al gewezen op een dergelijke passage in de bro

chure van Julius, waar het nationaal-socialisne zijn eigen dienst, nartelaren, 

feestdagen enz. bleek te hebben. Bij De Bivort treft men precies zo'η 

beschrijving aan, maar dan betrekking hebbend op het communisme : de god 

van het communisme is het proletariaat, Lenin zijn messias, Marx en Engels 

met hun geschriften de profeten ervan en een (Kapitale!) bijbel, Stalin de 

paus, de Komintern de universele kerk en de leden ervan de priesters en 

missionarissen, het communisme heeft ook een orthodoxe leer namelijk het 

marxisme-leninisme, het heeft zijn ketters, Zinoviev, Kamenev, Trotski, en 

zijn afvalligen, Kautsky en Donot. Ook in het vraag- en antwoordboekje van 

Van Son over het communisme werd met name aan de leer graag gerefereerd als aan 

een geloof, een heilsleer- "Het communisme geeft antwoord op de vraag, waar

toe wij op aarde zijn" en het doet dat, aldus Van Son, "op even positieve 

en stellige wijze als andere heilsleren", te weten de grote wereldgodsdiensten 

En, zo voelt men de impliciete cri t-i°« achter deze opmerking, cntiek die 

natuurlijk in heel het woordgebruik "politieke religie" schuilt: uitspraken 

over betekenis en zin van het leven, over mens en wereld, over de eerste en 

laatste dingen, dienen voorbehouden te blijven aan de "oude" religies en 

kerken en hun leer, in de verwoording waarvan de dragers van de kerkelijke 

wetenschappen een belangrijke ro] spelen. 

Op die manier worden uiteindelijk de begrippen afval en totalitarisme aan 

elkaar gekoppeld, o.a. bij Julius
 3
. Het woord saecularisatie valt daarbij 

weliswaar niet, maar de tendens is duidelijk: de concurrerende opstelling van 

dergelijke antigodsdienstige, totalitaire bewegingen en systemen, is verant

woordelijk voor de voortschrijdende saecularisatie in de XXe eeuw. Op het aan

brengen van die relatie is in de bovenvermelde literatuur al wel gewezen. In 

dit verband mag niet onvermeld blijven de dissertatie van A.J.Nijk, die met 

name voor wat de Duitse literatuur betreft nogal wat materiaal bijeenbrengt. 

In zijn schets van het zeer gevarieerde gebruik van de term saecularisatie 
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blijkt die ook met het nationaal-socialisme in verband te zijn gebracht. 

Met name na 1945, toen men in theologische kring geneigd was "secularisatie 

als oorzaak van de catastrofe 1940-1945" te beschouwen, naar Nijks woorden, 

lag een koppeling van saecularisatie-nationaal-socialisme-totalitarisme voor 

de hand2* . 
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HOOFDSTUK V 

BESTRIJDING II: BEDREIGING VAN HUWELIJK EN GEZIN 

In de bisschoppelijke brief van 1936 werd de bedreiging van het gezin slechts 

zeer terzijde vermeld; van welke kanten uit het gebeurde, kwam er in het 

geheel niet in aan de orde. Beziet men echter de daden van de Actie, dan 

blijkt de afweer van allies wat de katholieke huwelijks- en gezinsopvattingen 

bedreigde een belangrijke plaats ingenomen te hebben. Het punt waarin sommige 

effecten van vooral de zogeheten sexuele emancipatiebewegingen met elkaar 

samenkwamen en dat in de ogen van de Actie het centrale punt was, werd ge

vormd door het losser maken van de banden tussen sexualiteit, huwelijk en 

voortplanting,die in de katholieke opvattingen een onverbrekelijk trio 

vormden. Die (relatieve) ontkoppeling vertoonde zich in verschillende op

zichten. Zo besteedde de Actie-leiding de nodige aandacht aan de bestrijding 

van huwelijksopvattingen, die van de katholieke principes afweken, en 

waarschuwde zij voor gevaren die haars inziens aan zomersporten als zwemmen 

en baden verbonden waren (par.l). Maar vooral was het het neo-malthusianisme, 

waartegen actie gevoerd werd (par.2). Een hiermee samenhangende kwestie, die 

in die jaren acuut werd en waarin ook de Actie een standpunt propageerde, 

was de periodieke onthouding (par.3), terwijl men zich ook uitdrukkelijk 

mengde in de bestrijding van het Nederlands Wetenschappelijk Humanitair Komi

tee, dat zich de verspreiding van kennis en inzicht omtrent honosexualiteit 

ten doel stelde (par.4). 

1. Enkele bijzondere kwesties 

Met het propageren van de juiste huwelijksopvattingen door middel van het aan 

de kaak stellen van alle verkeerde, die in die jaren verspreiding vonden, 

heeft de Actie zich in verschillende publicaties beziggehouden. Allereerst 
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kan genoemd worden de heruitgave van de pauselijke encycliek Casti 

Connubi!, die dateerde van 31 december 1930 . De dubbele opzet van deze 

zendbrief vindt nen terug in de inhoud van het door de Actie naar voren ge

brachte. Voor het kleinere deel was dat uiteenzetting van de katholieke leer 

op dit punt, terwijl meer aandacht gegeven werd aan - zoals het tweede ge

deelte van de encycliek heette - "Dwalingen en misbruiken betreffende het 

huwelijk". Zo vindt men een positieve uiteenzetting als in Casti Connubii 

in de brochure van de Rotterdanse arts Huddleston Slater: nadruk op monoga

mie, op procreatie als eerste huwelijksdoel en vervolgens op de liefde als 

de krachtbron om dat alles te kunnen volbrengen2. De rest van het brochuurtje 

was gewijd aan bestrijding van verkeerde huwelijksopvattingen en -praktijken. 

Onder zeker opzicht zou men in dit verband nogmaals een van de brochures van 

p.Bender kunnen noemen, namelijk die over de huwelijksprocessen. Daarin 

werd verduidelijkt dat de kerkelijke rechtbank slechts bij hoge uitzondering 

overging tot het ontbinden van een huwelijk en dat de rijkdom van de gehuwden 

daarbij geen enkele rol speelde , zodat de tendens ervan was dat óók in bij

zondere gevallen, als aan de kerkelijke rechtbank voorgelegd, Rome zeer 

hechtte aan de onontbindbaarheid van het huwelijk. Behalve deze twee bro

chures zijn in dit verband nog een artikel van Diepenbrock in De Zonnewijzer, 

een perscommuniqué en een korte waarschuwing in het Mededelingenblad van de 

Actie te noemen, die alle op dezelfde zaak betrekking hadden. 

Zo werd herhaaldelijk gewaarschuwd tegen de opvatting dat het huwelijk 

wèl ontbindbaar zou zijn. De echtscheidmgsfrequentie was m de loop van de 

twintigste eeuw in Nederland zeer toegenomen. Per 10.000 bestaande huwelijken 

vonden 7 ontbindingen door echtscheidingen plaats in 1900, 9 m 1910, 16 in 

1920 en 19 in 1930; in 1940 was het cijfer weer lager, namelijk 16 en na een 

hausse na de tweede wereldoorlog in 1960 slechts 22, dat wil zeggen niet 

véél hoger dan het cijfer voor 1930. De groei in de eerste decennia van de 

eeuw is in ieder geval opvallend te noemen. Over het aandeel van de confessio

nele groepen in deze ontwikkeling bestaan pas cijfers van na 1945 , maar een 

indicatie kunnen de gegevens over Brabant en Limburg vormen. Per 10.000 ge

huwde mannen nam in het zuiden van het land het aantal echtscheidingen toe 

van 0.9 in de jaren 1902/1906, via 1.7 in 1912/1916 en 5 in 1923/1927 tot 

7.6 in de jaren 1933/1937, absoluut genomen blijvend onder het landelijk 

gemiddelde, maar op zich een veel snellere ontwikkeling vertonend. De Actie

brochure van Huddleston Slater zag scheiding steeds liggen in het verlengde 

van "een onnatuurlijke beleving van het huwelijk", dat wilde zeggen in kinder

beperking via ongeoorloofde wegen; zo koppelde hij twee kwaden aaneen; voorts 
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waarschuwde hij voor de valse verwachtxng dat na een echtscheiding ooit 

nog een ander, gelukkiger huwelijk zou kunnen worden gesloten . Vanwege de 

ellende die er voor de kinderen uit volgde bestreed in een andere bro

chure Annie Salomons eveneens de (mogelijkheid tot) scheiding . Een enkele 

maal nam de AvG het bovendien op tegen in de openbaarheid tredende organi

saties, die gemakkelijker ontbindbaarheid van het huwelijk propageerden. 

Dat deed bijvoorbeeld de Wereldliga voor sexuele hervorming, die een actieve 

Nederlandse onderafdeling had; m de publicatiereeks ervan schreef dr.J. 

Valkhoff een brochure, die wetswijziging in die richting bepleitte . Eveneens 

actief was in dit opzicht de "Vereeniging tot verruiming van gronden tot 

echtscheiding". Daartegen nu waarschuwde het Mededelingenblad van de Actie , 

volgens welk het "... toegeven aan haar eischen een ruineuse beperking van 

gronden tot een Christelijke samenleving zou beteekenen". De waarschuwing 

ging gepaard met een aansporing om bijvoorbeeld geen localiteiten aan deze 

vereniging te verhuren voor haar vergaderingen. 

De brochure van Huddleston Slater becritiseerde bovendien nog bepaalde 

huwelijksopvattingen, die in die jaren via enkele publicaties en polemieken 

die daaromheen ontstonden zeer m de aandacht waren komen staan - ook al 

noemde de schrijver van de brochure de betreffende publicaties niet bij 

naam. Het ging hem om de vrije verloving of proefhuwelijk en om het zgn. 

kameraadschapshuwelijk. In Nederland 7ijn het vooral de vertaling van Lindsey's 

en Evans1 boek "Huwelijk in kameraadschap" en misschien nog meer het enkele 

malen herdrukte werk van de Wibauts , "Wordend Huwelijk", geweest, die 

dergelijke opvattingen m de openbare belangstelling hebben gebracht. De 

meeste discussie naar aanleiding van het laatste boek ontstond inzake de 

voorgestelde doorbraak van het monogame huwelijk: de verhouding van een der 

partners met een derde zou mogelijk moeten zijn, zonder dat dat het einde van 

het huwelijk zou moeten betekenen; en vervolgens het voorstel van een proef

huwelijk of vrije verloving waarin de partners elkaar zouden kunnen leren 

kennen, inclusief het sexuele aspect. Dat dit tweede en vijfde hoofdstuk uit 

"Wordend Huwelijk" o.a. bij de katholieken zoveel reacties opriep kwam mis

schien ook omdat men de standpunten van de Wibauts te gemakkelijk representa

tief voor SDAP-krmgen achtte, terwijl het echtpaar voor dat milieu eerder af

wijkend libertijnse opvattingen huldigde. Misschien dat men het tegenboek van 

het echtpaar Pothuis eerder representatief kon noenen; het bestreed de Wibauts 

op alle essentiële punten . Zeker waren Lindsey's opvattingen een stuk ge

matigder, maar ook zij gingen in de richting van een zeker slaken van de rela

ties huwelijk-sexualiteit-procreatie. Juist dat was het wat Huddleston Slater 
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in zxjn brochure aan de kaak traentte te stellen: het hoofddoel van het 

huwelijk, het kind, werd bij dergelijke opvattingen en praktijken uit het 

oog verloren; egoïsme leek hem de basis van dergelijke verhoudingen in plaats 

van liefde,- hij zag,vooral via de derde in het huwelijk, volslagen promiscuï

teit opdoemen, terwijl het einde de echtscheiding zou zijn; het gebruik van 

neo-malthusiaanse preventiva was zijns inziens voorwaarde voor zulke ver

houdingen en het completeerde de reeks argumenten die er tegenin te brengen 

was . Wanneer men zich de cijfers realiseert die sociaal-wetenschappelijk 

onderzoek aan het licht heeft gebracht over het feitelijk voorechtelijk 

sexueel gedrag, óók onder katholieken en óók in deze jaren, kan men zich 

voorstellen dat de katholieke élite het zich als taak stelde het leven der 

gelovigen ietwat meer met de leer in overeenstemming te brengen. Uit bij 

Kooy geresumeerd onderzoek, dat door die auteur en door anderen werd ver

richt, blijkt voorechtelijke omgang ook onder de katholieken een niet on

gebruikelijk verschijnsel te zijn geweest. Wel minder dan onder enig andere 

groep, maar niettemin zijn de cijfers uit bijvoorbeeld het Margnet/Sex In 

Nederland-onderzoek, voor zover dat een soort "retrospectief Kinsey-rapport" 

was, interessant. Nog altijd 43% van de ondervraagde katholieke mannen en 

34% der katholieke vrouwen, geboren tussen 1903 en 1947, deelden daarin mee 

voorechtelijke omgang te hebben gehad. Of en in hoeverre de verbreiding van 

nieuwe opvattingen een factor ter verklaring van dergelijk gedrag is, blijft 

natuurlijk een vraag. 

Het gemengde huwelijk vormde weer een ander gevaar en de ontwikkeling 

ervan gaf het de AvG-leiding in, er enkele malen tegen te waarschuwen. Diepen-

brock zelf schreef in de eerste jaargang van do Volksalmanak "De ZonnewiJ7er", 

die hij mee redigeerde, een artikel dat bijzonder typerend was voor de AvG-

mentaliteit . Hij constateerde daarin een kwantitatieve teruggang van het 

aandeel der katholieken in de Nederlandse bevolking tot 1909, en een herstel 

sindsdien; echter niet zodanig dat zelfs ook maar het procentuele aandeel 

uit het begin der 19e eeuw weer bereikt was. Naast geloofsafval en kinderbe

perking noemde hij als derde oorzaak daarvan het gemengde huwelijk. Tussen 

1914 en 1935 was het percentage ervan in cijfers van het totaal aantal in Neder

land gesloten huwelijken toegenomen van 8.34 tot 9.35. Daarmee scoorden de 

katholieken veel hoger dan de protestanten en joden. Daarbij kwam nog dat 

slechts ruim 12% van het aantal huwelijken waarbij slechts een der twee par

tijen katholiek was, kerkelijk was voltrokken; geen sacrament, dus een minder 

sterke huwelijksband. De AvG-secretaris kon eveneens becijferen dat ongeveer 

de helft van de kinderen uit dergelijke huwelijken als van geen kerkelijke ge-
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zindte bi] de burgerlijke stand werd aangegeven. Tenslotte deed Diepenbrock 

een voorstel tot algemene invoering van een gebruik uit het Haarlemse bis

dom, te weten 's zondags onder de H.Mis te bidden "...opdat gemengde ver

keringen en gemengde huwelijken worden voorkomen". Buiten dit artikel ziet 

men de AvG nog een tweede maal in het geweer on voor de gevaren van het ge

mengde huwelijk te waarschuwen. In het voorjaar 1939 stelde men een pers

communiqué samen, dat in de katholieke kranten geplaatst werd en dat aan

spoorde tot "Reizen in katholiek verband", zoals de titel luidde. In het 

gebruik maken van moderne reisorganisaties schuilden voor katholieken tal

loze gevaren. Daarom moest men zich tevoren terdege op de hoogte stellen van 

kwesties als: is er in het reisprogramma voldoende tijd opgenomen om aan zijn 

godsdienstige verplichtingen te voldoen''; hoe is het gezelschap samengesteld7 

Vooral dit laatste was volgens het communiqué een vraag van levensbelang, 

want het reizen met een neutraal gezelschap was zonder meer een "gevaarlijke 

gelegenheid" en een katholiek hoorde daar niet thuis. De reden: "... (het is) 

vooral het ontzettend gevaar voor een gemengde verkeering en een gemengd 

huwelijk, dat hem van dit gezelschap verwijderd moet houden". Met name omdat 

tijdens reizen mensen wat losser dan anders werden, diende men ook waak

zamer te zijn. De conclusie was dan ook dat katholieken alleen in katholiek 

verband zouden mogen reizen. Men kan er zich overigens over verbazen dat de 

Actie-leiding hier niet wat concreter werd en verwees naar de Nederlandse 

Reisvereniging Voor Katholieken, de NRVK. Deze vereniging leidde een eniger

mate kwakkelig bestaan, in vergelijking bijvoorbeeld met de ongeveer tezelfder 

tijd opgerichte reisvereniging voor protestanten, en in bestuursknng weet 

men dat zelfs openlijk aan de weigering van het episcopaat de statuten kerke

lijk goed te keuren. Daarvoor nogen formele redenen aanwezig geweest zijn, 

het remde de organisatie in ieder geval m haar groei. Maar misschien ook waren 

er werkelijke wnjvmgspunten tussen bestuur en episcopaat, en was dat de 

reden dat de AvG-leiding in dit opzicht zelfstandig optrad. Groter duidelijk

heid hierover is moeilijk te verkrijgen . Afgezien daarvan is het m ieder 

geval opvallend te noemen dat het hoofdmotief voor de waarschuwing tegen neu

traal reisgezelschap vooral in het gevaar voor gemengde verkering werd gezocht. 

In ррг bijFOTdpr opzicht werd de ontkoppeling van de sexualiteit van 

huwelijk en voortplanting in die jaren naar de mening der Actieleiding bevorderd, 

namelijk door de hoge vlucht die zwem- en zonnebaden toen namen. Overigens 

golden al in de Oudheid allerlei kerkelijke verboden ten aanzien van zwemmen 

en baden, eerst alleen voor priesters en vrouwen, later voor alle christenen; 

met name tijdens bepaalde feest- en boete- of vastendagen was er sprake van 
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verscheidene restrictieve regels. Een dergelijke afweerneiging kon men op

nieuw aantreffen toen zich vanaf de 19e eeuw, en eerst in zeer sterke mate 

vanaf de jaren twintig der twintigste eeuw, het moderne bad- en strandleven 

en in het algemeen de zwemsport, maar ook het zonnebad zodanig gingen ont

wikkelen, dat grotere groepen mensen eraan begonnen deel te nemen. Om ons 

tot Nederland te beperken (afgezien van wat chronologische verschilpunten 

ziet men hetzelfde fenomeen in de verschillende Westeuropese landen) mag 

dat als volgt kort worden toegelicht. Het strandleven beperkte zich ook in 

ons land aanvankelijk (vanaf ongeveer 1820- Scheveningen, Zandvoort, etc.) 

tot een kleine élite, die zich voor vooral medische doeleinden in die 

plaatsen ophield, terwijl pas langzamerhand tegen het einde van de eeuw het 

ontspanningselement meer op de voorgrond trad. Ook toen pas ging men zich meer 

"aan het strand" ophouden, met als gevolg o.a. dat zich een Strandmode ont

wikkelde. Bovendien bracht dat nieuwe karakter van ontspanning en vacantie-

besteding aan het strand met zich mee dat er van scheiding naar sexe geen 

sprake kon zijn: echtparen en gezinnen gingen nu juist naar het strand om 

samen vertier te zoeken . Daarnaast namen echter ook de bouw en aanleg van 

overdekte en natuurbaden in of bij de grote steden een hoge vlucht in de jaren 

twintig, en meer nog dertig. Een stimulerende rol speelde daarbij de NV De 

Sportfondsen; het eerste Sportfondsenbad werd m 1929 in Amsterdam geopend. 

Ook in de aanleg der openluchtbeden had het particulier initiatief aanvanke

lijk het grootste aandeel. De in 1888 opgerichte Nederlandse Zwem Bond (vanaf 

1933 van een koninklijke К voorzien) speelde in dit alles eveneens een niet 

onbelangrijke rol. Vanaf de twintiger jaren mocht zij opleiden tot een van 

staatswege erkend diploma zwemmeester; m 1930 stelde zij commissies voor 

zwembadenbouw en schoolzwemmen in, terwijl ook de groei van het ledental in 

die jaren een weerspiegeling is van de groeiende populariteit van de zwem

sport: in 1908 nog slechts een tweeduizend leden, in 1930 ruim tienduizend, 

maar in 1938 al bijna het dubbele daarvan . Ook het zonnebaden en in het alge

meen de zonnecultus dateren uit de jaren twintig, toen een gebruinde huid 

modeverschijnsel werd. Tevoren gold die in het algemeen als kenmerk van de 

minder verfijnden c.q. beschaafden omdat hij op arbeid in de openlucht wees . 

Tegen de gevaren die naar de mening der kerkelijke overheden in deze ont

wikkelingen schuilden heeft men zich dan ook teweer gesteld. Dat gebeurde in 

Nederland niet zo stringent als bijvoorbeeld in Duitsland, waar de Fuldaer 

Konferenz van 1925 o.a.richtlijnen voor het baden vaststelde en waar het jaar 

daarop een "Katholischer Bäderverein" werd opgericht, die zich de "religiöse 

Versorgung der Badeorte" ten doel stelde20 . Enkele ieder jaar terugkerende acti-
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viteiten van de AvG zijn echter eveneens als reacties бр en téqen sommige 

aspecten van deze ontwikkelingen te beschouwen. In de zomer van 1937 werd 

het vierde Vliegende blad in zijn geheel aan dit onderwerp gewijd. "Een ge

zonde ziel in een gezond lichaam" was de titel ervan. In de twee volgende 

jaren werd in een totaal van 700.000 exemplaren een folder verspreid, die 

zich speciaal tot de jeugd van Nederland richtte en opriep de zomermaanden 

waardig door te brengen21; bovendien werden in de katholieke persorganen 

communique's geplaatst22. Vermoedelijk in verband met oorlog en bezetting 

is er voor de zomer 1940 geen bijzondere actie m dit opzicht waar te nemen. 

Ook in 1941 keerde de oude aanpak niet terug, maar wel werd in die zomemaan-

den een brochure verspreid over gemengde zwem- en zonnebaden, door de 

Rijsenburgse seminarieprofessor H.J.H.M.Fortmann geschreven23. Uit het algemene 

verband is al duidelijk dat deze activiteiten een reactie vormden op de boven 

geschetste ontwikkeling, die bovendien invloed begon te krijgen op de katho

lieken. Maar ook is dat punt verbatin in de teksten terug te vinden. Zo sprak 

het eerste perscommuniqué over de toename van de populariteit der zwemsport 

"gedurende de laatste jaren" en alle gevaarlijke "nevenvormen" vandien. Of, 

om een ander voorbeeld te nemen, sprak Fortmann op de eerste pagina van zijn 

brochure over de gemengde inrichtingen: "Z6 talrijk zijn deze inrichtingen 

geworden en z6 driest wordt er voor deze bedrijven reclame gemaakt, dat 

wij zelfs van een zeer ernstige bedreiging moeten spreken" . Maar ook dat 

andere aspect, de beïnvloeding van het katholieke volksdeel,vindt men er 

letterlijk terug, het duidelijkst in het eerste perscomnuniqué, dat als onder

titel droeg "Zijn ook de katholieken het juiste spoor bijster geraakf", en 

dat bedoeld was om die geleidelijk sterker wordende deelname aan bad- en 

strandleven te remnen. Aanvankelijk, zo deelde het Comité erin mee, hadden 

de katholieken wel krachtig stelling genomen, maar toen zich later de syste

matische invloed van "kennissen (die) het niet zoo erg meer vonden", van ad

vertenties en etalages gedurig bleef doen gelden, overwon "een aantal breed-

denkende katholieken" zijn afkeer van het moderne badleven. Toen die bres een

maal geslagen was - zo lijkt de voorstelling van zaken te zijn - volgden zelfs 

"goede" katholieken dat voorbeeld. De AvG-interventies waren pogingen van 

een katholieke élite de penetratie van de genoemde invloeden een halt toe te 

roepen. 

Voor het overige bestond de inhoud van de bovengenoemde uitgaven goeddeels 

uit een schildering van de gevaren die gemengde zwembaden, vooral natuurbaden 

en bovenal zonnebaden met zich meebrachten, terwijl ook watersport in het alge

meen daarbij genoemd werd (zeilen e.d.). De "geraffineerde badpakjes", de "bijna-
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naaktlopenj" waren een voorwerp van aanhoudende zorg, zoals trouwens de 

kleding van velen tijdens de zomermaanden in het algemeen. Wat was ertegen 

te doen'' De Actieleiding spoorde natuurlijk de katholieken aan op de eerste 

plaats zelf de katholieke normen in acht te nemen, dat wil zeggen dergelijke 

inrichtingen niet te bezoeken en, ten aanzien van de ouders, het bezoek eraan 

aan hun kinderen te verbieden, en bovendien zelf steeds behoorlijk gekleed 

te gaan. Dergelijke aansporingen werden ook tot de jeugd rechtstreeks ge

richt (vergelijk de genoemde pamfletten). Maar ook werd opgeroepen zich te 

keren tegen fabrikanten en verkopers van zedeloos geachte kledingstukken, 

door zélf steeds goede kledingstukken te eisen, en zelfs vielen in deze pro

paganda wel termen als "absolute boycot door alle katholieken" van dergelijke 

firna's of ook het "signaleren van de leverancier" aan het Actie-kantoor in 

Heemstede. In ander verband, namelijk waar het reclamedrukwerk betrof dat 

huis aan huis verspreid werd en dat niet door de beugel kon, nam de Actie 

zelf enige initiatieven. Zo riep nen in juni 1438 de katholieke jeugdorgani-

saties op te protesteren tegen een dergelijke verspreiding, met positief 

resultaat . Het opvallendste punt in de anti-propaqanda van de Actie was 

echter wel dat katholieken voortdurend aangespoord werden om bij de overheid 

hun beklag te doen over excessen op dit gebied. Wanneer de burgemeester geen 

gehoor zou geven aan hun klachten, zou men nog altijd de minister van Binnen

landse Zaken kunnen aanschrijven. Alsof men er op regeringsniveau contact over 

had gehad, schreef het genoemde Vliegend blad· "Onze Regeering is van plan 

krachtig op te treden". Het enige wat nodig was, waren klachten, op feiten 

gebaseerd en duidelijk beschreven. Ook de plaatselijke - katholieke - pers 

moest men inlichten, opdat die openlijk een en ander aan de orde zou kunnen 

stellen. Fortmanns brochure liep uit op de eis aan de overheid dat zij de 

gemengde zwem- en zonnebadinrichtingen zou verbieden, zelf gescheiden in

richtingen zou exploiteren en het particuliere initiatief, voor zover dat 

zich daaraan wilde aanpassen, zou ondersteunen . Dit laatste ging overigens 

in dezelfde richting als waarin tijdens het Congres van katholieke gemeente

raadsleden, zomer 1938, Mr.C.Ch.A.van Haren zijn toehoorders adviseerde. Wilden 

zij in geweten hun toestemming verlenen aan de aanleg van een zwembad m hun 

gemeente, dan moest aan een aantal voorwaarden voldaan zijn, die globaal over

eenkwamen met wat Fortnann schreef. Centraal stonden daarbij de scheiding van 

de sexen . 

Zo trachtte de Actie loskoppeling van sexualiteit-procreatie-huwelijk mee 

te helpen voorkomen waar dat haars inziens in die jaren duidelijk dreigde 

plaats te vinden, namelijk in de badinrichtingen en bij het strandleven. Daar-
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bij ging het erom dat niet aan de openbaarheid werden prijsgegeven - zoals 

het eerste perscommuniqué het uitdrukte - "... bepaalde intimiteiten, welke 

hun eigenlijke beteekenis pas krijgen m het leven van twee echtgenooten en 

voor dit leven dan ook behoorden bewaard te blijven ..." . 

2. Het neo-malthusiamsme 

Overheersend echter is de in het materiaal te constateren vrees, dat de 

band tussen huwelijk en procreatie zou kunnen worden aangetast door vormen van 

contraceptie en met name door de toepassing van preventiva van neo-malthusiaanse 

aard. 

Wel is een oudere opvatting reeds lang verlaten volgens welke pas het 

proces tegen Bradlaugh en Ännie Besant, eind van de jaren tachtig in Engeland 

gevoerd, een eerste stoot tot de contraceptie-propaganda zou hebben gegeven; 

al vanaf ongeveer 1820/1830 in Engeland, en daarna in de Verenigde Staten, 

werden pamfletten en brochures in tamelijk hoge oplagen verspreid29. Hoe be

langrijk in verschillende opzichten voorts de oprichting van de Engelse 

Malthusian League is geweest, toch moet vastgesteld worden dat, wat N.Himes 

noemt de "Democratization by publicity" - waarmee de democratisering van 

contraceptie-methoden bedoeld wordt - minder in Engeland of de Verenigde 

Staten gezocht moet worden, alswel in Nederland. Voor een andere onderzoeker, 

M.Chachuat, is de in 1881/1382 m Nederland opgerichte Neo-Malthusiaanse 

Bond het beste voorbeeld van een op propaganda en practische hulpverlening 

gerichte organisatie, die van het begin af aan met voorlichting in neo-

malthusiaanse geest in de openbaarheid trad . Bij de oprichting van de NMB 

waren vooral S.van Houten en Aletta Jacobs betrokken. De laatste, Nederlands 

eerste vrouwelijke arts, hield bijvoorbeeld al in de jaren '80 regelmatige 

spreekuren in enkele grotere steden. In een wat later stadium trad vooral dr. 

J.Rutgers (overl. 1924) naar voren. De combinatie van een aantal nieuwe ini

tiatieven en de tijdsomstandigheden der crisisjaren gaf de Bond in de loop 

van het decennium 1930-1940 de wind in de zeilen . Nabrink, die als bestuurder 

bij deze ontwikkelingen nauw was betrokken, waarschuwt ervoor dat de snelle 

groei van de NVSH na 1945 niet mag doen vergeten "... welke enorme resultaten 

geboekt werden in de 10 jaren die voorafgingen aan de ... 2e Wereldoorlog". 

Vanaf 1931 werden enkele tientallen consultatie- en inlichtingenbureaus opge

richt, vooral in het westen en het centrum van het land. Het ledental nam 

sprongsgewijs toe. Beperkte het zich nog in 1904 tot 1117, in 1914 waren or 

5521 leden, en weer een decennium later 7065. Vijf jaar later was het niet 

verder dan tot 8320 gestegen, maar m 1934 telde men 19.537 leden en in 1939 
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20.966. Had de Bond, zoals aangegeven, al steeds veel aandacht besteed aan 

de propaganda via blaadjes en brochures - tot 1939 behaalde het zgn. middelen

boekje in verschillende herziene edities een totale oplage van ruim 310.000 

exemplaren - in de loop van de jaren dertig moet de totale oplage van het 

voorlichtings-propaganda-materiaal verschillende miljoenen hebben bedragen. 

Dat deze uitbreiding zeker niet ongemerkt aan het katholieke deel van de 

bevolking is voorbij gegaan, kan men aan twee indicaties zien. In de organi

satie van het landelijk net van afdelingen betrok de NMB ook het katholieke 

zuiden. Zo waren twee van de elf afdelingen uit 1905 in Nijmegen en Maastricht 

gevestigd. Van de 66 in 1939 waren er vijf in het zuiden te vinden, namelijk 

in Nijmegen, Venlo en Kerkrade, en wat Brabant betreft in Eindhoven en 

's-Hertogenbosch; bovendien bestonden er zogeheten correspondentschappen in 

Roosendaal, tot 1939, en in Tilburg vanaf 1929s. Daar was het echtpaar S. 

Mozes lange tijd bijzonder actief . Vervolgens blijken katholieken ook als 

lid toegetreden te zijn. Uit een ongepubliceerd rapport van H.H.Heringa 

blijkt bijvoorbeeld dat alleen al in 1935 in acht grote steden 1250 katho

lieken werden ingeschreven, waarbij toch nog altijd 20% van deze inschrij

vingen betrekking had op echtparen waarvan een of beide partners de gods

dienstplichten waarnam . De katholieke leiders hadden dus reden tot bezorgd

heid. 

In hun afweer konden zij zich op de traditionele kerkelijke leer, maar 

vooral op de meer recente praktische uitwerking daarvan beroepen. In de 

nieuwere literatuur treedt de fasering in de kerkelijke houding over deze 

zaken zeer duidelijk naar voren . De leer was bekend: geen contraceptie, 

want het doel van het huwelijk is procreatie. Tegenover het hand over hand 

toenemen van de coltus-interruptus-praktijk vanaf begin 19e eeuw, vooral in 

Frankrijk, heeft de Kerk zich echter zeer concessief opgesteld, daarbij 

gebruik makend van een aantal overwegingen van Alphons van Liguori: de 

goede trouw van de "onanist" behoefde door de biechtvader niet te worden ge

controleerd en de marge voor de vrouw om aan c.i. mee te werken zonder te 

zondigen was bepaald ruim. Rond 1900 begon het kerkelijk standpunt zich te 

verharden, om zijn hoogtepunt te bereiken in de formuleringen van Casti 

Connubi! waardoor c.i. evenzeer als het gebruik van neo-malthusiaanse middelen 

getroffen werden, de goede trouw moest wijken voor de verplichting aan de 

biechtvader tot voorlichting,terwijl ook buiten de encycliek om de medewerking 

van de vrouw aan contraceptief gedrag strenger werd be- en veroordeeld. Het is 

wel tegen de achtergrond van de zich verdiepende kloof tussen kerk en wereld 

dat men die ontwikkeling moet plaatsen. Het in organisatorisch nationaal en 
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internationaal verband optreden van een neo-malthusiaanse beweging, die 

openlijk een net de kerkelijke leer strijdige theorie en praktijk huldigde 

dwong tot preciezere bepaling van de houding, en daarbij distantieerde de 

Kerk zich zover nogelijk van de tegenpartij en nan posities m die sterk 

afv/eken van haar eigen liguonaans-tolerante tradities, maar niettemin aan 

de "onveranderlijke" leer konden worden gekoppeld. In Nederland was het 

katholiek anti-neo-malthusiamsme een bekend verschijnsel en - niet ver

bazingwekkend - er bestonden zelfs enkele organisaties die zich de bestrij

ding tot een der hoofdtaken hadden gemaakt, zoals de Bond voor grote ge

zinnen of ook Voor Eer en Deugd. Toen ook de katholieken zich in de jaren 

twintig op het bevolkingsvraagstuk gingen bezinnen (RK Nederlands-Vlaams 

congres over het bevolkingsvraagstuk 1923, congres van het Thijmgenootschap 

over dat onderwerp 1927 en m hetzelfde jaar het RK Lmigratiecongres) ging 

dat nogal gepaard aan en stimuleerde het weer een stellingname tegen het 

meuw-malthusianisme. Hoogtepunt was het RK Landelijk Congres tegen het 

nieuw-malthusianisme m 1929. In de jaren dertig ging de AvG op haar eigen 

wijze die anti-propaganda voortzetten. 

De Actie heeft heel wat energie en financiën gestoken in de bestrijding 

van het neo-malthusianisme. Buiten een aantal zo dadelijk nader te noemen 

publicaties werkte men mee en gaf subsidies aan sommige diocesane initia

tieven.Vooral mag hier gewezen worden op een actie in het bisdom Breda, ge

durende de eerste maanden van 1939. Bij dit "groot algemeen offensief tegen 

het neo-malthusianisme" had de Diocesane commissie van samenwerking de 

leiding, maar eveneens werkten eraan mee de diocesane kring van de AvG, de 

katholieke artsenvereniging van het bisdom, en het "Comité tegen zedelijke 

volksverwildering in Noord-Brabant". Een verslag van een door dit laatste 

comité ingestelde commissie had al in 1937 voorstellen geformuleerd ter be

strijding van wat men de openbare zedeloosheid noende en daaronder was begrepen 

de verkoop en handel in voorbehoedmiddelen, die volgens dit comité via een 

wetswijziging moest worden verboden . De actie bestond uit twee hoofdonder

delen. Er werd een speciale brochure samengesteld, getiteld "De Geesel der 

Ontvolking", die in de loop van de genoemde maanden in 70.000 exemplaren werd 

verspreid . In een tiental plaatsen van het bisdom, van het mdden-Brabantse 

Dongen tot Oostburg in het westen van Zeeuws-Vlaanderen, werden massa

vergaderingen gehouden, waarbij als belangrijkste spreker bijna steeds een 

arts optrad. Zo sprak dr.Huddleston Slater uit Rotterdam in Breda en in 

Bergen op Zoom. Het aandeel van de AvG in deze actie is niet helemaal exact 

vast te stellen, gesubsidieerd heeft zij de onderneming m ieder geval , en de 
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diocesane afvaardiging rapporteerde er dan ook over in een der vergaderingen 

van het Algeneen Comté . Ook aanzetten tot dergelijke activiteiten in de 

twee andere zuidelijke bisdommen, Den Bosch en Roermond, werden door de AvG 

gestimuleerd; een en ander schijnt daar overigens minder systematisch te 

zijn opgezet en uitgevoerd dan in Breda . Na afloop ervan schreef een lid 

van het AvG-Comité in een openbaar verslag dat zonder de financiële steun 

van de Actie de hele zaak onuitvoerbaar geweest zou zijn. Hij pleitte daarin 

overigens wêl voor voortzetting maar twijfelde anderzijds aan het uit

eindelijke effect wanneer niet via andere wegen ook fundamenteler tegen het 

neo-malthusianisme werd opgetreden. En met een antikapitalistisch affect in 

zijn betoog - achter de NMB zou "de macht van het gummikapitaal" staan -

bepleitte hij ronduit een propagandaverbod voor de Neo-Malthusiaanse Bond. 

Hij achtte het optreden van de neo-malthusianen zowel maatschappelijk als 

godsdienstig een ramp: "Zoolang dát het geval is, zoolang dát in Christelijk 

Nederland blijft toegestaan, is het gevaar niet afgewend". 

Ook met de Bond voor grote gezinnen ondernam de Actie een initiatief, 

zij het een veel bescheidener, namelijk de uitgave en verspreiding van een 

pamflet van Jos P.Chr. de Boer, op de inhoud waarvan hierna nog teruggekomen 

wordt- "Beschouwingen over "katholiek geloof" en "neo-malthusiaanse dogma

tiek"". Het pamflet was een antwoord aan de columnist Kleerekoper, die in 

een van zijn "oproenge krabbels" in Het Volk in de ogen der katholieken 

bestnjdenswaardige dingen had geschreven over het neo-malthbsianisrre. De 

Boer was tweede voorzitter van de Bond voor grote gezinnen en redacteur van 

het bondsorgaan, waarin hijzelf de nodige artikelen publiceerde. In zijn be

strijding van de NMB was hij niet steeds even fijngevoelig - om het maar ?acht 

uit te drukken, en minstens eenmaal had dat moeilijkheden veroorzaakt. In het 

dagblad De Tijd had hij naar aanleiding van het vierjarig bestaan van het 

Aletta Jacobshuis in Amsterdam een protestartikel geschreven, waarin onder 

meer sprake was van "... godvergeten, en gemeenlijk niet best gerenommeerde 

dokters" die "bij gebrek aan fatsoenlijke clientele, hun handlangersdiensten 

aan zulk een bureau verleenen". De NMB reageerde met een brochure en De Tijd 

bood eigener beweging zijn excuses aan"*. Als men zich realiseert hoe belangrijk 

de AvG de bestrijding van het neo-nalthusianisme achtte, verbaast men er zich 

toch enigszins over dat het bij dit ene gemeenschappelijke initiatief is ge

bleven. Wel nam het Bondsblad nog eens een artikel over de NMB over uit het 

Mededelingenblad van de Actie en besprak het sommige uitgaven van de AvG posi

tief , maar meer is er niet vast te stellen. Zelfs vindt men tekenen die wijzen 

op moeilijkheden. Zo schreef De Boer een venijnig stuk in zijn blad naar aan-
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leiding van de boven besproken actie in het bisdom Breda, waar de Bond buiten 

was gehouden, terwijl die - naar De Boers woorden - nu juist een "Koninklijk 

en Kerkelijk goedgekeurde Vereniging tot bestrijding van het N.H." was. Naar 

zijn mening stond dit Bredase geval m e t op zich en werd de Bond "al te veel 

door katholieke sprekers en schrijvers dood gezwegen" . Vraagt men zich af 

wat de oorzaak kan zijn van de geringe neiging tot samenwerking met de Bond 

o.a. van de kant der Actie, dan zal men er niet ver naast zijn met de gissing 

dat de leiders van de AvG de aanpak van de Bond wat te rustig vonden, te 

weinig boeiend en spectaculair, en zeker niet geschikt om in een crisissituatie 

als die der jaren dertig de grote massa der katholieken te bereiken. Met een 

maandelijks of veertiendaags weinig schokkend periodiek was dat niet moge

lijk. Wat de Actie wilde was het huis-aan-huis bezorgen van brochure of 

pamflet en het organiseren van massa-meetings. En in een dergelijke richting 

waren de mogelijkheden van de Bond niet bijzonder ontwikkeld. 

Wanneer men de publicaties van de AvG tegen het neo-malthusianisme bijeen-

zet, valt die laatste trek juist bijzonder op. Naast een brochure van 58 

pagina's door dr.Holt, die geheel aan het neo-malthusianisme besteed was , 

was er nog een tweede van een dergelijke omvang door J.Temmink over de ge

volgen van geboortebeperking op demografisch gebied . Maar voor de rest pole

miseerde de Actie m dit opzicht via kanalen die een zo groot mogelijk publiek 

bereikten. Het pamflet van De Boer is zojuist al genoemd. In een van de eerste 

maanden van het optreden der Actie verscheen nog een tweede pamflet,in zeer 

eenvoudige taal gesteld en verspreid in een oplage van ongeveer een half 

miljoen exemplaren . Daarnaast was het vooral ook via de miljoenenoplagen 

der Vliegende bladen dat de Actie met zijn bestrijding in de openbaarheid 

trad· in vier Vliegende bladen verscheen in totaal een tiental artikelen tegen 

het neo-malthusianisme; enkel malen was daarvoor een hele pagina uitgetrokken . 

Ook in de vorm van perscommuniqué's trachtte men de aandacht op het probleem 

te vestigen , terwijl de katholieke bladen ook de informatie overnamen die in 

het Mededelingenblad van de Actie over de NMB werd gegeven53. Behalve dat ene, 

uitvoerige informatie-artikel besteedde de Mededelingen nog wel vaker aandacht 

aan het neo-malthusianisme, c.q. gaf het secretariaat informatie over ver

schenen of te verschijnen materiaal . Wanneer de gerichtheid op de massa in 

het algemeen een van de kenmerken van de Actie mag heten, kan men hier conclu

deren dat meer dan in andere opzichten bij de bestrijding van het neo-

malthusianisme die bijzondere trek in het oog springt. Buiten dit alles werd 

in nog verschillende andere publicaties, in de vorige en in de volgende para

grafen genoemd en dus liggend op het terrein van gezin, huwelijk en sexualiteit, 
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zijdelings over het onderwerp gesproken. 

Onderwerpt men de inhoud van de publicaties aan een iets nadere be

schouwing, dan blijkt de bestrijding op tenminste drie verschillende niveaus 

te liggen. Het neo-malthusiamsme is verwerpelijk en in strijd met de zedelijke 

norm van het christendom: op het niveau van de individuele mens heeft toepas

sing dan ook funeste gevolgen (micro-niveau); het is voor de volken en de hele 

wereld funest vanwege zijn economische en demografische consequenties (macro

niveau) , en op grond van deze twee argumenten worden een aantal aanvallen 

gericht op de organisatorische gestalte van het neo-nalthusiamsme in Neder

land, de NMB. 

De brochure van Holt is het beste en meest samenhangende voorbeeld van 

de eerste soort polemiek. Holt gaat uit van een "wezensomschrijving" van 

het neo-malthusiamsme, die letterlijk onhistorisch is, dat wil zeggen die 

niet tot stand gekomen is via een bestudering van het optreden van het neo-

malthusianisme in de geschiedenis, maar via het aangrijpen van enkele uit

spraken/teksten van voormannen uit de NMB en het eigener beweging tot primaire 

bron verheffen van zulke uitspraken. Zo stelt hij als wezen van het neo-

malthusianisme vast het inzicht "... dat het voor de mens onnodig is zijn 

sexuele driften te beheersen, dat het geen nut heeft de geslachtsdrift te 

onderdrukken"; een ongebonden sexueel leven, de "dictatuur van de drift" e.d. 

zijn slechts negatievere uitdrukkingen, die hij bezigt voor dezelfde zaak. Hij 

omschrijft als wezen van het neo-malthusiamsme dus eigenlijk niets anders 

dan een opvallend aspect waarin het neo-iialthusianisme van het malthusianisme 

afweek· de "moral constraint". Het achterwege laten van elk refereren aan 

de doeleinden maakt de wezensomschrijving echter moeilijk te accepteren. Het 

voordeel voor de auteur is daarbij natuurlijk dat een dergelijk wezen zich 

lijnrecht laat plaatsen tegenover de middelen die volgens het christendom 

acceptabel zijn, namelijk wegen van onthouding,waarbij juist beheersing der drif

ten komt kijken. De7e stap eenmaal gezet, worden tot bijverschijnselen gedegra

deerd elementen uit de neo-malthusiaanse traditie, zoals de propaganda tegen 

de abortus of het streven een bijdrage te leveren tot bestrijding van sociale 

wantoestanden. Ja zelfs kinderregeling en geboortebeperking op zich verklaart 

de auteur tot m e t anders dan een gevolg van de "hopeloze inconseouentie" van 

het neo-malthusiamsme, dat wel de natuurlijke drift de vrije loop wil laten, 

maar niet de natuurlijke kinderproductie die daarvan het gevolg is . Ook valt 

het de auteur niet moeilijk een aantal algemeen-menselijke en christelijke 

waarden m strijd met die ongebreidelde geslachtsdrift te laten komen. De vrij

heid waarmee de mens de geslachtsdaad pleegt is in strijd met de dierlijke en 
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neo-malthusiaanse driften; omdat in menselijke liefde ook het verstand een 

rol speelt en de nens aldus kan beredeneren dat de geslachtsdaad op voort

planting is gericht, strijdt ook die wei-geordende liefde met het neo-

malthusianisme; de menselijke waardigheid, het door de mens beheersen van 

de materie laat niet toe dat hi] zich door driften laat meeslepen . Behalve 

het op deze gronden verwerpen van het neo-malthusianisme bespreekt de schrij

ver, korter, nog alle nadelen die vastzitten aan de practische toepassing 

van preventiva, het onbevredigend verloop van de gemeenschap, het veel vóór

komen van zenuwstoornissen bij de vrouw alsook de gevolgen van de toe

passing, waartoe hij rekent: het vóórkonen van abortus, omdat een dergelijke 

verstoring van de natuur rechtstreeks in het verlengde ligt van neo-

malthusiaanse verstoring, en het aldus eenzelfde mentaliteit is waaruit beide 

voortkomen. Voorts nog ondergraaft het gebruik van neo-malthusiaanse middelen 

volgens hem het huwelijk zelf: "Nieuw-Malthusianisne is huwelijksdevaluatie. 

Men geeft aan elkander valse munt uit" . Dit soort bedrog kan geen mens uit

houden en de gevolgen zijn - vooral voor gelovigen die tot deze praktijken 

overgaan - innerlijke conflicten, maar ook onderlinge ruzies met als drei

gend gevolg het mislukte huwelijk . Tenslotte geeft Holt in een laatste ge

deelte kort aan "Wat wij willen". Op de inhoud daarvan wordt in de volgende 

paragraaf teruggekomen. 

Ook in de Vliegende bladen worden artikelen geplaatst, waarvan de inhoud 

gedeeltelijk in dezelfde richting ligt als Holts brochure. Met name wordt 

een aantal malen de neo-malthusiaanse "mentaliteit" beschreven en aan de kaak 

gesteld. "Genotzucht" en "gebrek aan offerzin" liggen eraan ten grondslag; 

de propagandisten ervan overdrijven opzettelijk de zwarte kanten van het leven 

om hun onnatuurlijke plannen erin te krijgen; een en ander wordt aangeduid 

met termen als desertie, lafaards, vluchtelingen, schande. En in een artikel, 

"Poppenhuisjes", worden gezinsopbouw en leefwijze van het "gemakzuchtige, 

neo-malthusiaanse paartje" becritiseerd, dat vanwege een kleiner kindertal 

in een kleiner huis, een "poppenhuisje", is gaan wonen. Men veroorlove een 

iets langer citaat. " 'n Fijn stelletje - die twee in hun sprookjes-home. Ze 

zijn getrouwd uit liefde, zegt het romannetje. Als ze elkaar in de oogen 

kijken vinden ze: egoïsme. De liefde werd gedood door de gegarandeerde sur

prise van den Sanitas-winkel. Een poppenhuisje is 't en een mooi gemeubi

leerd poppenhuisje, met twee lijk-menschen, die een of twee keer vader en 

moedertje spelen, - twee slappe marionetten, en de kramp van hun zuur be-

geeren trekt aan de touwtjes van zure zinnen. Dan zijn ze weer stil en lam 

en futióos. Straks sterven ze. Ze hebben niet geleefd. De Neo-Malthusiaansche 
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bond heeft ze wijs genaakt dat ze leefden, naar ze liepen te sterven". Zo

als men uit deze karikaturale voorstelling van zaken kan afleiden was de 

toon van do Vliegende bladen een wat andere dan de betoogtrant van Holts 

brochure . 

Een tweede invalshoek waaronder het neo-malthusianisme bestreden werd 

betrof de demografische consequenties en de verschillende gevolgen daarvan, 

vooral op economisch gebied. De door de Actie uitgegeven brochure van J. 

Temmink schetste een afschrikwekkend beeld van de ontvolking van Frankrijk, 

die vanaf het midden der vorige eeuw geweldige proporties had aangenomen. De 

gevolgen ervan waren volgens Temmink voor ieder zichtbaar: overproductie, 

werkloosheid, dreigend staatsbankroet omdat de inkomsten van de staat ernstig 

verminderden tengevolge van de verminderde belastingopbrengsten, een ellendig 

lot voor de ouden van dagen die via een kwantitatieve druk economische 

moeilijkheden zouden veroorzaken, enz. Ook de verzwakking van een dergelijke 

ontvolkte staat in de internationale betrekkingen zou mee tot de gevolgen 

behoren, en dat was bij Frankrijk ook het geval: zie 1870 en 1914. Ook de 

algemene morele en sociale gevaren van het kleine gezin werden door Temmink 

genoemd . Hij somde daartegenover ook een aantal middelen op waardoor het 

getij gekeerd kon worden. Daaronder noemde hij sociale maatregelen: voor

keursbehandeling bij de werkverschaffing van gezinshoofden van grote ge

zinnen; grotere woningen voor kinderrijke gewinnen; loon naar behoefte in 

plaats van loon naar prestatie. Maar ook overheidsingrijpen zou nodig zijn, 

bijvoorbeeld via het stellen van sancties (gevangenisstraf, boete) op 

echtscheiding, verbod van abortus en elke geboortebeperkingspropaganda. In

voering van een "gezinskiesstelsel", waarbij het gezinshoofd voor elk van 

zijn kinderen een stem zou mogen uitbrengen, zou de invloed der grote ge

zinnen op het politieke leven kunnen doen toenemen. De schrijver toonde zich 

dan ook bijzonder enthousiast over de in Frankrijk nieuw ingevoerde Code 

familial, die verspreide maatregelen in het kader van de bevolkingspolitiek 

in één wet bijeen bracht en bovendien net een aantal nieuwigheden aanvulde . 

Een van de bij Теішііпк neer terloops genoemde gevolgen van het neo-malthu-

sianisme werd in het door Jos de Boer geschreven pamflet kern van het betoog, 

namelijk het economische. Onderconsumptie en overproductie, die oorzaken 

waren van de grote crisis van 1929 en volgende jaren, werden in De Boers be

toog voorgesteld als exclusieve resultaten van de neo-nalthusiaanse practijk. 

Daarmee werden dan eveneens alle sociale gevolgen van de crisis, alle maat

schappelijke ellende van de jaren dertig, teruggebracht tot die éne fundamen

tele oorzaak - zonder oog te hebben voor de gecompliceerde economische samen-
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hangen. Alleen een positieve bevolkingspolitiek zou aldus het economisch 

leven weer in balans kunnen brengen! - De Boer verbaasde zich er niet over 

dat deze "wetenschappelijke inzichten" juist in katholieke kring erkenning 

vonden, want daar sloten die alleen maar aan op de traditionele geloofsinhoud: 

het hele argument was een bewijs te meer dat er tussen "credere" en "intelli-

gere" geen tegenspraak kon bestaan ... 

Ook dit tweede punt werd - in zeer vereenvoudigde vorm - in de Vliegende 

bladen gepopulariseerd . Eén zin uit een artikeltje "Wetenschap en practijk. 

Geboorte-beperking en crisis" in het eerste Vliegende blad werd aanleiding 

tot een forse polemiek, die werd uitgevochten via een serie artikelen in De 

Tijd, Het Volk en De Tribune. Het punt waar het eigenlijk om ging en waar 

het Vliegend blad van de Actie bij betrokken was, was van minimale betekenis. 

Maar omdat geen van de betrokkenen zich erg precies uitdrukte en vooral De 

Tijd de kwestie bovendien trok binnen de discussie neo-malthusianisme en anti-

neo-malthusianisme, dijde het geringe probleem uit tot een oeverloze polemiek. 

Wat was het geval? In het genoemde Vliegend blad-artikel werd een autoriteit 

der tegenstanders geïntroduceerd, te weten prof.W.A.Bonger van de Amsterdamse 

Universiteit, die de onjuiste nededeling gedaan zou hebben "... dat er binnen 

niet heel veel jaren qeen plaats meer zou zijn op de aarde om te staan" -

daaruit zou hij de noodzaak tot geboortebeperking hebben afgeleid. Wat Bonger 

in werkelijkheid had gezegd (het ging on een uitspraak tijdens een lezing) 

was het volgende: "Als de mens de natuur volgde - dat heeft hij bijna nooit 

gedaan, het is volkomen onjuist te menen, dat geboortebeperking een nieuw 

verschijnsel is -, dan zou er binnen niet heel veel jaren geen plaats meer 

zijn op de aarde om te staan!" Dit waren woorden uit een rede tijdens een 

congres over het bevolkingsvraagstuk in Utrecht, februari 1936 . Met andere 

woorden: m het Vliegend blad was de conditionele bijzin weggelate-.Bonger 

vond dat zijn betoog daardoor in een onjuist licht gezet was en eiste van 

Steger, die hij aansprakelijk achtte, een correctie in het volgende Vliegend 

blad. Het merkwaardige is nu, dat Steger in zijn correspondentie met Bonger 

daaraan niet toegaf, maar wël een correctietekstje opstuurde naar de drukker 

van het Blad met het verzoek het in de volgende editie op te nemen, terwijl 

hij Bonger van dat gebaar niet op de hoogte bracht. Deze had inmiddels ge

concludeerd van Steger geen genoegdoening te zullen krijgen en daarom een 

stuk in Het Volk geschreven, waarin hij een en ander aan de kaak stelde. De 

Tijd nam het toen voor Steger op, publiceerde gedeelten uit de correspondentie 

tussen de heren en lardeerde het geheel met fragmenten uit vroegere polemiek 

over het bevolkingsvraagstuk en het neo-malthusianisme. Daarmee verdween de 
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eigenlijk aanleiding alsmaar meer naar de achtergrond, en werd aan katho

lieke kant de strijdigheid van het katholieke standpunt met dat van Bonger 

in het algemeen benadrukt. Deze was een bekend hoogleraar in de crinmologie en 

de sociologie aan de GU en redacteur van de Socialistische Gids. Bovendien 

had hi] zich o.a. doen kennen als voorstander van geboortebeperking, van af

schaffing van strafwetsbepalingen inzake abortus en homosexualiteit, en van 

verruiming van echtscheidingsgronden . 

Het verbaast na dit alles niet in de publicaties van de AvG aanvallen aan 

te treffen op de Neo-Malthusiaanse Bond als de belichaming van het kwaad 

in Nederland. Hiervoor werd al geciteerd uit een verslag van A.B.Michielsen, 

lid van het Actiecomité, over de Bredase actie, waarin hij pleitte voor een 

verbod van de NMB. Ook in de brochure van Temnink werd dat middel aangegeven 

om de bevolking weer op peil te brengen: "... natuurlijk (moet) de anti-

geboorte-propaganda, welke voornamelijk door het neo-malthusianisme gevoerd 

wordt, worden bestreden en verboden" . En een der Vliegende bladen bevatte 

een artikel waarin geprotesteerd werd tegen de vrijheid voor de NMB om een 

tentoonstelling in te richten in verschillende steden van het land. Naar de 

mening van het Comité mocht er "geen vrijheid zijn om ons volk aan te sporen, 

zich te zelfmoorden. En de propaganda van den Nieuw Malthusiaanschen bond 

leidt tot zelfmoord en zelfvernietiging van ons volk". 

Enkele malen werd in de AvG-publicistiek over dit onderwerp welbewust een 

relatie gelegd tussen neo-malthusianisme en communisme, of althans "links". 

Bij Holt trof men een uiteenzetting aan die - helemaal in de lijn van de rest 

van het betoog - wezensovereenkomsten tussen neo-malthusianisme en coirarunisme 

moest verduidelijken . Fundamenteel was volgens Holt dat het neo-malthusianisme 

eigenlijk niets anders was dan "... materialisme op het gebied van het sexuele 

leven", want volgens die leer mag men op sexueel gebied alles doen "zonder 

rekening te houden met het bovenstoffelijke wezen van het sexuele". Vandaaruit 

was de relatie met het communisme gemakkelijk gelegd, immers "Communisme en 

N.M. ontspruiten aan een en dezelfde stam- de materialistische wereldbe

schouwing". Vervolgens zag hij allerlei overeenkomsten tussen de twee "ismen"· 

beide wilden de bestaande sexuele c.q. maatschappelijke orde omver werpen, ze 

waren revolutionair, beide spraken over een nieuwe vrijheid, maar werden in 

feite beheerst door hartstochten en driften in de richting van het geslachte

lijke c.q. bezit en macht; het communisme beroofde de mens van de producten 

van zijn werkkracht, het neo-malthusianisne van de producten van zijn voort-

plantingskracht; beide stelsels sloten God buiten, het ene buiten de samen

leving, het andere buiten het huwelijk. Ook een kort artikel in het Mededelingen-
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blad van de Actie, getiteld "Nieuw-Malthusiaansche Bond en de Linkerzijde" 

trachtte aan te tonen hoe positief in het algemeen de verschillende stro

mingen ter linkerzijde tegenover het neo-malthusianisme stonden. De manier 

waarop de bewijzen geleverd werden was niet helenaal overtuigend. Vermeld 

werd dat de dagbladen der communisten en sociaal-democraten, Het Volksdagblad 

en Het Volk, regelmatig advertenties van de Bond opnamen, in hun geneeskundige 

rubriek naar de consultatiebureaus van de Bond verwezen, en dergelijke zaken 

meer. Over de organen van het Nederlandse anarchisme werd meer m het alge

meen opgemerkt dat ze "gaarne voor dien Bond in het geweer (traden)". Een 

soort brugfunctie tussen neo-malthusianisme en de linkerzijde werd tenslotte 

аал de Vrijdenker, het orgaan van de Dageraad, toegeschreven. 

Hoe was het in werkelijkheid gesteld met die verhoudingen^ Op de Vrij

denkerij wordt later nog teruggekomen, naar hier kan al vastgesteld worden 

dat de voorzitter van de Dageraad, Hoving, tevens lid van het Hoofdbestuur 

van de NMB was; de invloed van die personele unie is inderdaad in het blad 

van de Dageraad te constateren. Maar de politieke linkerzijde
7
 Het thema op 

zich is historisch gezien buitengewoon interessant, maar onvoldoende bestu

deerd. Voor wat betreft de periode tot aan het interbellum kan men op basis 

van enkele gegevens uit de literatuur wel vaststellen dat de verhouding eer 

negatief dan positief was. Zo concludeert Armengaud voor wat Frankrijk be

treft tot houdingen die reiken van onverschilligheid tot duidelijk "anti", 

het laatste vooral bij de SFIO; wel waren er individueel voorstanders, 

vooral onder de anarchisten, hoewel sommige kopstukken als Kropotkin en 

Reclus zich negatief uitlieten over de "Ligue de la Régénération humaine" . 

Voor wat België betreft komt J.Stengers tot dergelijke uitspraken , al con

cludeert hij tenslotte iets meer tot "... peu d'intérêt et de réflexion 

sérieuse ..." dan tot werkelijk negatieve houdingen. Voor wat Nederland be-

73 

treft is Outshoorn van mening dat het neo-malthusianisme ... als theorie, 

als oplossing van de "sociale quaestie", door allen in de partij verworpen 

(werd)", maar dat in de practijk sonmige partijleiders voorstanders van 

geboorteregeling waren, bijvoorbeeld Troelstra en de Wibauts. Maar in de 

fractie was Troelstra wel degelijk een uitzondering. De argumenten waren 

overal hetzelfde: doctrinair was de oplossing van het neo-malthusianisme vol

slagen tegengesteld aan die van het marxisme; men vreesde ook de gevolgen voor 

de kracht en de omvang van de arbeidersbeweging en economisch verval met 

mogelijk negatieve consequenties voor de arbeiders. In het algemeen kan nen 

stellen dat het socialisme grote moeite heeft gehad net het feminisme, en dan 

evenzeer met de politieke eisen ervan als met de nauwe betrekkingen die tussen 
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feministische en neo-malthusiaanse kringen bestonden . Voor wat het inter

bellum betreft wordt de houding van de SFIO een heel stuk positiever en 

mogelijkerwijs is dat ook in andere landen het geval geweest. De invloed 

van het reformisme en, aan communistisehe kant, de nieuwe politiek vanaf 

1934, zouden factoren kunnen zijn, die die soepeler opstelling mee zouden 

kunnen verklaren. Ondanks dit is het waarschijnlijker dat zich in deze be

oordeling door de AvG deed gelden de kennis die men kon hebben van een 

experimentele fase van gezinspolitiek in de Soviet-Unie, in de jaren twintig. 

Beter dan de standpunten der westerse stromingen in het socialisme was 

deze "sexuele omwenteling" in het "vaderland van het conmunisme" bekend. In 

het vorige hoofdstuk is trouwens al gebleken, dat ook in de propaganda van 

de Actie zelf verschillende commentaren op dat verschijnsel voorkwamen. 

Ter afsluiting van dit onderwerp mag de context der jaren dertig een 

ogenblik in herinnering worden gebracht. Er was namelijk sprake van een 

flinke verslechtering van het klimaat voor de NMB en een versterking van 

dreigend isolement bij gelijktijdig interne bloei en uitbreiding van het 

ledenbestand zoals boven aangegeven. Beperken we ons hier tot katholiek 

Nederland dan blijkt de Actie niet alléén gestaan te hebben in haar anti-

neo-malthusiaanse activiteit. Wie hier wie beïnvloed en gestimuleerd heeft 

is uiteraard nauwelijks precies vast te stellen, maar enkele concrete rela

ties met de Actie zijn toch constateerbaar. In de loop van 1938 veroorzaakten 

katholieke studenten een aantal rellen. Begin april verstoorden leden van de 

katholieke Utrechtse studentenvereniging Ventas een tentoonstelling van de 

Bond, die al jarenlang tot de propagandamiddelen behoorde en tot het houden 

waarvan de Utrechtse burgemeester toestemming had gegeven. De politie moest 

met charges de rust herstellen. De Bond besloot de expositie te sluiten, 

maar bij een protestbijeenkomst die hij op 14 april belegde, trachtten de 

studenten opnieuw moeilijkheden te scheppen. Een maand later organiseerden 

katholieken in Utrecht een grote openbare manifestatie, waar een aantal 

sprekers het neo-malthusiamsme cntiseerden, o.a. de professoren Pompe, 

De Snoo en dr. Aussems . De Veritijnen kwamen openlijk voor hun optreden uit, 

gingen er zelfs prat op. Althans in het tijdschrift van de Unie van katho

lieke studentenverenigingen, schreef de student J.Hustinx te hopen dat het 

voorbeeld van de Ventas-mensen de katholieke studenten tot een actievere 

stellingname zou brengen "dan met den mond en met de pen". Naar zijn mening 

had men geen enkel recht om, zoals hij het noemde, "... ja te knikken als 

preekstoel of kerkbode fulmineerden tegen de Neo-Malthusiaansche practijken" 

wanneer men ook niet het optreden der Veritijnen volledig goedkeurde . In 
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juni dreigden zich deze moeilijkheden in Hoorn, waar de tentoonstellinrj 

toen gehouden werd, te herhalen, maar door verhuizing naar een andere zaal 

en tijdelijke sluiting kon men problemen voorkonen. De Nieuwe Rotterdamse 

Courant protesteerde daarop in een commentaar tegen wat "Roomsch-katholieke 

terreur" genoemd werd en spoorde de katholieke landgenoten aan wat 7uiniger 

met vrijheid en tolerantie om te gaan . In november kwam het in Arnhem 

tot ernstige moeilijkheden toen een honderdtal studenten uit Nijmegen, 

Wageningen en Utrecht een vergadering van de Bond verstoorde, in de binnen

stad betogingen hield en twee winkels waar neo-nalthusiaanse middelen ver

kocht werden bekogelde. Ook hier moest de politie er bij te pas komen en 

werd tegen dertien betogers proces-verbaal opgemaakt. Later werden er drie 

tot boetes subsidiair gevangenisstraffen van 10 en 6 dagen veroordeeld. Hoe

wel hier uiteraard niet méér gesuggereerd mag worden dan het bronnen

materiaal toelaat mag niet onvermeld blijven dat het dagblad De Tijd wist 

iree te delen dat de studenten tijdens hun betoging o.a. pamfletten tegen het 

neo-malthusiani4me van de Actie "voor God" hadden verspreid . In diezelfde 

maand kondigde zich al iets aan van de gevolgen van al deze moeilijkheden-

de burgemeester van Den Haag verbood het houden van de tentoonstelling door 

de NMB om ongeregeldheden te voorkomen . 

Maar ook op politiek niveau ontwikkelde de toestand zich voor de NMB 

allesbehalve gunstig. Daar was bijvoorbeeld - om ons ook hier weer tot de 

katholieke kant van de /aak te beperken - het congres van jubilerende R.K. 

Gemeenteraadsleden, zoner 193B, waar over overheid en zedelijkheidsvraag-

stukken werd gesproken. J.Hermans hield er een inleiding, waarvan alleen al 

de titel boekdelen sprak- "Prostitutie, pornografie en Neo-Malthusianisne". 

Voor wat de bestrijding van het laatste betrof adviseerde hij zijn congres

genoten op twee manieren. De gemeentelijke politieverordening van Heerlen 

voorzag in art. 120a in het verbod tot verkoop van middelen,- iets waartoe de 

staatsoverheid niet bij machte was. De Hoge Raad had deze verordening bindend 

verklaard, net andere woorden op gemeentelijk niveau was het 7eer wel moge

lijk tegen de NMB op te treden, uiteraard wanneer er voldoende politieke wil 

aanwezig was. En ten tweede attendeerde hij de gemeentelijke overheid op de 

mogelijkheid vergaderingen van het houden waarvan ordeverstoring verwacht kon 

worden, te verbieden; de mogelijkheid dus waarvan even later in dat jaar de 

Haagse burgemeester gebruik ging maken. Tegen zijn eerste advies in bleek 

overigens in de discussie na zijn lezing een afgevaardigde uit een overwegend 

niet-katholieke gemeente, Matser uit Arnhem, van mening dat er maar één 

definitieve oplossing was: opneming van het verbod tot verkoop van middelen 
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in het Wetboek van Strafrecht, zodat aan de werkzaamheid van de Bond 

overal paal en perk zou kunnen worden gesteld . 

Ook de wet-Goselmg, die door de steun van de rechterzijde in de Kaners 

begin 1939 tot stand kwam, hield voor de NMB het nodige gevaar in. Deze 

RKSP-er, minister van justitie, verkreeg daarmee een wijziging van de wet 

van 1855 op het recht van vereniging en vergadering. Belangrijkste (en 

meest bekende) element van wijziging bestond daarin dat het vreemdelingen 

onmogelijk werd gemaakt zich via politieke organisaties in de landspolitiek 

te nengen. Doel was het bestaan van extremistische partijen, die op het 

buitenland waren georiënteerd, te bemoeilijken . Maar naast deze aanvulling 

van de wet werden er nog enkele kleinere wijzigingen voorgesteld en doorge

voerd. Daaronder de aanhef van artikel III. Die luidde tot dan toe, dat 

met de openbare orde strijdig geacht werd elke vereniging "welke tot doel 

heeft" - en dan volgde een opsomming waaronder ad 2 vermeld werd "aanranding 

of bederf der goede zeden". In de wetswijziging nu werden die eerste woorden 

aangevuld, zodanig dat strijdig net de openbare orde werd geacht elke ver

eniging "welke tot doel heeft of welker feitelijke werkzaamheid teweeg

brengt" etc. Het punt was nu dat nooit aantoonbaar was dat bijvoorbeeld de 

NMB tot doel had de goede zeden aan te randen, maar dat de vraag of haar 

feitelijke werkzaamheden dat teweeg brachten zich althans gemakkelijker voor 

discussie leende. De Memorie van Toelichting bij het voorstel formuleerde dat 

aldus: dat bij de beoordeling van een en ander niet alleen meer op de formu

lering van de doelstellingen van een vereniging in haar statuten zou worden 

gelet, maar ook op het optreden in de werkelijkheid . Of en in hoeverre minister 

Goseling c.q. het kabinet heeft gedacht aan optreden tegen de NMB is niet 

vast te stellen. De katholieke pers echter legde zonder iets te verhullen 

verband tussen de nieuwe wet en een verbod van de NMB. Zo schreef De Maasbode 

begin februari 1939 een stuk tegen de Bond, waarin geconcludeerd werd dat het 

uitroeien van het onkruid waarschijnlijk nooit meer helemaal zou lukken. 

"Maar wat langs wettigen weg gedaan kan worden, worde beproefd"83. En het 

propagandablad van de RKSP, "De Opmarsch", wond er al helemaal geen doekjes 

om. In een artikeltje over het wetsontwerp-Goseling schreef het blad, dat op 

dat moment onder redactie van Piet Kasteel stond: "Wij hopen in het belang 

van ons vaderland, dat de N.-Malthusiaansche Bond en het Nederl. Humanitair 

Comité spoedig de gevolgen van de wet-Goseling zullen ondervinden" . Simpli

ficeren mag men nooit, maar misschien is het niet helemaal een simplificatie 

als er hier op gewezen wordt dat hier het ene AvG-Comité-lid over het wets

ontwerp van het andere schreef. 

281 



Het Bestuur van de Bond was zien welbewust van de gevaren. Het stelde 

nota's samen waarin erover werd gespeculeerd wat men te doen ¿ou hebben 

wanneer de minister zou gaan ingrijpen. Dát hl] dat zou doen leed voor voor

zitter Hueting geen twijfel. Ook werd een aparte kaderdag georganiseerd om 

zich op het ergste voor te bereiden . Uiteraard had ook het maandelijks perio

diek van de Bond de verschillende acties en politieke stellingnamen gevolgd 

en ze van commentaar voorzien . Ook werd er regelmatig gereageerd op de anti-

neo-malthusiaanse uitlatingen aan katholieke kant. Dat men meende te weten 

dat de AvG daarin een stimulerende rol speelde, bleek uit een fantasie

story die de redactie eens plaatste. Daarin trad een representant van de 

Actie voor God op, Hetenhoofde genaamd. De anonieme schrijver achtte deze 

heer wel het absoluut hoogtepunt van katholiek-anti-neo-malthusianisme en 

liet hem de rol spelen van een handelaar in aftandse goederen, die moeite 

deed de afdeling Roermond van de Bond voor grote gezinnen tegen een spotprijs 

van de hand te doen, omdat in haar rayon het geboortecijfer geweldig was 

achteruitgelopen87. Dat dus aan de kant van de NMB wel relaties gelegd zullen 

zijn tussen het optreden van de Actie en de verbodsdreiging, ligt voor de 

hand. 

3. Periodieke onthouding 

Al naar aanleiding van enkele ontdekkingen in de 19e eeuw omtrent het bestaan 

en de precisering van een onvruchtbare periode bij de vrouw - zo Pouchet in 

1845 - deed zich de vraag voor of het geoorloofd was met die periodes 

rekening te houden, teneinde zwangerschap te vermijden. Op desbetreffende 

vragen heeft Rome antwoorden gegeven waarvan dat uit 1880 het bekendst werd. 

Echtparen die p.o. practiseerden behoefden niet verontrust te worden omdat 

ze niets deden dat conceptie verhinderde en de biechtvader deed er goed aan 

de methode te adviseren aan echtgenoten die hij tevergeefs van onanisme had 

trachten af te houden. Omdat bijvoorbeeld in Frankrijk coïtus interruptus 

wijd en zijd verbreid was als belangrijkste methode ter regulering van het 

kindertal en voorkoming van zwangerschap, betekende een dergelijke uitspraak 

niet minder dan een zeer informeel verheffen van p.o. tot een potentiële 

rooms-katholieke geboorteregelings-doctnne. De grote onvolkomenheid van de 

methode echter belette in die tijd nog de verbreiding. Dat werd ande'rs na de 

ontdekkingen van de Japanner Ogino en de Oostenrijker Knaus in de jaren twin

tig van deze eeuw. In de crisistijd werden van hun vindingen afgeleide p.o.-

methodes veelvuldig toegepast. In Europa werd bijvoorbeeld de "methode Ogino-

Smulders" erg bekend. Het oorspronkelijk in het Nederlands geschreven boek van 
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deze Brabantse arts beleefde in de jaren dertig uitgave op uitgave en werd 

in verschillende vreende talen vertaald. In kringen van moraaltheologen en 

artsen gaf de nieuwe methode aanleiding tot ferme discussies over de geoor

loofdheid en de eventuele voor- en nadelen. Vóór 1951 sprak Rome zich 

echter niet expliciet uit. In tegenstelling tot wat nogal eens wordt aange

nomen moet het uitgesloten heten dat de éne zin in de encycliek Casti 

Connubii, namelijk waar sprake is van "natuurlijke oorzaken, gelegen in 

den tijd of in een andere onregelmatigheid" die naar de visie van de ency

cliek dan geen reden vormden om niet van het "huwelijksrecht" gebruik te 

maken, op de p.o.-methode betrekking heeft89. De encycliek verscheen nanelijk 

op een moment dat de discussies over de nieuwe methodes nog niet of hoog

stens nèt hadden ingezet; de vermoedelijke auteur van de encycliek, de Belg 

Vermeerbch, heeft die interpretatie afgewezen, en het is niet wel voorstel

baar dat Rone die zaak in een halve bijzin zou hebben willen afdoen. In 

1932 herhaalde men overigens desgevraagd het antwoord van 18Q0 en citeerde 

daar zelfs letterlijk uit. Bleef aldus onder het aspect van de Roomse doc

trine de situatie dezelfde, wel blijkt uit de literatuur over het onderwerp 

dat sommige theologen en bisschoppen een veel negatievere houding aannamen. 

Een precieze inventarisatie van meningen en de mogelijke evolutie ervan tot 

de uitspraak in 1951 bestaat echter niet90. 

De aandacht die de p.o. krijgt in het AvG-propaganda-matenaal is 

gering. Het waren vooral twee brochures van de Rijsenburgse seminarie

professor W.Mulder die het onderwerp expliciet behandelden. Ze werden behalve 

door de AvG overigens ook nog door andere katholieke instellingen verspreid. 

Eén ervan is niet meer te achterhalen , maar dat lijkt nauwelijks een pro

bleem, want beide werden m 1940 uitgegeven en men mag ervan uitgaan dat de 

tendens van de inhoud wel dezelfde is geweest. Daarnaast zijn er nog enkele 

passages in andere brochures die de aandacht vragen. 

De ruimte die bij Mulder blijft bestaan voor een geoorloofde p.o. is erg 

gering. Wanneer hij zich eerst in principe uitlaat over kinderbeperking in 

het algemeen - dus afgezien van het middel - nóémt hij weliswaar drie groepen 

van redenen die "... uitbreiding van het gezin voor korteren of längeren tijd 

ongewenscht maken", maar als hij die drie groepen, resp. van medische, eugene

tische en sociale aard nader bespreekt, blijken alléén strenge redenen van 

medische aard van doorslaggevende betekenis te kunnen zijn. Ten aanzien van 

eugenetische motieven stelt de kerk zich volgens de scnrijver erg voorzichtig 

op; en redenen van sociale aard kan men zich gemakkelijk veinzen. Nadat hij 

dan voor de duidelijkheid en op basis van de betreffende gedeelten uit Casti 
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Connubii de kerkelijke veroordeling van alle tegennatuurlijke middelen onder 

alle omstandigheden heeft besproken, wijdt hij een paragraaf aan de "Geoor

loofdheid der Periodieke Onthouding". Die is echter voor het grootste deel 

gewijd aan het vermelden van allerlei bezwaren die naar de mening van de 

schrijver aan de toepassing van p.o. verbonden zijn. P.o. ontaardt in zelf

bevrediging, in omgang met derden, leidt gemakkelijk tot gebruik van neo-

malthusiaanse middelen; vanwege de mogelijke meningsverschillen tussen de 

echtgenoten over ermee samenhangende vragen (wanneer7, hoelang') werkt het 

onderlinge verwijdering van de partners in de hand; in het begin van een 

huwelijk is p.o. alt£jd te verwerpen omdat het moederschap dan steeds een 

volstrekt voor de hand liggende zaak is; de toepassing zou uit de hand kunnen 

lopen en dan uitlopen op een ramp voor Kerk en Maatschappij. De lezer ver

baast er zich over van deze auteur uiteindelijk alsnog te vernemen dat "... 

de vinding van Ogino-Knaus ook hare noreele lichtzijden heeft". Een van die 

lichtzijden is het in de kerkelijke doctrine vanaf nidden 19e eeuw aan

gegeven punt, zoals dat boven al verduidelijkt werd: om diegenen die tot 

"verkeerde huwelijkspraktijken" waren gekonen, weer op de goede weg te brengen. 

Gezien de hele context van deze opmerking mag men eraan twijfelen of de 

schrijver beseft over hoevelen het daarbij gaat, een eerdere waarschuwing 

dat toepassing op grote schaal tot een ranp zou leiden, geeft echter aan dat 

hij van de vooronderstelling uitgaat dat het hier slechts een kleinere groep 

betreft. Nieuw is alleen het standpunt dat "... een zekere geboorteregeling, 

die niets anders beoogt dan te voorkomen, dat de kinderen al te snel op el

kaar volgen, en om ernstige redenen ook een opzettelijke vermijding van den 

kinderzegen gedurende korteren of längeren tijd" geoorloofd kan zijn via p.o. 

Niet helemaal duidelijk en concreet is deze zin overigens, en nen zal de ge

vallen waarop hij van toepassing is wel vooral moeten zoeken in de richting 

van de medische indicatie, die immers voor de auteur de zo goed als enige 

acceptabele indicatie voor geboortebeperking überhaupt bleek te zijn. Onge

veer op dezelfde manier is een laatste paragraaf in de brochure ingericht, 

namelijk waar de moraaltheoloog een aantal "Richtlijnen voor de medische prac-

tijk" geeft. De arts wordt ingeprent dat kinderrijkdom een zegen is, dat men 

aan "tegennatuurlijk huwelijksgebruik" niet mag meewerken, dat p.o. zeker 

niet zonder meer gepropageerd moet worden, en dan eindelijk, dat p.o. om 

ernstige redenen gerechtvaardigd kán zijn. Daarom mag hij niet "volstrekt af

wijzend tegenover dit stelsel" staan en moet hij het "grondig ... bestudeeren". 

Steeds moeten overigens de artsen hun patiënten naar "hun geestelijken leids

man" verwijzen vanwege de vraag of voor hen toepassing van p.o. zedelijk ge-
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oorloofd is-. - Globaal genomen was Mulder met deze adviezen en met zijn 

brochure in het algemeen in overeenstemming met een aantal conclusies die de 

R.K.Artsenvereniging m het Artsenblad had laten publiceren nadat op een 

Algemene Vergadering in juni 1935 over het on-lerwerp een aantal inleidingen 

waren gehouden. Ook daar werd zeer voorzichtig geformuleerd, bijvoorbeeld 

dat "... de P.O., mits er een ernstige reden aanwezig is, niet ongeoorloofd 

mag geacht worden" . Bij zijn laatste paragraaf kon Mulder daar dan ook naar 

verwijzen. 

In enkele andere brochures wordt terzijde stelling genomen inzake de p.o. 

Zeer terloops en zonder nadere argumentatie is dat het geval bij Temmink*, 

en wel in negatieve zin, als hij spreekt over p.o. volgens de methode-Ogino 

"welke door de kerkelijke overheid met tegenzin geduld wordt". Een stap 

verder nog dan Mulder gaat p.Nazanus de Wit OFM m een apologetische bro

chure, waarin o.a. de bezwaren van gelovigen tegen een huns inziens te 

grote kinderlast worden besproken en weerlegd. In zijn overigens erg glo

bale behandeling wordt eigenlijk ook elke mogelijkheid tot een medische 

indicatie afgewezen. De dialoog van deze zielzorger met de tegenstribbelende 

gelovige luidt aldus: ""Ja, maar de dokter zegt, dat mijn vrouw te zwak is . 

- Ten eerste zou ik daarop willen zeggen: let toch op wat voor een dokter 

dat zegt. Sommige doktoren zeggen het om minderwaardige redenen"". En voorts 

geeft De Wit het advies tot totale onthouding . Daartoe komt eigenlijk ook 

dr.J.G.H.Holt aan het einde van zijn polemische brochure tegen het neo-

malthusianisme. In een laatste paragraaf geeft hij aan "Wat wij willen". 

Mogelijkerwijs om zich niet de vingers te branden geeft hij dan een uitvoerig 

citaat uit het in het Nederlands vertaalde boekje van Mgr. von Streng, dat 

o.a. tot voorlichting voor verloofden en jonggehuwden diende en als titel 

droeg "Het schoone geheim van het huwelijk"96. In dat citaat kont Von Streng 

achtereenvolgens tot de uitspraak dat er "noodzakelijke en geoorloofde zoge

naamde geboorteregeling" bestaat, dat die alleen geoorloofd is als de beweeg

redenen zedelijk goed zijn en dat bovendien ook de middelen dat moeten zijn. 

"Welke kunnen nu de geoorloofde wegen zijn? Het zijn wegen der onthouding". 

En daar breekt het citaat uit het voorlichtingsboek af, en neemt Holt zelf 

nog eenmaal het woord, namelijk om te verduidelijken wat precies onder "wegen 

der onthouding" verstaan moet worden, want logischerwijs, maar zeker voor de 

contemporaine lezer(es) was de vraag natuurlijk of p.o. toegestaan was. Dat 

was niet het geval want, aldus Holt, "De wegen tot geoorloofde geboorteregeling, 

die Mgr. von Streng bedoelt, zijn dezelfde wegen, die Malthus aangaf en waar

van het Nieuw-Malthusiamsme afweek; wegen van onthouding, van zelfbeheersing". 
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En nader spreekt de schrijver zich niet uit. Hoogstens zou de oplettende 

lezer zelf tot de conclusie kunnen komen dat "wegen van onthouding" op ten-

ninste twee slaat, en dat daarmee waarschijnlijk dan wel absolute en perio

dieke onthoudingswegen bedoeld waren, maar Holt laat zich er - althans 

in de context van deze brochure - niet nader over uit. Wanneer men het 

boek van Von Streng hierop naslaat, dan blijkt dat die zich zowel over het 

een als over het ander in positieve zin uitsprak, zij het dat de toelaatbaar

heid van p.o. ook door hem met tal van voorwaarden omgeven werd en daartegen

over de totale onthouding uitvoerig en zeer positief besproken en aanbevolen 

als het beste middel
97
. Zo kan men stellen dat ook Holt absolute onthouding 

als beste weg suggereert; hoogstens kan men eraan toevoegen dat hij zich niet 

helemaal duidelijk uitlaat. Tenslotte kan nog gewe/en worden op het ook boven 

al vermelde pamflet van de Actie tegen het nieuw-maltHisiamsme. Daarin wordt 

in een enkele zin aan de p.o. gerefereerd: die kan in bepaalde gevallen ge

oorloofd zijn, aldus dit pamflet, dat over die gevallen geen nadere aanduiding 

geeft. 

Samenvattend valt dus te concluderen dat het AvG-materiaal aan p.o. geen 

uitgebreide aandacht schenkt. Apart vermeld nag hier worden dat bijvoorbeeld 

in geen der Vliegende bladen het onderwerp aangeroerd wordt, terwijl het neo-

malthjsianisme daarin een veelbesproken thema is. Voorts dat de ruimte voor 

geoorloofde toepassing zeer gering tot afwezig іч en dat eerder absolute 

onthouding als middel geadviseerd wordt. 

Dat p.o. zo weinig bestrijding heeft gekregen van de kant van de AvG wekt 

op het eerste gezicht verbazing. Er zijn uit die jaren weliswaar geen pre

cieze cijfermatige studies bekend over het sexuele gedrag van de Nederlandse 

katholieken (pas tegen het eind van de jaren dertig begon in de VS Kinsey 

met zijn na de oorlog bekend geworden onderzoekingen), maar de indrukken die 

bijvoorbeeld sommige katholieke artsen uit hun intensieve contacten met hun 

patiënten hadden, zullen in het algemeen in leidende katholieke kringen toch 

wel bekend geweest zijn. Als voorbeeld mogen er hier twee genoemd zijn, die 

over het onderwerp hun indrukken op papier gezet hebben. W.B.Huddleston 

Slater98 sprak in een voorlichtingsboek over "het groóte leger van aanhangers 

der p.o.", die hij volstrekt in strijd achtte te zijn met de kenmerken van 

liefde en een goed huwelijk. Hij toonde zich dan ook erg boos op Smulders, 

die de methode onder een breed publiek had geïntroduceerd zonder op allerlei 

gevaren te wijzen en voldoende te beseffen dat de methode alleen met zeer 

ernstige reden zou mogen worden toegepast. Zo moet de schrijver wel vast

stellen dat er "een uitgebreide en diepgaande penetratie van de p.o." heeft 
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plaatsgevonden. En even verder: "Ruw geschat doet ... nagenoeg iedereen aan 

p.o., zonder daarvoor eenige, laat staan ernstige reden te hebben". Ken

merkend is ook zijn observatie van de houding en npntaliteit van de grote 

groep katholieken, die op die zijns inziens onjuiste manier p.o. toepassen. 

Bij hen "... krijgt de p.o. (ofschoon in wezen geheel daarvan verschillend) 

precies hetzelfde karakter als het nieuw-malthusianisme; en de geest van 

deze heele groep onverschilligen en onkundigen is een totaal meuw-malthusia-

nistische. Ze beroepen zich alleen op het geoorloofde om hun geweten in slaap 

te sussen" . En precies dezelfde informatie en eveneens een dergelijke be

oordeling geeft de Utrechtse vrouwenarts A.W.Ausems in een van de hoofd-
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stukken van wat men zijn memoires zou kunnen noemen . Ausems staat zeer 

afwijzend tegenover p.o., ook hij constateert dat "de ]aatste tijd" - dat 

moet wel slaan op de jaren dertig; Ausems was in 1871 geboren - ook onder de 

katholieken een verkeerde nentaliteit is ontstaan, waarin de toepassing van 

p.o. algemeen aanvaard is. En ook bij Ausems treft men het oordeel aan dat 

het toepassen van de vinding van de "heidense Japannees", d.i. Ogino, in 

geest niet veel verschilt van de toepassing van andere opzettelijke geboorte

beperkende middelen zoals het neo-malthusianisme die propageert. Naar de in

druk van deze artsen werd p.o. in die jaren dus intensief door katholieken 

toegepast. Ook in kringen van verenigingen als Voor Eer en Deugd werd die 

ontwikkeling geconstateerd en opgeroepen er een dam tegen op te werpen 

De Leidse ziekenhuis-arts G.W.Kastein, die in zijn poli-kliniek een naar 

levensovertuiging gemengde patiëntengroep te behandelen had, constateerde 

hetzelfde verschijnsel onder zijn katholieke clientèle . Wanneer in de jaren 

zestig onder katholieken sociaal-wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan naar 

deze dingen - bij een generatie dus die direct volgt op die der jaren dertig -

worden deze indrukken via cijfermateriaal bevestigd. Zo gaf het "Sex in 

Nederland"-onderzoek (1969) aan, dat grosso modo de helft van de Nederlandse 

katholieke mannen en vrouwen p.o. toepasten en daarmee overgerepresenteerd 

waren op de totale Nederlandse bevolking; dat eveneens de helft coïtus 

interruptus toepaste, maar daarmee ondergerepresenteerd was, en dat dit 

laatste eveneens het geval was ten aanzien van het gebruik van allerlei voor

behoedmiddelen, die overigens onder de Nederlandse katholieken zeer veel 

minder in zwang bleken03. Ongeveer dezelfde cijfers kon Timnermans vaststellen 

in een enquête onder katholieke jonggehuwden in de westelijke mijnstreek van 

Limburg, begin van de jaren zestig. Ook van die respondenten praktiseerde 

50% p.o., terwijl een derde soms c.i. toepaste en een zesde dikwijls of voort

durend; in 97% van de huwelijken werden nooit voorbehoedmiddelen gebruikt 
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- maar dit zeer hoge percentage (zeer hoog патеііэк vergeleken met het SIN-

onderzoek) is misschien tot de bijzondere Limburgse situatie en het tijds

verschil te herleiden 

Wat kan er dan de oorzaak van geweest zijn dat de Actie niet vaker aan

dacht heeft besteed aan dit probleem, c.q. de zwaarte van de redenen, op 

grond waarvan p.o. geoorloofd was, niet vaker benadrukt heeft
7
 Men zou kunnen 

wijzen op de algemene onzekerheid omtrent het juiste kerkelijke standpunt 

m de materie; artsen en moraaltheologen waren onderling en met elkaar in 

onenigheden verwikkeld: een situatie die zou duren tot de uitspraken van 

Pius XII in 1951. Tot op dat moment kan de situatie gekenschetst worden met 

de woorden van Noonan: "Medical doubts, pastoral caution, general suspicion 

still surrounded the practice of rhythm two decades after it had been 

popularized" . Daarbij noet men zich blijven realiseren dat de AvG-

activiteiten gericht waren op het grote publiek. In zo'η situatie van on

zekerheid aan de katholieke massa een wel gedefinieerd standpunt te verkon

digen was een onmogelijke zaak. 

Hypothetischerwijs kunnen echter nog twee andere tegenover elkaar 

staande verklaringen aangeduid worden. De Actie "voor God", uit op een zo 

sterk mogelijk positie van de Nederlandse katholieken, typisch representante 

van een "meerderheids-katholicisme", zal wellicht geen neiging gehad hebben 

een breed katholiek publiek openlijk te informeren over het bestaan van een 

geboorteregelmgsmethode, hoe zwaar men daarbij allerlei voorwaarden ook zou 

kunnen aanzetten. Anderzijds kan het gebrek aan aandacht evengoed wijzen op 

de wil niet in het (bekende) sexuele gedragspatroon van het katholieke be

volkingsdeel te willen ingrijpen en geen onnodige conflicten te veroorzaken. 

Er bestond immers geen kerkelijke veroordeling, integendeel; de bijzondere 

situatie van de jaren dertig, de gevolgen van de crisis, vormden een zwaar 

argument; evenzeer ook de overweging dat gebrek aan aanpassing van de normen 

tot loyaliteitsverlies bij de gelovigen zou leiden en wellicht tot het proces 

van afval zou kunnen bijdragen. Er zou dan dus sprake geweest zijn van een 

zeker wijken voor de druk van onderop, die zich voor wat de Actie betreft 

met name via de kanalen naar de dekenale en parochiële geestelijkheid zou 

hebben gemanifesteerd. Als dit het geval is geweest, zou deze situatie overeen

komsten vertonen met wat in de socialistische arbeidersbeweging, in Frankrijk , 

maar wellicht ook elders, aan de hand was. Armengaud verklaart de positieve 

aanpassing van de EFIO aan het neo-malthusianisme althans mede door de druk 

in die richting vanuit de "achterban". 

Een nog niet vermelde, opvallende trek in het materiaal over dit punt, 
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hangt hiermee samen en wijst enigszins in de richting van deze laatste ver-

klaringswijze. Gedoeld wordt op de nadrukkelijkheid en de regelmatigheid van 

de mededelingen dat p.o. iets volstrekt anders is als neo-nalthusiamsme. 

Bijna overal waar p.o. ter sprake komt wordt dat onderscheid gemaakt en als 

principieel aangezet. Vooral gebeurt dat op polenische manier wanneer de 

NMB als haar visie naar voren brengt dat p.o. eenvoudigweg één van vele 

mogelijke "middelen" is en zeker niet het beste, maar wel kerkelijk geoor

loofd en dus onder katholieken veel toegepast. Dergelijke uitspraken be

strijdt de AvG heftig, bijvoorbeeld in het Tekstboekje bij de filmstrook , 

maar bijna overal in de boven aangehaalde bronnen waar de kwestie der p.o. 

wordt behandeld gebeurt dat eveneens. Het is duidelijk dat dat onderscheid 

vooral via nadruk op de moraaltheologische doctrine in het centrum van de 

aandacht kon worden gebracht: bij het gebruik van middelen werd er een daad 

gesteld, waarover de theoloog zich kon uitspreken, bij p.o. werd er geen 

daad gesteld en die kon dan ook geen slechte effecten hebben. In de brochure 

van Mulder bijvoorbeeld werd dit aldus naar voren gebracht . Echter, het 

doel van p.o. en neo-malthusiaanse middelen was hetzelfde; de motieven der 

propagandisten lagen eveneens een heel stuk in dezelfde richting, namelijk 

als sociale motieven. Bij Smulders kan men tal van vindplaatsen aanwijzen 

die een dergelijke sociale motivering laten zien, en uit de geschiedenis 

van het neo-malthusianisme mag een en ander genoegzaam bekend heten. Door 

nu de specifieke aard van het middel te benadrukken - en dat via uiteen

zettingen vanuit de moraaltheologische doctrine - kon men niettemin een 

scheidsmuur oprichten tussen de toepassers van p.o. en de neo-malthusianen 

c.q. middelen-gebruikers. Die scheidslijn ging dan samenvallen met de grens 

tussen gelovigen en ongelovigen, en van beide zijden uit kon de terminologie 

van een p.o. als "Roomse kinderbeperkings-nethode" inhoud krijgen. Een der 

AvG-auteurs, Holt, gebruikte zelfs in de laatste zin van zijn brochure tegen 

het neo-malthusianisme het betreffende woord· het neo-malthusianisme betekent 

ontrouw aan de natuur, "... en daarmede heeft het zich naar aard en naar ge

volgen geplaatst aan de andere zijde van de grote scheidingslijn, die de gehele 

wereld in tweeën deelt: Vóór God of tegen Heil" . Het is dat verlengde van 

het moraaltheologisch argument, de functie die het heeft in de polemiek met 

de tegenstander, die verklaart waarom het in de AvG-uitlatingen op dit punt 

regelmatig terugkeert. Het leggen van de relatie tussen neo-malthusianisme en 

linkerzijde, waarop boven werd gewezen, rondt dat beeld af. 

Zo heeft de Actieleiding er mogelijkerwijs de voorkeur aan gegeven zuil-

interne conflicten toe te dekken en enig water in de wijn te doen, om ander-
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zijds de frontstelling tegenover een niet twijfelachtige vijand en daarmee 

de identiteit van de eigen groep sterker te funderen. 

4. Homosexualiteit 

De belangrijkste figuur achter de emancipatiebeweging der honosexuelen, zoals 

die zich eind vorige eeuw ging ontwikkelen, was de Duitse geleerde Magnus 

Hirschfeld, directeur van het Institut für Sexualwissenschaft in Berlijn De 

hoofdconclusie uit zijn uitgebreide onderzoekingen op dit gebied luidde: 

homosexualiteit is een natuurlijke variant van menselijk gedrag. De maat

schappelijke en politieke consequenties van dat inzicht waren, te proberen 

de vooroordelen tegen en de onjuiste voorstellingen over homosexualiteit weg 

te nemen en te streven naar de afschaffing van paragraaf 175 van het Straf

gesetzbuch, dat - strengste wetgeving van heel Europa op dit punt - een verbod 

inhield. Deze laatste doelstellingen werden nagestreefd via het "Wissenschaft

lich-Humanitäre Komitee", waarvan Hirschfeld voorzitter was. Lid van dat 

comité was in 1903 geworden een Nederlander, advocaat en kantonrechter in 

Middelburg, Jhr.dr.J.A.Schorer (1866-1957), en wel tijdens een studieverblijf 

in Berlijn. Deze jurist heeft zijn leven gewijd enerzijds aan de verbreiding 

van Hirschfelds opvattingen in Nederland, anderzijds aan de practische doel

stellingen van het WHK, maar dan uiteraard toegepast op de situatie in ons 

land. Het Nederlands Wetenschappelijk Humanitair Komitee (NWHK) leidde hij 

met zeer vaste hand, om niet eenvoudigweg te zeggen, dat het zíjn comité was, 

ook al tekenden nog enkele anderen mee verantwoordelijk. Het was tot stand ge

komen naar aanleiding van de christelijke herziening der liberale zedelijkheids-

wetgeving, namelijk de wet-Regout tot bestrijding van de zedeloosheid en be

teugeling van de speelzucht, uit 1911. Artikel 240bis in het Wetboek van 

Strafrecht verbood vanaf toen de sexuele omgang met minderjarigen en voorzag 

het verbod van sancties, stelde echter de leeftijdsgrens voor heterosexuele 

minderjarigen op 16 jaar, voor homosexuele op 2 1 m . Tegen deze discriminatie 

richtten zich de activiteiten van het NWHK. Daarnaast stond Schorer tal van 

homosexuelen bij, die tengevolge van 248bis met de rechtbank in aanraking 

kwamen, onderhield een uitgebreide correspondentie met psychiaters, artsen, 

rechters en advocaten en voorzag hen van informatiemateriaal, en zette een bi

bliotheek over de homosexualiteitsproblematiek op, die naar het schijnt in 

kringen van deskundigen zeer m aanzien stond naar door de Duitsers in 1940 in 

beslag werd genomen. Bovendien trad hij met zijn Komitee in de openbaarheid -

en juist dat punt mag in deze context benadrukt worden. De jaarverslagen die 

hij samenstelde bevatten inderdaad ook wel gegevens over de financiën van het 
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comité, over de groei van de bibliotheek e.d., maar vooral gaf Schorer 

er aandacht in aan eventuele publicaties over het onderwerp, brochures, 

boeken, maar soms ook enkel artikelen in de pers, die hij dan al naargelang 

positief of negatief besprak. Steeds wist hi] daarbi] de doelstellingen van 

het comité, de opvattingen van Hirschfeld e.d. in te vlechten, zodat elk 

jaarverslag een complete informatiebrochure werd. Die opzet hing samen met 

het doel dat Schorer met zijn jaarverslagen nastreefde. Hij liet ze name

lijk drukken en stuurde ze o.a. toe aan die groep, waarvan hij veronder

stelde dat ze, nog onbevooroordeeld, voor zijn argumenten vatbaar zou zijn: 

de Nederlandse universiteitsstudenten.Daarnaast schreef hij enkele brochures, 

die in de handel en via het comité verkrijgbaar waren. Het ene, Tweeërlei 

Maat geheten , polemiseerde tegen het wetsvoorstel van Regout, het andere 

was een algemene informatiebrochure over homosexualiteit, het beschreef de 

resultaten van het wetenschappelijk onderzoek e.d., en gaf bovendien een 

literatuurlijst en bijzonderheden over het NWHK 

Ook buiten de directe werkingssfeer van het Comté om, soms wel door 

Schorer geïnspireerd, werd na 1911 de rechtsongelijkheid van 248bis be

streden en, in het algemeen gesproken, de zaak der homosexuelen behartigd. 

Als we ons hier tot de sfeer van de publicaties beperken, is het volgende 

te vermelden. G.Helpman schreef enkele brochures, waarvan er één. De neiging 

tot net eigen geslacht, een tweede druk beleefde"^. Het bevatte algemene 

informatie over homosexualiteit, maar ook meer bijzondere over de juridische 

moeilijkheden sinds 1911. Nogal wat stof deed de Open Brief opwaaien die 

in 1915 werd gepubliceerd . De op het titelblad overigens onvermeld gebleven 

auteur was Ch.van Heeze, die in kringen van homosexuelen bekend was ge

worden door zijn roman "Anders".Een voorwoord bij de Open Brief werd ge

schreven door Felix Ortt, een in die dagen bekend leider der christen

anarchisten en propagandist van de "Rein-Leven-Beweging"1I7 . Het werd als los 

pamflet door Schorer in een oplaag van 34.000 exemplaren verspreid . Ook in 

de jaren twintig bleef de kwestie in de aandacht staan. Bekende publicaties 

uit die tijd waren een brochure van A.Kropveld en een uitvoerig boek van 

Commutator, die al eerder in de Socialistische Gids van 1919 eveneens onder 

die schuilnaam een artikel over homosexualiteit had geschreven"9. Ook in de 

brochurensene "Pro en Contra", waarin steeds omstreden zaken van twee kan

ten uit werden besproken, werd een aflevering aan de "Gelijkstelling van de 

homosexueelen" gewijd . 

De jaren dertig vertonen echter duidelijk een intensivering van de aan

dacht voor het probleem aan de kant der "voorstanders", om het nu maar eens 
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met de nivellerende pro-en-contra-terminologie aan te duiden. De oplage van 

de Jaarverslagen van het NWHK steeg fors. Die over 1917 en 1918 hadden 

een oplage gehad van enkele duizenden, dat over 1936 had er 12.000, over 

1937 15.000 en over 1938 ?0.000 exemplaren. Een m 1939 verschenen boek, 

dat in het algemeen een goede pers kreeg, liet 35 homosexuelen zelf aan 

het woord. Vooral met de medewerking van Schorer, die over talloze con

tacten beschikte, was het Benno Stokvis gelukt een aantal betroffenen zelf 

hun levensverhaal op schrift te laten zetten. Stokvis was als advocaat in 

een groot aantal rechtszaken tegen homosexuelen opgetreden en kende de 

problematiek goed. In de inleiding op het boek formuleerde hi;j het voorstel 

om in 248bis de leeftijdsgrens voor alle minderjarigen op 18 te stellen 

Van een paar jaren daarvóór dateren enkele brochures uit de publicatie

reeks van de Nederlandse afdeling van de "Wereldbond voor Sexueele Her

vorming". Deze in 19?8 opgerichte League had zich in haar programma onder 

punt 6 uitgesproken voor "a rational attitude toward sexually abnormal persons, 

and especially toward homosexuals ..." - hetgeen in het Werkprogram van de 

afdeling Nederland onder punt 10 geconcretiseerd werd tot "Opheffing der 

strafrechtelijke ongelijkheid van hono-sexuelen en hetero-sexuelen..." 

Deel XI in de reeks was aan homosexualiteit in algemene zin, deel XII aan 

de strafrechtelijke aspecten ervan gewijd,- de auteurs waren resp. de zenuw-

arts J.H.van der Hoop en de jurist Stokvis . Bovendien was er sprake van 

enkele pogingen om homosexuelen in een vooralsnog los verband te organi

seren, namelijk als abonnees rond een door een groep van hen uitgegeven 

tijdschrift. In het begin van de jaren twintig had een dergelijke poging 

helemaal geen resultaat gehad; in 1932 was één aflevering van "Wij" ver

schenen en pas in 1940 lukte het meerdere afleveringen van "Levensrecht" 

uit te brengen. Met de komst van de Duitsers zette de redactie de uitgave 

eigener beweging stop. De leidende groep achter dit laatste tijdschrift 

werd gevormd door Bob Angelo, Johan Diekmann en Arent van Santhorst. Uit 

de lezerskring ervan ontstond via een aantal bijeenkomsten eind 1946 het 

C.O.C. Hoewel vooral over de jaren dertig nog wel meer aan namen van auteurs 

e.d. te noemen zou zijn, moge het voorafgaande voldoende zijn ter kenschet

sing van een emancipatiebeweging die naarmate de jaren vorderden, steeds 

duidelijker van zich deed spreken en steeds meer in de openbaarheid trad. 

Had dit alles effect op de opstelling der Nederlandse katholieken inzake 

homosexualiteit? Tot in de jaren dertig zijn er weinig tekenen van tegenpole-

miek van deze zijde. Maar m de tweede helft van dat decennium komt het aan 

katholieke kant duidelijk tot een tegen-offensief. Op de eerste plaats zijn 
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daar de activitexten van de Actie "voor God": een tegenbrochure, een aantal 

commentaren m het Mededelingenblad en een perscommuniqué. Vervolgens 

het artsencongres, dat in juni 1939 in Nijmegen werd gehouden over "Het 

vraagstuk der homosexualiteit". Tezamen met nog enkele meer geïsoleerde 

uitlatingen vormde dit geheel de katholieke reactie op de boven geschetste 

ontwikkelingen 3. Chronologisch staan de AvG-initiatieven hier voorop. Daar

in speelde, behalve het in de openbaarheid treden van het comité van 

Schorer en de anderen, zonder twijfel ook de vrees voor aantasting van de 

katholieke zuil, een rol. Hoewel het allerminst eenvoudig is in dit opzicht 

met zekerheid vaststellingen te doen, kan het volgende worden geconsta

teerd. Onder de initiatiefnemers, in de kerngroep van de emancipatiebeweging 

der homosexuelen,waren geen katholieken. In de publicaties, zeker bijvoor

beeld in de Jaarverslagen van Schorer, zou dat beslist vermeld zijn. Ander

zijds is het wel mogelijk dat onder diegenen die zich voor hulp en advies 

tot Schorer gewend hebben, ook katholieke homosexuelen geweest zijn. Via 

het beschikbare materiaal is hierover geen zekerheid te verkrijgen, maar 

een enkele aanwijzing hiervoor mag niet onvermeld blijden. In het boven al 

genoemde boek van Benno Stokvis, een uitgave van autobiografieën van homo

sexuelen, die vooral door Schorer werden aangespoord aan Stokvis' initiatief 

mee te werken, is althans één katholieke vrouw. Ongeveer 2/3 van de bij

dragen geeft helaas geen enkele aanwijzing over de godsdienstige afkonst. 

Misschien mag men zeer voorzichtig concluderen dat onder die groep noge-

lijk óók enkele katholieken geweest zijn126. Iets neer zekerheid echter be

staat er over het vóórkomen van homosexualiteit onder katholieken. Althans, 

uit de sexueel-criminele statistiek is een cijfer vast te stellen, dat be

trekking heeft op het aantal katholieke mannen, dat in de periode 1911-1930 

op grond van artikel 248bis veroordeeld is . Het betreft hier dus uit

sluitend de homosexuele omgang van meerderjarigen met minderjarigen, tot 

21 jaar. Het cijfer is echter zeker aan de lage kant, omdat dergelijke ver

oordelingen ook plaatsvonden op grond van andere, ruimer geformuleerde ar

tikelen uit het Wetboek van Strafrecht, namelijk art.239 (schennis van eer

baarheid) en art.247 (ontucht met beneden-lñ-jarigen, afgezien van geslacht); 

statistisch is het aandeel der "homosexuele ontucht" hieruit niet vast te 

stellen. 
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Voor wat de katholieke mannen betreft betekenen deze cijfers een behoor

lijke overrepresentatie. Het absolute aantal katholieke mannen waarom het 

hier gaat is iets meer dan 300 . In katholieke kring zal men wel op de 

hoogte geweest zijn van deze cijfers; de dissertatie waaraan ze ontleend 

zijn, verscheen in 1937. Met deze laatste gegevens wordt overigens uiter

aard geenszins gepretendeerd de omvang van homosexualiteit of van homo-

sexueel gedrag onder katholieken aan te geven. 

Wat nu voor de cntische tijdgenoot, en zeker voor de historicus achter

af, een vraag moet heten: of er verband bestaat tussen de frequentie van 

homosexualiteit d n dit geval onder katholieken) en de toenemende aandacht 

voor homosexualiteit in de openbaarheid,was voor de AvG-leiding en de 

congresserende artsen geen probleem. Dat verband was er. Het duidelijkst 

blijkt dat uit de gebruikte terminologie: het NWHK bedreef "propaganda voor 

homosexualiteit". De brochure die de Actie door prof.L.Bender OP liet 

schrijven heette "Verderfelijke propaganda". Uit de inleidende lezing 

tijdens het congres der katholieke artsen, door J.Barnhoorn, kan nen het 

volgende citeren. De inleider sprak over opvattingen omtrent homosexualiteit 

"... die, mede als resultaat van een steeds driester wordende propaganda, 

bezig zijn op onrustbarende wij¿e het zedelijk volksbewustzijn te vergif

tigen en wel met een zoodanig effect, dat men zonder eenige overdrijving 

mag spreken van een hand over hand toenemen der homosexueele ontucht". Het 

congres had dan ook de bedoeling te waarschuwen tegen die propaganda, met 

name die van het NWHK; het was een "... daad van krachtige tegenactie ..." 

Wanneer men iets uitgebreider stilstaat bij de AvG-initiatieven, dan blijkt 

zelfs dat de aanzet tot actie in dit opzicht juist lag in de pogingen van 

Schorer ббк onder katholieke studenten begrip voor het standpunt van het 

NWHK te vinden. Voor het eerst namelijk werd een Jaarverslag, dat over 1935, 

in het voorjaar van 1936 systematisch ббк onder katholieke studenten, zowel 

die m Nijmegen als de studerenden aan de andere universiteiten, verspreid. 
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Direct al is een reactie te constateren van de kant van een enkele stu-

dentengroepering zelf. Zo nam de R.K. Studenten-Vereniging St.Augustinus 

in Leiden in een vergadering van 24 mei 1936 een notie aan, waarin tegen 

de toezending geprotesteerd werd en in het algemeen het streven van het 

Komitee veroordeeld. Het Dagelijks Bestuur van de Unie van Katholieke Stu

dentenverenigingen werd aangespoord stelling te nemen "tegen verspreiding 

van dergelijke perverse geschriften" . De motie werd aan allerlei instel

lingen, zusterverenigingen en aan de pers verstuurd. Waarschijnlijk heeft 

het AvG-comité direct na het begin van de openbare werkzaamheden, of misschien 

al eerder, aan L.Bender OP verzocht een tegenbrochure tegen dat jaarverslag 

te schrijven, waarin de grondstellingen van het NWHK zouden worden weerlegd, 

en die als tegenbrochure zou kunnen worden toegezonden aan allen die het 

Jaarverslag van Schorer hadden ontvangen. Benders brochure kwan klaar 

ongeveer in mei 1937 en werd in de zomermaanden verspreid. Die verspreiding 

vond plaats in samenwerking tussen Heemstede en verschillende katholieke 

studenten-verenigingen, die Diepenbrock de adressen leverden en aan de ver-

zendingswerkzaamheden meehielpen . Ook later, toen bleek dat Schorer zijn 

Jaarverslag over 1937 ongeveer geheel gewijd had aan polemiek tegen Benders 

brochure, en dat dat Jaarverslag eveneens onder de katholieke studenten werd 

verspreid, bleef er contact bestaan tussen de Actie en de UKSV over samen

werking tegen het optreden van het NWHK. Zo riep Frans Prick in mei 1938, 

als praeses van de genoemde vereniging, de aangesloten organisaties op om 

bij de minister van Justitie te protesteren tegen de rondzending van de ver

slagen, erop aan te dringen dat die rondzending verboden zou worden, en 

tegelijk ook Schorer via lijsten met protest-handtekeningen van het onge

noegen onder de katholieke studenten te laten blijken. Over dit initiatief 

onderhield hij contact met Diepenbrock ^. Ook het studententijdschrift De 

Dijk bevatte bijdragen over het NWHK en over de tegenbrochure van Bender 

Beziet men de polemiek Bender - Schorer iets preciezer 3 naar de inhoud, 

dan blijken de standpunten inderdaad zeer ver uiteen te liggen, en dat wel 

in het verlengde van de tegengestelde uitgangspunten van beide auteurs. Voor 

Bender volgt de houding die men tegenover de homosexualiteit moet aannemen 

direct uit het vastliggend karakter van de geslachtsdaad, die van nature op 

voortplanting is gericht; betrekt men het onderscheid zondige daad - zondige 

neiging in de beschouwing, dan volgt daaruit dat de homosexuele daad zondig 

is, en de homosexuele neiging op zich niet. Ook de gedragswijze van de homo-

sexueel ligt daarmee vast: hij/zij, die met die zondige neiging behept is, 

onthoude zich van de homosexuele daad. Dat is heel wel mogelijk, want de mens, 
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ook de homosexuele, heeft een vrije wil. Het is tekenend voor Benders be

nadering dat in zijn brochure uitvoerig aandacht wordt besteed aan het 

bestaan van die vrije wil en dat tegengestelde of genuanceerdere opvattingen 

worden bestreden. Daartegenover neemt Schorer zijn vertrekpunt in de me

dische en psychologische wetenschap die, zoals boven al kort werd aangegeven, 

homosexualiteit kent als een natuurlijke variant van sexueel gedrag. Daarin 

treedt het verschil tussen de neiging en de daad op de achtergrond. Uit dat 

principiële verschil van mening volgt dan ook het verschil in visie op 

artikel 248bis. Voor Bender is het doel van alle wetten "... de menschen 

te vormen tot deugdzaamheid, tot een leven overeenkomstig de door God 

gestelde zedewet". Dat wil zeggen: de kerkelijke wetgeving als basis voor het 

Wetboek van Strafrecht. In de katholieke zedeleer is een tegennatuurlijke 

ontuchtige daad erger dan een natuurlijke, en het is daarom volstrekt correct 

dat ?48bis onderscheid maakt tussen hetero- en homo-sexuele ontucht met 

minderjarigen. Aan zijn oproep aan het einde van de brochure om te helpen 

de "vernielende krachten te bestrijden" voegt Bender dan ook toe: "Aan de 

overheid in het bijzonder de plicht ze (namelijk de vernielende krachten) zoo 

veel mogelijk onschadelijk te maken en vooral ze niet door wetswijzigingen 

in de hand te werken". Dat wil dus zeggen zo mogelijk optreden van de over

heid tegen het NWHK, en in ieder geval geen wetswijziging in de zin van de 

NWHK-propaganda. Juist dit punt, de koppeling van kerkelijke en burgerlijke 

wetgeving geeft Schorer aanleiding tot uitvoerige tegenpolemiek: de staat 

is de kerk niet. Deze twee punten, het principiële en de toepassing in de 

wetgeving, vormden de hoofdzaken in de discussie 

Benders brochure verscheen toen Schorer zijn volgende Jaarverslag, dat 

over 1936, al geschreven en verspreid had; het antwoord aan Bender vindt men 

dan ook pas terug in het Jaarverslag over 1937, dat in het voorjaar 1938 werd 

verspreid. De reactie van de AvG daarop beperkte zich in eerste instantie 

tot een aankondiging in het Mededelingenblad , dat op een en ander nog terug

gekomen zou worden. Dat gebeurde in een volgende aflevering , echter slechts 

in het kader van een artikel "In Nederlands riool" geheten, waarin uitvoerig 

tegen de NMB en pas aan het einde ook tegen het NWHK gepolemiseerd werd. Mis

schien meerdere katholieke kranten, in elk geval De Tijd, nam het artikel ge

deeltelijk over, inclusief sommige passages over het Komitee . Iets nieuws 

werd daarin met te berde gebracht. Fvenwel op het volgende Jaarverslag, dat 

over 1938, verschijnend in maart 1939, werd door de AvG weer gereageerd met 

een perscommuniqué, dat door de katholieke bladen zoals gewoonlijk in extenso 

werd opgenomen . Ook hiervan moet men opmerken dat weinig nieuwe argumenten 

werden gebruikt. Het doel van het NWHK werd nog eens genoemd en bestreden. 
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Uit het laatst verschenen verslag bleek vooral Schorers behandeling van de "In

dische zedenbchandalen" de ergernis van de Actie gewekt te hebben. Gerefereerd 

werd nogmaals aan Benders brochure van enkele ]aren daarvoor en vervolgens stel

de het katholieke comité voor "... dat allen, die dezer dagen het jaarverslag 

Maart 1939 ontvingen of ontvangen, het uit protest terugzonden aan het adres 

van afzending ... Men make het echter tevoren onbruikbaar voor een tweede toe

zending aan anderen". Tenslotte waarschuwde het communiqué nog voor enkele in 

het verslag genoemde, recente boeken over homosexualiteit, vooral de bundeling 

van autobiografieën door Benno Stokvis" . De publicatie, voorjaar 1940, van het 

Jaarverslag over 1939 heeft de Actie niet meer tot een reactie kunnen bewegen. 

Misschien was dat het gevolg van het feit dat in de zomer van 1939, in 

juni, de R.K.Artsen-Vereniging bij gelegenheid van haar twintigjarig bestaan, 

een congres aan de vraagstukken rond homosexualiteit had besteed: de fakkel was, 

om zo te zeggen, door deskundiger lieden overgenonen. Buiten de al genoemde in

leiding van Barnhoorn sprak H.F.de Vries er over de oorzaken van homosexualiteit 

Net als trouwens Bender in zijn brochure, zocht hij het in de embryonale sfeer, 

in het aangeboren-zijn dus. Tekenend is, dat ondanks dat inzicht de kerkelijke 

moraal bij de beoordeling van het verschijnsel het laatste woord heeft: "De mo

raal eischt van de homosexueelen zich te onthouden en we hebben gezien, dat de 

meesten dit kunnen" . W.P.J.Pompe besprak het strafrechtelijk aspect; ook bij 

hem gaf de kerkelijke moraal uiteindelijk de doorslag voor zijn stelling, dat 

248bis gehandhaafd zou moeten blijven, namelijk de onverbrekelijke band tus

sen voortplanting en sexualiteit die bij homosexuele ontucht verbroken werd 

en bij heterosexuele m e t . De voordracht van de Ltrechtse officiaal F.van 

Loo zette het kerkelijke standpunt rigoureus uiteen. Voorts behandelden twee 

lezingen nog respectievelijk de medisch-psychiatnsche en de ethisch-

religieuze therapie van homosexualiteit. Het verslagboek van het congres werd 

pas in 1941 uitgegeven, en bevatte toen nog een Voorwoord van J.Veraart, die 

als secretaris van de Congrescommissie was opgetreden. Daarin liet deze zich 

ongenuanceerd positief uit over de tijdsomstandigheden. "In den nieuwen tijd 

mag zeker geen plaats zijn voor een Vereemging als het Nederlandsch Weten

schappelijk Humanitaire Komitee, tegen welks werkwijze op het Congres vele 

malen ernstig werd geprotesteerd". Te klagen had Veraart inmiddels niet, want 

het NWHK was al in juli 1940 verboden, namelijk via een verordening van de 

Rijkscommissaris "... ter bestrijding van de tegennatuurlijke ontucht". Ver

aart beschouwde de bundel voordrachten van het congres als "... een bescheiden 

bijdrage ... bij den opbouw van een betere toekomst" ̂ 5. 

Naast dit alles kan men voor wat betreft de laatste jaren voor de tweede 

wereldoorlog nog wijzen op een niet erg belangrijk artikel van Bender in De 
2η·» 



Maasbode waarin deze de onwetenschappelijkheid van Schorers stellingname 

wilde aantonen. Na wat boven is meegedeeld uit de polemiek tussen hem en 

Schorer, zal men begrijpen dat "onwetenschappelijk" in dit verband inhield: 

in strijd met de kerkelijke wijsbegeerte en theologie. 

Van iets meer betekenis was de mededeling van de Arnhemse wethouder 

Matser in een der discussies tijdens het lustrumcongres van de katholieke 

gemeenteraadsleden in Breda, mei 193Q, waarvan reeds eerder sprake was 

Na de lezing die o.a. handelde over de bestrijding van het neo-nalthusianisme 

op gemeente-niveau wees Matser er op dat het gewoonte aan het worden was 

allerlei brochures e.d. per post te versturen. Het discussieverslag meldt 

dan: "Zoo ontving spr. de beruchte brochure van den Neo-Malthusiaanschen 

Bond en een meer dan schandalige brochure van het Ned. Humanitair Comité, 

handelende over homo-sexualiteit. Spr. heeft terzake overleg gepleegd met 

den Minister van Binnenlandsche Zaken, die hem mededeelde, dat momenteel 

verzending van dergelijke walgelijke stukken per post niet kan worden belet. 

Maatregelen zijn hier absoluut noodzakelijk. Spr. dringt daarom aan op wij

ziging en aanvulling van de Postwet, waardoor in het vervolg verzending per 

post niet neer mogelijk zal zijn". Deze zeer ondubbelzinnige taal vond 

weerklank in het maandblad van de RKSP, waar in een verslag van het congres 

sprake was van "... de meer dan schunnige publicaties van het Ned. Humanitair 

Comité, dat met weerzinwekkende onbeschaamdheid de homo-sexualiteit propa

geert" . De invloed van dit congres reikte overigens tot over de wereldoor

log heen. Een rapport, dat een KVP-commissie onder leiding van de voormalige 

redacteur van De Gemeenteraad en organisator van het congres in 1930, C.Ch.A. 

van Haren, samenstelde over "Overheid en openbare zeden", bevatte in meerdere 

opzichten gedachten die in 1938 gelanceerd waren. Voor wat betreft de homo-

sexualiteit stelde de commissie voor art. 248bis te wijzigen, maar dan niet 

in de richting van Schorers opvattingen, integendeel. Elke vorm van homo-

sexuele ontucht zou voortaan strafbaar zijn; die net minderjarigen zou extra 

zwaar bestraft dienen te worden . Het zou nog een tiental jaren duren aleer 

in katholieke kring een iets andere benadering van heel deze problematiek 
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ging plaatsvinden. De faneuze jaren zestig vormen ook hier een breekpunt 
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HOOFDSTUK VI 

BESTRIJDING III KLEINERE GEVAREN 

Werden in het voorafgaande organisaties en richtingen genoemd, die de 

Actie zich tot hoofddoel van haar polemisch optreden had gemaakt, hier 

dient tenslotte de aandacht gevestigd te worden op een hele reeks minder 

gevaarlijke vijanden, die niettemin de moeite van het bestrijden waard 

werden geacht. Behalve de noodzaak ook hier de context van de debatten aan 

te geven, leidt de minder grote bekendheid van deze bewegingen tot een hier 

en daar wat uitvoeriger uiteenzetting. Aan een aantal zeer oppervlakkige 

polemische referenties in het materiaal wordt overigens voorbijgegaan; 

alleen die tegenstanders worden hier gememoreerd, waaraan de Actieleiding 

aparte brochures, perscommuniqué's e.d. heeft besteed. Een dwingend cri

terium voor de volgorde van behandeling is niet te formuleren. Dat met de 

Vrijdenkerij begonnen wordt (par.l) is een gevolg van de expliciete vermel

ding ervan in de brief van de bisschoppen uit 19Ì6. Vervolgens komt de Vrij

metselarij, "erfvijand"van de Kerk, aan de orde (par.2) en omdat in de be

strijding van Rotary en het Crematisne o.a. daaraan gerefereerd wordt, zijn 

de betreffende paragrafen direct daarna geplaatst (par.3 en 4). Gevaren 

voor de Nederlandse katholieken vormden ook de Bellamy-beweging (par.5) en 

de Getuigen van Jehovah (par.6). Een behandeling van de waarschuwingen der 

Actie tegen verschillende vormen van occultisme, die zich in die jaren mani

festeerden, besluit dit hoofdstuk (par.7). 

1. De Vrijdenkerij 

Het best omschreven vindt men de fundamentele overtuigingen der Nederlandse 

vrijdenkers in de tijd van de oprichting van De Dageraad (1855 het tijdschrift, 
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1856 de vereniging) in een prospectus dat bij de eerste aflevering van het 

periodiek was bijgesloten. Daarin werd vastgesteld dat de verkeerdheden in 

de maatschappi] te wijten waren aan de godsdienstige genootschappen, dat de 

studie van de natuurwetenschappen de mensen zou bevrijden van dogma's en 

bijgeloof, en dat fiod uitsluitend kenbaar was uit natuur en rede . Deze 

grondovertuigingen vindt men terug in de beschouwende passages van het 

boek "Licht- en schaduwbeelden uit de binnenlanden van Java", van de hand 

van Fr. Junghuhn. Dit was een Duitse arts en natuuronderzoeker, die enige 

tijd op Java had gewerkt in dienst van het gouvernement, maar om gezond

heidsredenen naar Nederland was gekomen. Met een aantal medestanders stond 

hij aan de wieg van de georganiseerde Nederlandse vrijdenkerij. Het was 

vooral de gemeenschappelijke gerichtheid tegen kerk en theologie, die de 

verschillende richtingen binnen de vrijdenkersbeweging samenbond. Die 

variatie was vooral in de eerste fase van haar bestaan een kenmerkende 

trek van de vrijdenkerij. Dat gold voor de levensbeschouwing m engere zin: 

men vond m deze kringen slechts enkele atheïsten (al nam hun aantal in de 

loop van de jaren '60 en '70 toe), daarnaast delsten, pantheïsten, agnostici 

en materialisten. Het eerste artikel van de Statuten van 1879 omschreef het 

doel slechts als "... het zoeken naar en verspreiden van waarheid door 

rede en wetenschap tot zedelijke ontwikkeling van den mensch en de Maat

schappij". Ook voor wat betreft dat laatste- de maatschappij, viel de ver

scheidenheid van overtuigingen op bij de leiders der vereniging en de 

auteurs in het tijdschrift. Liberalen, meer behoudende en progressieve, 

later radicalen en socialisten van diverse pluimage kon men in vrijdenkers

kringen aantreffen. Uit de geschiedschrijving over het Nederlands socialisme 

blijkt dat De Dageraad als een van de oorsprongen ervan te beschouwen is. Men 

trof er figuren als H.Gerhard en F.Dónela Nieuwenhuis en mede vanuit de 

vrijdenkersbeweging werd de Nederlandse sectie van de Eerste Internationale 

opgericht . Toch mag men niet tot een exclusieve relatie besluiten, in 1884 

werd integendeel een resolutie aangenomen waarin juist werd ontkend dat de 

vrije gedachte tot het aanvaarden van het socialisme moest leiden. Een aantal 

socialisten verliet daarop De Dageraad. Sociaal-historisch gezien waren het 

groepen uit de kleine burgerij en wat later ook arbeiders, die de vooralsnog 

geringe aanhang van de beweging vormde en die de lezers waren van een serie 

brochures en pamfletten, die vooral in de jaren '80 en '90, de eerste bloei

periode van de beweging, werden verspreid, in totaal zo'n 150.000 exemplaren, 

zo heeft men kunnen becijferen, met titels als "Dominé, pastoor of rabbi", 
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"Tegenstrijdige teksten uit de bijbel", "Geloofsbelijdenis van de heden

daagse natuuronderzoeker" en dergelijke meer. Voor de periode van neergang 

is tevens echter ook die losser wordende band met het marxistisch socialisme 

en de omstandigheid dat het laatste zich uiteindelijk van de vrijdenkerij 

distantieerde, mede verantwoordelijk. De vooral tactische overwegingen die 

aan socialistische kant tot de formule van "godsdienst is privé-zaak" leidden, 

brachten een minstens neutrale opstelling van de SDAP ten aanzien van "het 

godsdienstig vraagstuk" met zich mee. De relaties met de godsdienstbestrij

ders van De Dageraad kostten Troelstra teveel potentiële steun uit de 

kringen van de confessionele arbeiders. 

De jaren twintig en dertig vormden een tweede bloeiperiode, waarbij in 

de tweede helft van de jaren dertig overigens weer een zekere neergang te 

bespeuren is. Iets van die opleving weerspiegelt zich in enkele cijfers. Had 

het aantal leden van de vereniging zich tot dan toe meestal bewogen tussen 

enkele honderden en, in een enkel jaar, een duizendtal, verspreid over een 

tien- tot twintigtal afdelingen, tijdens het interbellum stegen die cijfers 

enkele keren aa^ienlijk. Hoogteounten waren de jaren 1920 en daarna 1934, 

met respectievelijk 22 afdelingen en een ledentotaal van 2500, en 40 af

delingen met 2100 leden. Daartussen en daarna zijn kwantitatieve schomme

lingen te constateren, zodanig dat men inderdaad stellen moet, dat De Dage

raad zomin vóór als ná 1920 in deze opzichten veel gelijkmatigheid vertoonde. 

Ook m oplage en verspreiding van het verenigingsblad ziet nen hogere cijfers 

als ooit tevoren. In zijn tweede jaargang werd het Amsterdamse afdelingsblad 

De Vrijdenker m 1920 eerst maandblad, maar kort daarna weekblad van de hele 

vereniging, wat het bleef tot aan de bezettingstijd toe. De oplage bereikte 

in 1943 een hoogtepunt met 4800 exemplaren, waarvan er 2500 in abonnement 

werden verspreid . Meer dan door dit alles kwam de vrijdenkerij in de ge

noemde jaren in de aandacht door een aantal initiatieven van actieve 

(bestuurs-)leden, waarmee men in de openbaarheid trad. Hier is vooral de 

naam te vermelden van de gewezen mandenmaker Jan Hoving, die het grootste 

deel van de jaren twintig en dertig voorzitter van De Dageraad was. Vooral 

als spreker en met name bij talloze discussies met tegenstanders trad Hoving 

in de openbaarheid; daarbij slaagde hij erin met zijn opponenten in zakelijk-

goede verhouding te blijven. Opmerkelijk mag bijvoorbeeld heten dat hij met 

één der AvG-auteurs die over de vrijdenkerij publiceerden, vóór het samen

stellen van diens brochure uitvoerig van gedachten heeft gewisseld; en meer 

nog dat hij aan het graf van zijn bekendste tegenstander uit die tijd één 

der sprekers was, namelijk bij prof.A.H.de Hartog, de leider van de in 1910 
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tegen De Dageraad opgerichte vereniging De Middaghoogte. Ook anderen, 

buiten de vrijdenkerskring, schreven hem tolerantie en ruindenkendheid toe . 

De campagne tegen het anti-semitisme die vanuit vrijdenkerskring in de 

jaren dertig werd gevoerd was hoofdzakelijk zijn persoonlijk werk. In mindere 

mate kreeg Hoving ook als schrijver van brochures bekendheid. Zijn mémoires, 

eerst in afleveringen in De Vrijdenker gepubliceerd, vormen nog steeds 

boeiende lectuur . Het is Hoving geweest, die - aldus Noordenbos - "... de 

beweging welke in de jaren vóór de eerste wereldoorlog was ingesluimerd, 

tot nieuw leven (heeft) gewekt ..." . De zondagochtendbijeenkomsten m Am

sterdam, Rotterdam en Den Haag trokken steeds honderden en soms duizend of 

meer bezoekers; de propaganda voor de kerkafscheiding werd opnieuw ter hand 

genomen en op moderne leest geschoeid; tussen 1930 en 1936 werd de Vrij

denkers Radio Omroep, de VRO, een instrument tot het propageren van de doel

stellingen, waarvan men eenmaal per maand gedurende een uur gebruik kon 

maken. 

Er is echter tevens sprake van een radicalisering in die doelstellingen. 

Dat gold de levensbeschouwelijke kant van de zaak; het atheïsme werd een veel 

meer gangbare positie dan ooit tevoren, en heeft zelfs een tijdlang in de 

statuten gefigureerd. Maar ook in politiek-maatschappelijk opzicht kon men 

van een radicalisering spreken. Socialisme was een van de hoofddoeleinden uit 

het strijdprogramma, zonder dat de vereniging zich overigens aan enige 

politieke partij bond. De SDAP van de jaren dertig moest van de vrijdenkerij 

niets hebben: "Ik sta tot de vrijdenkerij als tot den jenever; ik weet dat 

ze bestaat; maar de lucht is mij al te veel, laat staan de smaak" schreef 

A.B.Kleerekoper in 1931 - en daarbij moet men wel weten dat deze commen

tator van de SDAP-krant geheelonthouder was . Ook met de gedisciplineerde en 

dogmatische CPH waren de betrekkingen slecht; met de daarmee gelieerde, in 

1931 opgerichte Proletarische Vrijdenkersvereniging Holland bestond geen 

positief contact en was de verhouding integendeel zonder meer polemisch te 

noemen. Met anarchistische kringen daarentegen bestonden intensieve con-

tacten . Belangrijkste representant daarvan in de vrijdenkerskring en schakel 

tussen beide stromingen was in die jaren Anton Constandse, die met tien

tallen brochures ter verdediging van het atheïsme in de openbaarheid trad; 

om maar enkele titels te noemen: God is het kwaad, uit 1924, Grondslagen 

van het atheïsme, 1926, Godsdienst is opium voor het volk, 1929. Die oriën

tatie van De Dageraad en het libertair socialisme op elkaar blijkt uit aller

lei gelegenheden waarbij zij gezamenlijk optraden, o.a. inzake de Sacco en 

Vanzetti-kwestie, bij anti-militaristische demonstraties enz. 
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Enkele aspecten aan deze heropleving en radicalisering moesten de 

katholieken in bijzondere mate ergeren. Een aantal uitgetreden priesters 

werd in De Dageraad opgenomen en sterk gepousseerd als sprekers. Onder hen 

bevonden zich de ex-regulieren David de Kok en H.J.van Vorst, die zich 

overigens in een later stadium beiden weer met de kerk en De Kok zelfs met 

het kloosterleven, verzoenden; voorts de ex-seculieren Jos. van Veen en de 

belangrijkste van deze vier J.van den Brink, die een tijdlang in Breda ge

meenteraadslid voor de SDAP was geweest, al vóór 1914 in de vrijdenkers

beweging actief was en op latere leeftijd eindigde als aanhanger van de 

antipapistische Evangelische Maatschappij . Het gebruiken van deze door 

Hoving in zijn mémoires (!) "eigenaardige seigneurs" genoende ex-geestelijken 

als een soort bekenngstrofeeen heeft op het katholieke volksdeel wel een 

averechtse uitwerking gehad. Datzelfde kan men zeggen van de pogingen der 

vrijdenkers in het katholieke zuiden te penetreren. Al in het begin van de 

jaren twintig hadden Hoving en de ex-dominee Pabon een tournée ondernomen, 

waarbij onder meer enkele plaatsen in Brabant werden aangedaan en waaruit 

een Tilburgse afdeling - de eerste m Noord-Brabant - resulteerde. Be

roemd en berucht werd echter de veelbesproken propaqandatocht die De Dage

raad in juli 1931 naar Zuid-Limburg ondernam, waarbij in Heerlen en Kerk-

rade met pamfletten gecolporteerd werd. Al bij de doortocht per bus door 

enkele Limburgse plaatsen werden de "Hollandse" indringers beslist on

vriendelijk verwelkomd, en in de genoemde gemeenten, waar duizenden op de 

been waren, kon slechts met politie-steun enige colportage plaatsvinden. De 

Limburgers hadden een "Comité van verweer" m het leven geroepen, dat nog 

geruime tijd een eigen vliegend blaadje bleef verzorgen, "In de branding", 

geheten . Men moet vaststellen dat dit vrijdenkers-initiatief onder de 

katholieke leiders veel kwaad bloed heeft gezet en de vereniging De Dage

raad geen winst van betekenis heeft opgeleverd. In 1938 werd de enige Lim

burgse afdeling opgeheven. 

In dit confessioneel geregeerde land zijn in de loop van het inter

bellum een aantal maatregelen tegen De Dageraad genomen, waarbij de regering 

steeds de gehele linkerzijde tegenover zich vond. Niet dat die zo geporteerd 

was voor de inhoud van de Dageraad-propaganda en de wijze van haar optreden, 

maar omdat nen daar van mening was dat subjectieve neningen van confessionele 

ministers de grondwettelijke vrijheden aantastten. Zo zag De Dageraad SDAP-

ers en Vrijheidsbonders voor zich in het krijt treden. Dat was o.a. het geval 

toen minister van justitie Heemskerk in 1924 weigerde de gewijzigde statuten 

van de vereniging - waarin toen van atheïsme sprake was - goed te keuren. 

310 



Via een interpellatie van Boon (Vrijheidsbond) kwam het in de Tweede Kamer 

tot een uitvoerig debat, waarin vooral de sprekers van de RKSP- en ARP-

fracties zich aan de kant van de regering opstelden. De katholieke afge

vaardigde Van Schaik weigerde tijdens dit debat een principieel recht op 

vrijheid van godsdienst buiten de katholieke te erkennen; alleen voor zover 

het algemeen belang het eiste kon die vrijheid toegestaan worden. Bestrij

ding van de godsdienst echter, zoals de vrijdenkers deden, was volgens hem 

ontoelaatbaar. - Men kan zich voorstellen dat ook de coalitiepartner, de 

12 CHU, met deze argumentatie niet bijster gelukkig was . Het was deze zelfde 

Van Schaik, nu echter als minister van Justitie in het tweede kabinet-

Colijn, die het ambtenarenverbod in september 1933 tot De Dageraad uit

breidde; volgens hem was de vereniging "... practisch een revolutionaire 

groep ook op staatkundig gebied" . Tijdens het derde kabinet-Colijn werd, 

onder verantwoordelijkheid van minister De Wilde van Binnenlandse Zaken 

aan de Vrijdenkers Radio Omroep de zendmachtiging ontnomen, met ingang van 

1 januari 1937; de 30e december 1936 had het Bestuur van de VRO daarvan 

telegrafisch bericht ontvangen. Erop voorbereid was men echter wel, want 

bij de behandeling van zijn begroting had De Wilde op 24 november zijn 

voornemen dienaangaande aan de Kamer voorgelegd. Ook deze keer waren het 

slechts Faber (SDAP) die met een waarschuwing aan de VRO wilde volstaan, 

en Boon (Vrijheidsbond) die elke maatregel verwierp. Later, bij de behande

ling in de Eerste Kamer was het H.Polak (SDAP) die in een uitvoerig betoog 

de minister vroeg de zendmachtiging terug te geven. Zonder resultaat . In 

datzelfde jaar werd Hoving als verantwoordelijk hoofdredacteur van De Vrij

denker door de Haarlemse arrondissementsrechtbank tot drie maanden veroor

deeld wegens de plaatsing van een artikel, dat kwetsend geacht werd voor een 

bevolkingsgroep c.q. voor de katholieken , maar door het Gerechtshof te 

Amsterdam vrijgesproken. 

In vrijdenkerskring beschouwde men een en ander als niet veel anders 

dan stappen op weg naar een totale liquidatie van de beweging door de re

gering. Had niet Van Schaik op een verzoek van de NSB-afgevaardigde De 

Marchant et d'Ansembourg, een verbod van De Dageraad te willen bevorderen, 

geantwoord dat "... een onderzoek naar de gedragingen der genoemde ver-

eeniging" door hem bevorderd werd? Dat was heel wat minder dan een ont

kenning! In de publicaties van de vrijdenkers uit deze jaren komt men voort

durend vrees voor verdergaand overheidsoptreden tegen. Om maar één voorbeeld 

aan te halen, uit de al eerder geciteerde mémoires van Hoving. Mijmerend 

over de goede dagen van weleer, toen aan de vrijdenker Meyer een Utrechts 
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eredoctoraat werd aangeboden, is zijn pessimistische visie op zi]n eigen 

tijd: "... heden beraamt de regering pogingen om geheel de vrijdenkersbe

weging te onderdrukken. De tijd is achteruitgegaan, in ware cultuur en in 

ware beschaving. De kerk overwon en zwarte raven vliegen over het land" . 

Zwarte raven uit Heemstede' In de tweede helft van de jaren dertig trad 

de AvG zonder twijfel op als wellicht belangrijkste propagandiste tegen 

de vrijdenkerij vanuit het katholieke kamp. Zo dadelijk zal daarop nader 

worden ingegaan, maar direct kan en moet worden aangetekend dat vanuit de 

vrijdenkerskring de invloed van de Actie althans m één opzicht werd over

schat. In het jubileumnummer van De Vrijdenker, ter gelegenheid van 90 jaar 

Dageraad in 1946, stelde de redacteur M. van den Brink, in een artikel over 

"De tragedie van de Vrijdenkersradio-omroep" het voor, alsof er een recht

streeks verband bestaan zou hebben tussen de Actie en het verbod van de 

VRO . Op twee punten sloeg de schrijver van het artikel echter de plank 

mis. Hij suggereerde dat het niet toevallig was dat de bisschoppelijke brief 

waarmee de Actie werd ingeluid juist op 4 oktober werd voorgelezen: dat was 

dezelfde dag als waarop de vrijdenkers te Haarlem congresseerdenI Dit was 

echter wel degelijk puur toeval, hetgeen in het oog springt wanneer men de 

voorgeschiedenissen van congres en bisschoppelijke brief bestudeert. En 

vervolgens: Van den Brink suggereerde dat de bisschoppen er speciaal op 

gewezen hadden dat "... de godlozen steeds meer veld wonnen en zij zelfs 

d.m.v. de radio hun inzichten konden verbreiden ...", - om daarna, als 

logisch vervolg het verhaal van het verbod van de VRO te kunnen doen. De 

bisschoppelijke brief echter sprak slechts m algemeen verband over "blad, 

boek, plaat, radio en gramofoon", en dat bovendien in de passage over de 

communisten. Waar over de vrijdenkers werd gesproken, werd niet over radio 

gerept. Een rechtstreekse pressie op de regering inzake de VRO is dus uit 

de bisschoppelijke brief niet af te leiden, maar anderzijds zal men niet 

mogen concluderen tot de afwezigheid van invloed. Het materiaal echter laat 

geen verdergaande conclusies toe, en in ieder geval zal men niet via een 

expliciet onjuiste voorstelling van zaken als in het genoemde artikel relaties 

mogen suggereren, die niet bewijsbaar zijn. Daarmee is dan ook niet in strijd 

de constatering dat de AvG enkele keren meer deed dan alleen een waarschuwende 

vinger opheffen. Zo werd het Dageraads-orgaan regelmatig gecontroleerd door 

het lid van het UC, Mr.C.M.O.van Nispen tot Sevenaer, om te zien "of het 

19 

iets tegen onze Strafwet bevat" . Deze jurist was toentertijd advocaat en 

procureur, en plaatsvervangend kantonrechter te 's-Hertogenbosch. En de 

rhetorische vraag die in een der AvG-brochuurtjes tegen de vrijdenkerij ge-
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steld werd: "Is het dienstig maatregelen te treffen met de strekking, de 

dwaling en haren invloed te beperken''" moest zonder twijfel met "]a" 

beantwoord worden. 

In de loop van de jaren gaf de Actie twee brochures tegen de vrij

denkerij uit, de een geschreven door pater Wijnand Sluys OFM, de ander door 

Henri de Greeve, resp. onder de titel "Vnj-denkers" en "De man met de hooge 

borst". Daarnaast nam het Mededelingenblad van de Actie tweemaal een uit

voerig documentatie-artikel over dit onderwerp op , schonk de propaganda-

lichtbeeldenstrook en het tekstboekje erbij ruime aandacht aan de vrijden

kerij , terwijl ook enkele gedeelten uit het anticommunistische boek van De 

Bivort de la Saudée in dit verband vermeld dienen te worden. Er zijn eigen

lijk slechts twee aspecten aan de polemieken tegen de vrijdenkerij, die 

de aandacht verdienen· op de eerste plaats de algemene benadering van het 

fenomeen vrijdenkerij, en vervolgens de relatie met links. 

De brochure van pater Sluys schetst, m een algemene critiek, aller

eerst de strijdigheid met het katholieke uitgangspunt: voor het navorsen van 

"de waarheid" zijn talent, tijd en andere gunstige omstandigheden noodzake

lijke voorwaarden, en dat hebben de meeste mensen niet, vandaar de chaos van 

voorlichting, van twijfel en dwaling waardoor de mensen geteisterd worden. 

Sluys houdt een pleidooi voor een wereldinstantie die "de waarheid" zou 

moeten beschermen; een dergelijke instantie zou in het leven moeten worden 

geroepen "... als zij nog niet zou bestaan" - waarmee het zeer duidelijk is, 

dat zij in de ogen van Sluys wèl bestaat en Rome heet. Het wekt geen ver

bazing dit traditionele argument tegen het vrije denken ook in deze brochure 

te vernemen. Maar Sluys gaat nog een stap verder en meent ook dat de vrij

denkerij met zichzelf in strijd is, omdat zij zich, in haar verschijnings

vorm, door een aantal vastliggende kenmerken onderscheidt: atheïsme, panthe

ïsme e.d., materialisme, en in sociaal-economisch opzicht sympathie met het 

socialisme. Om zich vrijdenker te kunnen noemen móest men volgens Sluys 

dergelijke overtuigingen huldigen en in De Dageraad was men als lid onge

wenst wanneer men bijvoorbeeld tot de overtuiging van het bestaan van een 

persoonlijke God was gekomen. Sluys gaat daarbij zover dat hij de vrijdenkers 

een soort mishandeling van de vrijdenkerstradities voor de voeten werpt, om

dat men volgens de statuten verplicht is de autonomie en souvereimteit der 

rede te accepteren. "Dogma van het ongeloof" wordt dat door hem genoemd, en 

de uiteindelijke conclusie loopt dan uit op de stelling dat De Dageraad door 

dat alles de renegaat van de vrije gedachte is . Met andere woorden, wat 

Sluys doet is het abstract beredeneren van wat "vrij denken" zou moeten zijn, 
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waarna hij de historische verschijningsvorn van de vrij denken} in Neder

land in de jaren dertig daarmee in strijd acht. Een werkelijk historisch 

onderzoek naar ontstaansachtergronden en -voorwaarden van het fenomeen 

vrijdenkerij in de 19e eeuw, en de ontwikkeling ervan in de 20e doet hij 

niet. Dat had - ook bij handhaving van eigen standpunt - kunnen leiden tot 

wat meer inzicht in het wezen van de vrijdenkerij. 

De tweede brochure, die van De Greeve, is buitengewoon populair van 

toon, en doet eigenlijk weinig meer dan het ridiculiseren van het "vrij 

denken" - naar zijn mening synoniem voor "... maar raak denken; er op 

los denken", waarbij dan niet alleen met de theologische waarheid geen 

rekening gehouden wordt, maar zijns inziens evenmin wetten van logica 

gelden. Zo kan hij alle mogelijke absurditeiten het vrije denken in de 

schoenen schuiven, van twee en twee is vijf tot de "gedachte" dat Napoleon 

een fles eau-de-cologne is, enz. enz. Als de schrijver dan heeft gecon

cludeerd tot de noodzakelijke gebondenheid van het denken, en in een cen

trale paragraaf "het kapitale punt" opwerpt, toont hij niet in de geringste 

mate kennis van zaken betreffende de vrijdenkerij te hebben, wanneer hij 

het vrijdenkersstandpunt inzake de vraag of God bestaat, exclusief laat 

samenvallen met een agnosticistische houding . 

Van de kant der vrijdenkerij werd op het brochuurtje van Sluys niet 

gereageerd. Op dat van De Greeve des te meer. Daarbij toonde men zich be

grijpelijkerwijs nogal geschokt door een zin uit het inleidend paragraafje, 

waarin de geestelijke schrijver had betoogd dat het zeer wel de moeite 

waard was zich met de vrijdenkerij bezig te houden omdat die met zich mee

bracht "... de revolutie, het Communisme, het Satanisme, de vrije liefde, 

de zedeloosheid, de redeloosheid, het bandelooze huwelijk, de prostitutie, 

in een woord ... de smeerboel". Naar aanleiding van deze passage drukte De 

Vrijdenker een spotprent op de voorpagina af, waarop te zien was hoe een 

priester met behulp van een soort toverlantaarn voor een don uitziend publiek 

duivels op een scherm projecteerde. De tendens werd door het onderschrift 

verduidelijkt: "Om de Vrijdenkerij te kunnen treffen moeten ze anders voor

gesteld worden dan ze zijn"a. Kort daarna verscheen nog een commentaar, dat 

zich met name ook over de betreffende zin uitsprak. Volgens de schrijver 

ervan was het zo, dat De Greeve - in die jaren al een bekend radio-spreker -

zich voor de microfoon moest inhouden (waarschijnlijk werd bedoeld: gezien 

het waakzame oor van de radio-controle-commissie), "Maar gelukkig is daar de 

katholieke actie "Voor God",een prachtgelegenheid om al je venijn te spuien" . 

Nog een derde maal kwam men erop terug, namelijk naar aanleiding van een voor 
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de Actie vernietigend commentaar van een NRC-nedewerker, dat uitvoerig ge

citeerd werd; deze had zich erover beklaagd dat het erop leek "... alsof 

de confessioneele volksgroepen zich in hun houding jegens andersdenkenden 

vrijheden mogen veroorloven, die ze hun tegenpartij niet gunnen en of de 

vrijheid van de laatste uitsluitend uit vogelvrijheid bestaatl" . 

De meest op de voorgrond tredende trek van de AvG-bestrijding der vrij

denkerij is echter wel het benadrukken van de betrekkingen tussen deze krin

gen en het communisme en wel in die mate dat de vrijdenkerij eenvoudigweg 

verschijnt als instrunent in de handen van Moskou. De achtergrond van deze 

beschuldiging wordt gevormd door de volksfrontpolitiek die óók op het 

terrein van de vrijdenkerij doorgevoerd moest worden. In de loop van 1935 

probeerden afdelingen van de Internationale van Proletarische Vrijdenkers 

(IPV), waarin de Russische afdeling een belangrijke rol speelde, in een aan

tal landen te komen tot vormen van samenwerking net de burgerlijke vrij

denkerij. In enkele gevallen lukte dat viel,in andere niet. Eind 1935 werd 

ook contact opgenomen met de leiding van de internationale organisatie der 

burgerlijke vrijdenkers-verenigingen (IFU), die in Brussel gevestigd was 

en waarvan M.Terwagne de voorzitter was. Namens de IPV kwam de Fransman J. 

Jansen daar voorstellen doen voor een zo ver mogelijk gaande vorm гп een-

rn 

heid, eventueel versmelting van de twee internationale verenigingen . Men 

besloot dat de IPV op het voor april 1936 geplande congres in Praag zou 

worden uitgenodigd; de verschillende nationale afdelingen van de IFU 

zouden daar dan moeten beslissen over eventuele fusie of samenwerking met 

de proletarische vrijdenkerij. In Praag werd inderdaad een besluit tot fusie 

genomen, zij het dat dit voorstel het haalde met de hakken over de sloot. 

Vandaar dan ook dat tevens werd vastgesteld dat elke afdeling het hoe en 

wanneer van de fusie zelf zou bepalen . De leiding van de nieuwe Wereldunie 

kwam voor de ene helft uit IFU en voor de andere uit IPV voort, maar dr. 

Terwagne werd voorzitter. Deze al met al toch tamelijk voorspoedige ont

wikkeling kan men alleen begrijpen tegen de achtergrond, die voor Nederland 

boven geschetst werd: men voelde zich in vrijdenkerskring zeer bedreigd en 

men had kunnen constateren dat het in landen waar het fascisme aan de macht 

was gekomen met de vrijdenkerij afgelopen was. Dat in de Wereldunie met de 

opvattingen van de proletarische internationale rekening gehouden ging worden, 

sprak vanzelf, maar dat - zoals de AvG het voorstelde - een en ander tot een 

volstrekte afhankelijkheidsrelatie geleid zou hebben is onjuist. Aan katho

lieke kant vreesde men echter de strategie der proletarische vrijdenkers, 

namelijk de confessionele arbeiders winnen voor de vrijdenkersstnjd "tegen 
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fascisme en cléricalisme", aanzienlijk meer dan de traditionele aanpak van 

de bi] de IFU aangesloten organisaties. Die laatste bestreden de godsdienst 

en wilden vooral via voorlichting en informatie individuele "bekering" be

werkstelligen. De proletarische vrijdenkers mikten op (confessionele) ar

beiders, wilden net hen sanenwerken in acties en demonstraties, op de eerste 

plaats tegen het fascisme. Over allerlei kwesties betreffende de rangorde 

der doelstellingen en de bijbehorende tactiek was nen het in de leiding der 

Wereldunie overigens helemaal niet eens, maar voor de Actie was er voldoende 

aanleiding om voortaan te spreken van een zwichten van de vrijdenkerij voor 

Moskou, over "De vrije gedachte onder rooden invloed", over vrijdenkers die 

door het wereldcommunisme werden "ingeschakeld", over Brussel, de centrale 

van de nieuwe Wereldunie, als een "nieuw communistisch centrun" in het 

westen etc, etc. . Men vermoedde achter de fusie slechts communistische 

tactiek om enerzijds christelijke arbeiders via de volksfrontstrategie 

binnen het bereik van het communisme te brengen, terwijl anderzijds het 

principieel antigodsdienstige van deze connunisten voorlopig via de tradi

tionele vrijdenkerij afgeleid kon worden. 

In die AvG-propaganda werd het ook voorgesteld alsof de Nederlandse 

vrijdenkerij c.q. De Dageraad vanaf 1936 eveneens om gegaan was en vanaf 

toen volledig onder communistische invloed verkeerde. De Dageraad echter 

had zich inzake de hele fusie-affaire buitengewoon gereserveerd, om niet te 

zeggen negatief opgesteld. Al in maart 1936 had het Hoofdbestuur in een ver

klaring vastgelegd dat wanneer de - overigens in ons land weinig talrijke -

proletarische vrijdenkers wilden meewerken aan de doeleinden van De Dage

raad, samenwerking mogelijk zou zijn, maar wel "op ons kompas". "Niets belet 

U zo spoedig mogelijk tot onze organisatie toe te treden", - aldus richtte 

het Bestuur zich tot de betrokkenen - althans wanneer men van politieke 

drijverijen e.d. wilde afzien1. In Praag had de Nederlandse afvaardiging 

gestemd niet voor fusie, maar voor samenwerking en dan nog voor een periode 

van voorlopig slechts twee jaar. Gebruik makend van de mogelijkheden die het 

Praagse congres hem had gelaten, besloot het bestuur van De Dageraad aan 

het ingenomen standpunt vast te houden, en nóch van fusie nóch van samen

werking was in Nederland sprake. Een gedeelte van de proletarische vrij

denkers onder leiding van Jan de Ronde trad als gewoon lid tot De Dageraad 

toe en het Haarlemse congres van 3 en 4 oktober 1936 bevestigde het lidmaat

schap van deze nieuwe leden, nadat het uit verklaringen van het eigen Hoofd

bestuur en van de woordvoerders der proletaren had vernomen dat zij zich 

volledig op beginselverklaring, stnjdprogram en tactiek van De Dageraad 
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vastgelegd hadden
31
. Jan de Ronde kon in een bijdrage aan het CPN-ti^dschrift 

"Politiek en Cultuur" dan ook uitvoerig schrijven over de successen van 

Praag, zeveneneenhalve pagina lang, maar zeer kort over de consequenties 

ervan voor Nederland: een halve bladzij . Het is dan ook opvallend te zien 

hoe de AvG-propaganda niettemin allerlei communistische invloeden in de 

Dageraadsbeweging meent te kunnen ontdekken. In tegenspraak met de feiten 

heet het dat in Haarlem de communisten "en nasse" tot De Dageraad toetraden. 

Evenmin was het zo dat via bijdragen van J. de Ronde hun invloed in het 

verenigingsorgaan duidelijk merkbaar zou zijn. Bij controle blijkt dat hij 

en sommige anderen inderdaad aan het woord konen, maar van een overheersende 

positie waardoor het tijdschrift van karakter zou zijn veranderd is niets te 

bespeuren . Even onjuist was de bewering dat De Vrijdenker vanaf 1936 nog 

slechts boeken over de Soviet Unie en geen andere neer besprak , terwijl 

het van weinig kennis van zaken getuigde dat het pro-republikemse stand

punt inzake de Spaanse burgeroorlog zoals dat ббк door De Dageraad en De 

Vrijdenker werd ingenomen, tot communistische invloed kon worden hprlPid
B
.Ook 

het feit dat de vrijdenkerij zich "in ongekende mate" anti-fascistisch op

stelde of ook dat zij het esperanto propageerde, waren in de ogen der Actie 

tekenen die wezen op radicaliserende, communistische invloeden . 

Direct in het verlengde hiervan lag het, dat men van de kant der Actie 

het tweede congres van de nieuwe Wereldunie in 1938 betitelde als een "god-

lozencongres" - dat was de t e m waarmee men in katholieke kring in het alge

meen communistische atheïsten aanduidde. De Actie sloot zich aan bij de inter

nationale katholieke protesten tegen het feit dat het congres in Londen bijeen 

kon komen en dat een Russische delegatie ervan deel zou uitmaken. Aan deze 

laatste werd uiteindelijk overigens een inreisvergunning geweigerd. De AvG 

plaatste in de katholieke kranten een communiqué, waarin op de relaties met 

de IPV en daarmee net de Soviet-Unie werd gewezen, en waarin men zich de ver

oordeling door kardinaal Hinsley eigen maakte, die had gesproken van het 

binnenhalen van een "paard van Troje" . De organisatie van het "eerherstel" 

waartoe het communiqué de katholieken van Nederland opriep, werd ook door de 

AvG zelf ter hand genomen, vooral in Rotterdam en Amsterdam, waar enkele 

tndba en een grote openluchtdemonstratie met medewerking van de Actie ge

organiseerd werden38. 

In het verenigingsorgaan heeft de toch al polemisch aangelegde vrij

denkersbeweging het optreden van de AvG becomnentaneerd en gecntiseerd, 

soms op een wijze die aan de kant der katholieken zonder twijfel weer nieuwe 

reacties moest oproepen. Al direct bij de bekendmaking van de oprichting van 
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het comité werd er een badinerend commentaar aan gewijd, dat er blijk van 

gaf dat men niet in alle opzichten even goed geïnformeerd v/as . In de loop 

der jaren bestreed De Vrijdenker voorts regelmatig publicaties van de Actie, 

op de strekking of op een of ander punt van de inhoud. Buiten de commen

taren op de twee brochures van Sluys en De Greeve, die boven al werden ge

noemd, verschenen nog zes andere, voor het grootste deel op de in grote op-

lagen verspreide Vliegende bladen . Ook onafhankelijk van het verschijnen 

van de publicaties reageerde men aan vrijdenkerszijde soms op het optreden 

van de AvG. Zo kan op een commentaar gewezen worden, waarin Steger gehekeld 

werd om zijn ongenuanceerde identificatie van De Dageraads-vrijdenkerij met 

het communisme; in De Dageraad kwamen allerlei politieke overtuigingen voor, 

zo hield men de AvG-voorzitter voor: "van liberaal tot anarchist" . Fel werd 

in de kolommen van het blad de wijze van polemiseren bestreden die prof. 

Bender OP hanteerde tegen het NWHK; hij werd ten onrechte beschuldigd van een 

"fascistische of nationaal-socialistische methode" . De Leeszalenkwestie, 

die in hoofdstuk III is behandeld, kreeg uiteraard verschillende malen de 

aandacht, omdat eventuele consequenties ook De Vrijdenker zouden kunnen 

treffen ; toen dat in Laren inderdaad gebeurde en het Bestuur van de Openbare 

Leeszaal daar door de gemeentelijke overheid op aandringen van de gemeente

raad De Vrijdenker liet verwijderen uit de Openbare Leeszaal, werd de AvG 

uiteraard fors onder schot genomen*. Men zag aan vrijdenkerskant in de 

Actie een nogal machtige pressiegroep, die zich van het begin af aan ten 

doel stelde hard tegen De Dageraad op te treden. Al begin 1937 plaatste de 

redactie van De Vrijdenker (Hoving) een ingezonden brief van een lezer die 

in het nog korte optreden van de Actie naar buiten een mentaliteit meende te 

kunnen vaststellen, die wees op "... pogingen om de vrijdenkers, althans "De 

Dageraad", waarin zij vereenigd zijn, "er uit te krijgen"" . En een andere 

maal werd het optreden der Actie gezien als typerend voor een bepaalde zelf

overschatting in het milieu van het Nederlands katholicisme: nu het de katho

lieken beter aan het gaan is in vergelijking met vroeger eeuwen en zij er 

"bovenop aan het komen" zijn, doet hun reactie denken "... aan jonge mensen 

welke te lang kort gehouden zijn. In een bedenkelijke zelfoverschatting wanen 

zij zich reeds heersers en gebieders". De schrijver constateerde echter dat 

"... een fel verzet tegen deze dreigende overheersing groeiende (was)" . Ten 

aanzien van dit laatste mocht dan de wens de vader van de gedachte zijn, de 

kern van waarheid in de opmerking over de emancipatie en het triomfalistisch 

karakter van het na-emancipatoire katholicisme zal wel niemand kunnen ont

kennen. 
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2. De Vrijmetselarij 

Äl spoedig na het begin van haar georganiseerde bestaan, Londen 1717, werd 

de Vrijmetselarij door Rome veroordeeld. Tussen de bul "In eminenti" (1738) 

en de encycliek "Humanum genus" (1884) ligt echter een wereld van verschil. 

Zijn in het eerste document de veroordelingsgronden algemeen en deels on

duidelijk , de encycliek van Leo XIII beschouwt de Vrijmetselarij als de 

voorhoede van een moderne beweging, die verantwoordelijk is voor de toe

nemende vijandschap der wereld tegen de kerk. Zwaar aangezet worden haar 

karakter van geheime organisatie, de door haar verkondigde leer, namelijk 

de souvereiniteit van menselijke natuur en rede en daarom verwerping van 

elk dogma; en als consequentie : kerkvervolging overal waar zij de macht in 

handen kon krijgen. De encycliek is het hoogtepunt van het conflict kerk-

vrijmetselarij. Hoe kon het zover komen? 

Een belangrijke sleutel tot ontwarring van een deel der misverstanden 

in de betrekkingen tussen beide "geestelijke machten" kan men vinden in 

enkele fundamentele onderscheidingen in de vrijmetselarij. Het is de ver

dienste van enkele moderne auteurs hierop gewezen te hebben en aldus de weg 

tot beter begrip te hebben vrij gemaakt . Allerbelangrijkst is 't het ver

schil tussen de regelmatige en onregelmatige vrijmetselarij te benadrukken. 

Binnen de regelmatige kan men dan nog wijzen op verschillen tussen de Scan

dinavische vormen, waar sprake is van een lutherse inslag, en de Angel

saksische vrijmetselarij, die dan de eigenlijke, oorspronkelijke, meest 

authentieke soort is. Dat wil zeggen, die vasthoudt aan de tendens der "Old 

Charges", zoals die in 1723 door een der oprichters van de Engelse Vrijmetse

larij, Anderson, waren opgesteld. In een modernere versie, uit 1929, werd onder 

definitie van "regelmatig" mee verstaan: zich houden aan het geloof in een 

God (Opperbouwheer des Heelals), het erkennen van de Bijbel, het vermijden 

van discussies of stellingnamen over politiek en godsdienst binnen de loge . 

De Nederlandse vrijmetselarij heeft zich principieel steeds op dit standpunt 

gesteld en heeft zich er in de practijk bijna volstrekt aan kunnen houden. 

Geheel daaraan tegengesteld echter verliep de ontwikkeling in een aantal 

latijnse landen, en het is vooral de rol die vrijmetselaars en ook de vrij

metselarij als zodanig heeft gespeeld in de nationale en liberale bewegingen 

in met name Italië en Frankrijk in de 19e eeuw, die het conflict met de kerk 

mee kan verklaren. Voor de Paus van Rome was het hele Risorgimento één 

maçonnieke aangelegenheid, terwijl ook de oudste dochter van de kerk ge

teisterd werd door een anti-clericalisme, waarvoor de Franse vrijmetselarij 

verantwoordelijk heette te zijn. Bij die identificatie kwam dan nog dat een 
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deel van de loges in deze landen het geloof in een God niet meer verplicht 

stelden. Het zijn deze concrete conflicten van Rone en de Franse kerk net 

moderne stromingen, waarin de onregelmatige vrijmetselarij een actieve rol 

speelde, alsook de interne ontwikkeling van deze laatste in de richting van 

het atheïsme, die de héle kerk tegenover de héle vrijmetselarij in het ge

weer hebben kunnen brengen. 

Deze inzichten zijn aan katholieke kant echter vrij recent. Tijdens 

het tweede Vaticaans concilie vroeg ngr. Méndez Arceo om een herziening van 

de kerkelijke houding op dit punt, maar resultaat had dat niet. Aan de basis 

echter traden m dezelfde jaren verschillende theologen net regelmatige loges 

m contact via voordrachten en gedachtenwisseling. Opzien baarde vooral die 

door p. Riquet SJ voor een regelmatige Franse loge in Laval, 1961. Met name 

de hierboven aangeduide auteurs. Meilor en Dienckx, speelden een aanzien

lijke rol in de heroriëntatie. In Nederland werd het klimaat voorts zonder 

twijfel begunstigd door de zeer zakelijke uiteenzettingen die J.Dominicus 

50 vanaf de jaren vijftig in woord en geschrift aan deze natene heeft gewijd , 

zodat nen wel kan zeggen dat men hier in Nederland het "klassieke" katholieke 

antimaçonnisme nog slechts op de uiterste rechtervleugel aantreft . Van de 

kant der revisionisten wordt thans naar voren gebracht dat het lidmaatschap 

van een regelmatige loge niet de ban ex artikel 2335 van de Codex iuris 

canonici met zich meebrengt en verwacht men zelfs dat het betreffende artikel 

uit het nieuwe wetboek zal verdwijnen . 

Vóór de tweede wereldoorlog echter was het al heel wat wanneer men tot 

een zakelijke discussie en, in een enkel geval, een persoonlijk contact 

kon komen. Internationaal bekend zijn de gesprekken geweest die de Oostenrijkse 

jezuïet p. Gruber in 1928 in Aken net enkele vrijmetselaars had. Bepaald op

zien baarde in Nederland de voordracht die p. Borronaeus de Greeve voor de 

loge in Batavia hield, in 1938. De uitnodiging was van de loge uit gegaan, 

maar De Greeve had anderzijds ook toestenming gekregen daar op te treden . 

Bediscussieerd werden, althans m loge-knngen, de voorstellen van een Frans 

maçon, in een Open brief aan de Paus, tot de vorming van een soort eenheids-

3* 

front tegen bolsjewisme en fascisme , waaraan uiteraard een bestaand tussen 

vrijmetselaren en katholieken zou moeten voorafgaan. Dit alles zijn uit

zonderingen, op zijn best voorlopers van de na-oorlogse ontwikkelingen. 

Tekenend voor de algemene houding aan katholieke zijde was veeleer de ver

menging van principiële afwijzing op grond van de overwegingen uit de offi

ciële pauselijke documenten met elementen uit de rijk geschakeerde maar 
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overigens bizarre tradities van het antimaçonmsme. Vaste elementen daarin 

waren: de vrijmetselarij als internationale conspiratie ter onderwerping 

van de wereld, veelal in samenhang daarmee antisemitische thema's; de 

satansdienst der maçons, de vnjnetselari] dus als "synagoge van Satan", 

als tegenkerk tegen de Roomse . Het gaat daarbij, zeker vanaf de tweede 

helft der 19e eeuw, om een hele beweging die 7i]n eigen organisaties, tijd

schriften, congressen en geleerden had. Katholieken speelden er een voor

aanstaande rol in. Zo stant de bekende these dat de vrijmetselarij de 

veroorzaker was van de Franse Revolutie van de priester Barruel, en de be

keerling Leo Taxil zorgde tegen het eind van de eeuw voor een schandaal 

door eerst "Les mystères de la Franc-maçonnerie dévoilés" te publiceren en 

tien jaar later in 1897, over zichzelf te onthullen dat het om een enorme 

zwendel ging . In de sfeer van het Nederlands katholicisme van voor 1940 

is de beste vertegenwoordiger van dit antinaçonnisme Jac van Term geweest. 

In een drietal boeken van deze journalist vindt men letterlijk alle thema's 

besproken die deze traditie rijk is . Voor de Nederlandse anti-maçonnieke 

publicistiek vormden ze in de jaren '20 en '30 een onuitputtelijke bron. Daar

aan moet worden toegevoegd, dat Van Term zakelijker was dan menig ander 

auteur en zich niet tot onheus woordgebruik heeft laten verleiden; reden 

waarom hij van tijd tot tijd zelfs van vrijmetselaarskant een pluim op de 

5Θ 

hoed gestoken kreeg . Ook binnen de katholieke zuil trad hij wel op om te 

waarschuwen tegen excessen op dit gebied , zoals die in katholieke kring 

voorkwamen, wat verderop nog zal blijken. 

Behalve deze lange-termijn-tradities en achtergronden is er echter nog 

iets meer aan de hand. In de tweede helft der jaren dertig is duidelijk sprake 

van een heropleven van het katholiek antimaçonnisme m Nederland. Men kan 

daarvoor twee indicatoren als volgt kiezen- de aandacht, aan de vrijmetselarij 

besteed in Het Schild, het tijdschrift van de AVPC, en vervolgens de ont

wikkeling van de apart verschenen boeken en brochures over het onderwerp, op 

basis van gegevens in de Brinkman. Het Schild bestond in elke aflevering 

uit verschillende rubrieken: artikelen (a), recensies (r), "Op den uitkijk" 

(u), waarin berichten en mededelingen over allerlei onderwerpen gegeven wer

den, variërend van een halve tot enkele pagina's, een "Vragenbus" (v) en een 

correspondentierubriek (c) waarin respectievelijk uitvoerig en kort op voor

gelegde vragen werd ingegaan. Onderstaande telling geeft aan het aantal ge

vonden items over vrijmetselarij en de spreiding over de rubrieken: 
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Aandacht voor vrijmetselarij in de jaargangen van Het Schild 

jaargang aantal rubr. jaargang aantal rubr. 

items items 

1(1919) 

2(1920) 

3(1921) t/m 

8(1926/7) 

9(1927/8) 

10(1928/9) 

11(1929/30) 

12(1930/1) 

13(1931/2) 

-

3 

-

1 

2 

1 

1 

1 

a 

V 

u,v 

V 

u 

u 

14(1932/3) 

15(1933/4) 

16(1934/5) 

17(1935/6) 

18(1936/7) 

19(1937/8) 

20(1938/9) 

21(1939/40) 

22(1940/1) 

3 

2 

2 

6 

2 

11 

7 

2 

-

v,c 

с 

v,c 

v
r
c 

r,c 

u,c 

a,u,c 

r,u 

Nadat het tijdschrift eenmaal, in de tweede jaargang zijn visie op vrij

metselarij gegeven heeft in een drietal vervolgartikelen, doet men er verder 

het zwijgen toe. Tussen 1927 en 1935 is er regelmatig maar geringe aandacht 

voor het thema; vanaf 1935 scoort het tijdschrift echter in een drietal 

jaargangen zeer hoog met 6,11 en 7 items, terwijl de behandeling over de 

verschillende rubrieken gespreid ligt. De 22e jaargang, beginnend in de zomer 

van 1940, geeft geen enkele aandacht meer aan de vrijmetselarij; de Duitse 

bezetter had al direct maatregelen tegen haar genomen, zodat er verder geen 

aanleiding tot polemiseren meer bestond. Ook de gegevens uit de Brinkman 

wijzen in dezelfde richting : 

Aantallen verschenen boeken en brochures over vrijmetselarij 

1921/5 1926/30 1931/5 1936/40 

1. Van vrijmetselaarskant 5 18 11 8 

2. Van niet-katholieke bestrij

ders en onzeker 4 4 7 4 

3. Van katholieke kant 1 1 1 3 

Totaal 10 23 19 15 

Terwijl de katholieke polemiek in de vorm van boeken en brochures zich 

tot het begin van de jaren dertig beperkte tot de werken van Van Term, ver

schenen in de tv/eede helft van de jaren dertig achtereenvolgens een bro

chure bij uitgeverij Paul Brand onder het pseudoniem Semif , in 1936; het 
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jaar daarna een van de hand van een redemptorist, p. Randag, die zich 

62 

vooral op Van Term baseerde en dan ook een voorwoord van hem meekreeg ; 

en in 1938 de AvG-brochure van J.van Romberg, Katholicisme en vrijmetse

larij . 

Uit deze laatste cijfers blijkt echter nog meer: grote bedrijvigheid 

namelijk van de kant der vrijmetselarij zelf. Deze constatering leidt ertoe 

een ogenblik bij de ontwikkeling ervan stil te staan63. Na een periode van 

verstarring is er rond de eeuwwisseling namelijk duidelijk sprake van een 

interne heropleving, die zich op allerlei manieren manifesteerde. De aan

dacht, die besteed ging worden aan herbezinning op symboliek en ritualistiek 

mag men voor een religie als de vrijmetselarij essentieel vinden; in 1905 

werd precies daartoe opgericht de "Vereeniging tot bestudeering van Sym

bolen en Ritualen", die een eigen maandschrift had. De Vrijmetselaar. Tot 

in de jaren dertig bleven de verschillende Hoofdbesturen zich voor herziening 

van de ritualen inzetten. Met deze geestelijke hernieuwingsbeweging hing 

nauw samen het organisatorisch probleem. Tegen de traditionele autonomie der 

loges ging het Hoofdbestuur steeds krachtiger stelling nemen. Het stimuleer

de de behandeling van vraagstukken van sociale en ethische aard in de loges, 

trad op tegen niet-maçonnieke tendensen die zich op sommige plaatsen mani

festeerden en trachtte de eenheid van het Grootoosten te bevorderen door 

de uitgave van een Correspondentieblad tussen Hoofdbestuur en leden en door 

regelmatige bijeenkomsten van Hoofdbestuur en de Voorzittende Meesters der 

loges. In 1917 kwam een nieuwe Ordegrondwet tot stand. Ook het ter hand 

nemen van verschillende nevenactiviteiten als het deelnemen aan vredes

initiatieven - ббг de wereldoorlog - en allerlei sociaal-charitatieve 

werkzaamheden wezen op de nieuwe vitaliteit van de Nederlandse vrijmetselarij. 

Slechts êên aspect daarvan,dat hier niettemin bijzondere aandacht moet 

krijgen, was de wijze waarop de vrijmetselaars zich in de openbaarheid 

gingen opstellen. Men ontwikkelde van die zijde een ongekende activiteit 

ter voorlichting van de publieke opinie, op allerlei manieren. Via boeken 

en brochures trachtte men kennis en inzicht omtrent de vrijmetselarij in het 

algemeen en de Nederlandse variant in het bijzonder te verspreiden. Vanzelf

sprekend dat daarin vooral zaken als het "geheime" karakter der loges, de 

houding ten opzichte van godsdienst en politiek e.d. centraal stonden. Het 

meest bekend werden enkele geschriftjes van de Grootsecretaris A.F.L.Faubel 

- die die functie in verschillende Hoofdbesturen bleef vervullen tijdens de 

jaren 1920 en 1930 -, waarvan er één tussen 1923 en 1946 elf edities be

leefde . Andere voorlichtingsboeken en -brochures waren die van J.H.Carpentier 
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Al ting , G.André de la Porte , en van ds.A.E.F.Junod67. Het herdenkingsboek 

bi] gelegenheid van het 175-]arig bestaan m 1931 werd zoveel mogelijk ver

spreid, terwijl toen ook een boek werd samengesteld, waarin niet-vnjnetse-

laren hun visies op de vrijnetselarij gaven . Nog steeds in datzelfde jaar, 

1931, verscheen ook een werk, dat zich speciaal tot de openbaarheid in 

Nederlands-Indië richtte . Maar ook via lezingen verliep die voorlichting, 

waarbij bekende vrijmetselaars zowel voor anderen optraden alsook de loges 

met-vrijmetselaars uitnodigden voor bijeenkomsten in de voorhof of anders

zins . Bijzondere aandacht werd bovendien besteed aan contacten net de pers. 

In het begin van de jaren twintig had men een soort eigen maçonniek pers

bureau opgericht, dat schijnbaar toch niet geheel bevredigend heeft ge

functioneerd . November 1930 werd een select gezelschap van redacteuren en 

journalisten in het hoofdgebouw in Den Haag ontvangen voor enkele lezingen, 

een bezichtiging van het gebouw en een vragenuurtje . Uiteraard verhoopte 

men hiervan een correcter berichtgeving over vrijmetselaarszaken in de 

landelijke pers. Eenmaal ook, in 193Θ, liet Faubel zich door P.H.Ritter voor 

de radio interviewen . 

Het bleef echter niet bij voorlichting. Met naiae naarmate de jaren 

dei ig vorderden, werd het steeds duidelijker dat men polemieken niet schuw

de, en nóg een stap verder: dat er juridische stappen ondernomen werden wan

neer men van mening was dat tegenstanders over de antimaçonnieke schreef 

waren gegaan. Zo bond Faubel de strijd aan net Bolland, en werd in 1936 en 

een tweede maal in 1939 een brochure uitgegeven waarin vooral de wijze van 

polemiseren van de tegenstanders aan de kaak werd gesteld, middels commen

taar op citaten uit met name de katholieke en fascistische pers . Toen er 

in Nederland in 1933/1934 gesproken werd over een lijst van voor ambtenaren 

verboden verenigingen en de hoofdredacteur van de katholieke Bossche krant 

Het Huisgezin, het latere AvG-Comitélid Vesters, in een commentaar als zijn 

mening naar voren bracht dat daar ook de Vrijmetselarij bij zou moeten horen, 

gaf dat tot een polemiek in verschillende kranten aanleiding. Het Hoofd

bestuur gaf de verschillende artikelen nogmaals uit en voorzag ze van commen

taar . Brieven en Open brieven werden verstuurd, c.q. gepubliceerd aan het 

adres van politieke en kerkelijke autoriteiten, om te protesteren tegen de 

wijze waarop de onder hun gezag gestelden zich over de vrijmetselarij uit

lieten. Zo protesteerde men enkele malen tegen de wijze waarop de majoor

aalmoezenier Huys de loge o.a. verantwoordelijk stelde voor de moord van 

Serajewo en nog andere onvriendelijkheden uitte, in een lezing in april 

1928 ; een andere maal betrof een dergelijk protest bij de minister van oor-
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log een passage uit een lezing van "een officier, een militair paardenarts" 

uit Helden (L) . Open brieven werden o.a. gericht aan de bisschop van Breda, 

in 1928, nadat deze in een artikel in het Dagblad van Noord-Brabant de Vrij-

metselari] verantwoordelijk had gesteld voor het des zondags organiseren 

van allerlei vermakelijkheden teneinde de gelovigen uit de kerk te houden , 

en in december 1938 aan het Nederlands Episcopaat om in algemene zin te 

protesteren tegen de wijze waarop aan katholieke kant over de Vrijmetselarij 

geschreven werd , op dit laatste wordt zo dadelijk nog teruggekomen. 

Hoogtepunt vormde een aantal processen, die men van vrijmetselaarskant 

een aantal katholieke publicisten aandeed. Aanvankelijk had men daar geen 

succes mee. Zo werd in 1926 in Nederlands-Indië door de Procureur-Generaal 

het verzoek afgewezen tot een onderzoek naar een voor de vrijmetselarij 

kwetsend geachte passage in een artikel van pater Van Gestel SJ in "De 

Heraut van het H.Hart"80. In 1935 kwam het wel tot een proces tegen de hoofd

redacteur van De Residentiebode vanwege een artikel waarin de Vrijmetselarij 

in allerlei schandalen gemengd heette te zijn, maar de rechtbank besloot tot 

vrijspraak . Daarna had men echter meer resultaat. In 1937 werd een Til-

burgse geestelijke, C.Berkelnans, in hoger beroep voor het Bossche Gerechts

hof tot een geldboete veroordeeld vanwege een artikel, dat hij in "Goed 

Volk" had geschreven. "Goed Volk" was een populair-apologetisch blaadje, dat 

in het bisdom Den Bosch werd verspreid. In het artikel werd de Vrijmetselarij 

ervan beschuldigd o.a. naaktloperij, de productie van zinnelijke films en 

Θ2 

vuilschrijverij te bevorderen . Wellicht nog meer indruk maakte in katho

lieke kring de scheve schaats die pater Ten Berge SJ reed in een bijdrage 

in Het Schild, zomer 1938: "Het dubbele aangezicht der loge" . In het proces 

dat Faubel tegen de jezuïet aanspande wegens aantasting van eer en goede 

naam, was indirect een in katholieke kring zeer aangezien tijdschrift be

trokken. Ten Berge verloor en werd tot een boete c.q. 25 dagen hechtenis 

veroordeeld9*. 

Dit alles vormt de achtergrond waartegen men de aangeduide opleving 

van het katholieke antimaçonnisme moet zien. Men trad een vrijmetselarij 

tegemoet, die krachtig en zelfbewust geworden was en niet over zich liet 

lopen. Het is bovenal de persoon van Grootsecretaris Faubel geweest die dit 

alles personifieerde. Geen zijns inziens onjuiste mededeling over vrijmetse

larij ontsnapte aan zijn aandacht. Of het nu was in lezingen, in de pers, 

zelfs in woordenboeken: Faubel reageerde met persoonlijke brieven, ingezon

den stukken of hoe dan ook. Dat daartoe haast steeds aanleiding was, zal 

niemand durven ontkennen; dat hij graag polemiseerde en dat zakelijk maar 
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fel deed, evenmin. Hij was zonder twijfel ook een gevreesd tegenstander. 

Met name vanwege al deze activiteiten werd Faubel in 1940 tot Erelid van 

het Hoofdbestuur benoemd: een in vrijmetselaarskring uitzonderlijke eer . 

Het AvG-brochuurtje, dat begin 1938 verscheen, wilde op de eerste plaats 

de lezer informatie bieden, maar verviel daarbij tot de bekende anti-

maçonnieke cliché's. Om er naar enkele te noemen: de Franse Revolutie ver

oorzaakt door de Vrijmetselarij, Risorgimento en Italiaans eenheidsstreven 

gereduceerd tot vrijmetselaarstactiek tegen Rome, het einddoel omschreven 

als wereldheerschappij: "... zij streeft naar den ondergang van de christe

lijke maatschappij ... Ook beoogt zij een wereldrepubliek, die alle staats

grenzen en verschillen tusschen de volkeren uitvlakt en die haar zetel ... 

moet hebben te Rome ...". Liberalisme en volkssouvereimteit heten uit v n j -

metselaarsgedachten voortgekomen - en niet andersom! Daarnaast was het voor

al het punt van het geheime karakter van de loge, dat de schrijver uitvoerig 

aan de orde stelde. Daarbij gebruikte hij termen als de volgende: lichtschuw, 

als mollen onder de grond werken, de kat in het donker knijpen, huichelachtig, 

achterbaks, achterdocht, vrijmetselarij als een onderneming van "Dunkel

männer" e.d. Dit alles wees volgens de schrijver, op een onnederlands 

karakter, want Nederlanders zijn open en eerlijk. Vandaar uiteindelijk een 

oproep tot verzet tegen "... deze on-Nederlandsche, ondergrondsche werkzaam

heid ...", en: "Voor ieder rechtgeaard Nederlander blijve dus de leuze: weg 

met de duisterlingen". Begrip van de redenen waarom het interne loge-leven 

door vrijmetselaars niet aan de grote klok gehangen werd, bestond bij Van 

Romberg niet; evenmin was hij op de hoogte van de wijziging in de statuten 

van het Nederlandse Grootoosten, 1917, waarin de verplichting aan de leden 

tot geheimhouding op verzoek van Faubel was komen te vervallen . Hij ci

teerde wat dat betreft uit oude bronnen. Een ander traditioneel geluid in 

de brochure was uiteraard de uiteenzetting van de strijdigheid van de vrij

metselaarsleer met die van de kerk. Die strijdigheid leidde tot een aantal 

politieke en maatschappelijke initiatieven, die door de schrijver de loge 

in de schoenen geschoven werden, maar - zo zou men ook kunnen zeggen - die 

de vrijmetselarij graag tot haar exclusieve verdienste zou hebben willen 

rekenen, afgezien van enkele ongunstige adjectiva, te weten: "de in zich

zelf souvereine universiteit, de godsdienstlooze opleidingsscholen, de 

"neutrale" openbare scholen, de liberale partij-politjek met haar partij-

benoemingen, de liberale pers, de "neutrale" onderwijzersvereenigingen en 

zooveel andere neutrale standsvereemgingen". De overschatting van de actie

radius der vrijmetselarij is inderdaad shockerend. Overigens wijzen de deni-
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grerende vermelding van parti]-politiek, en het eerder geciteerde onneder-

landse karakter van de Nederlandse vri]metselari] in de richting van een 

bron, die de schrijver zonder blikken of blozen gebruikt heeft: J.van 

Starkenburgs boek over "De Nederlandsche Vrijmetselaren en de Politiek" 

Van Starkenburg was lid van Zwart Front en medewerker aan enkele fascis

tische bladen. Zonder 7i]n boek, aldus de AvG-auteur, zou men de politieke 

activiteit der loges moeilijk kunnen verklaren 

Enkele meer tijdgebonden trekken in het brochuurtje zijn de volgende. 

Er is duidelijk sprake van vrees dat katholieken ten gevolge van het in de 

openbaarheid treden der vrijmetselarij positieve belangstelling ervoor zouden 

kunnen krijgen en, als een uiterste mogelijkhpid,zouden kunnen proberen als 

lid toe te treden. Op die vrees wijzen een aantal passages. Zo stelt de 

schrijver katholicisme en vrijmetselarij voor als water en vuur; polemiseert 

net de Oosthoek-encyclopedie, die had geschreven dat Roomse geestelijken 

vroeger en ook in die tijd nog wel lid waren van een loge; en komt uiteraard 

tot de conclusie, dat beide grootheden elkaar uitsluiten. "Het lidmaatschap 

van een vrijmetselaarsloge is voor den Katholiek dan ook volstrekt verboden". 

En in een eerder gedeelte van de brochure werden de zes in katholieke ge

bieden gelegen loges met naam en adres genoemd, de oudere in Maastricht, 

Nijmegen, Den Bosch, Breda en Bergen op Zoon en de in 1931 opgerichte loge 

in Eindhoven . Het is duidelijk te merken dat men de oprichting van de loge 

te Eindhoven zag als opzettelijke penetratie in een katholieke streek. De 

schrijver citeerde een oproep van Taubel in het Correspondentieblad waarin 

deze de broeders on financiële steun voor "Eindhoven" vroeg. De G^ootsecretans 

merkte daarbij op, dat elke vrijmetselaar zich ervan bewust zou moeten zijn, 

"... dat een krachtige opleving van de Maçonnieke Idee in het Zuiden van ons 

land niet alleen voor de Eindhovensche bbrs., maar zeer zeker ook voor de ge-

heele Orde van groot belang is" . Voor Van Romberg was iets dergelijks niet 

minder dan een alarmsignaal. Overigens vindt men deze waarschuwende nadruk op 

de absolute onverenigbaarheid van katholicisme en vrijmetselarij ook elders 

in de katholieke publicistiek, vooral ook in Het Schild, in de bijdragen over 

dit onderwerp in de Vragen- en Correspondentierubriek. Nog een ander voorbeeld 

hiervan treft men aan in de vragen die een Maasbode-journalist stelde tijdens 

het vragenuurtje bij gelegenheid van de pers-ontmoeting, m november 1930. 

Volgens zijn eigen verslag hiervan3* was het belangrijkste resultaat van die 

namiddag dat Taubel enkele duidelijke antwoorden had gegeven. Op zijn vragen 

namelijk of er katholieken lid waren van de Orde en of m principe die twee 

verenigbaar waren, had Taubel met "neen1 geantwoord; de conclusie was dus duide-
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li]k dat een katholiek m e t in de loge thuishoorde. Dat dit bovendien van de 

kant der Orde zelf meegedeeld werd, moet de ongerustheid aan katholieke гізае 

wel verminderd hebben. Of Faubel net zijn antwoord het standpunt der Orde 

correct heeft weergegeven, is iets, waarop hier wat moeilijk kan worden inge

gaan. Mogelijk heeft een zekere tactiek tegenover de katholieke élite meegespeeld, 

namelijk te tonen dat de vrijmetselarij er helemaal niet op uit was om katho

lieken te winnen. Anderzijds zijn er ook tekenen die erop wijzen dat men aan 

vnjmetselaarskant in die periode en onder die omstandigheden inderdaad ook 

van mening was dat een katholiek geen vrijmetselaar kon zijn . Hoe dit zij, 

aan katholieke zijde vías men voor afval en penetratie zeker beducht. 

Een laatste punt betreft de associaties met links en met communisme, die 

men in de brochure vindt. Sinds de Russische Revolutie was dat een nieuwe versie 

van een oud antinaçonniek thema, namelijk dat van de wereldonwenteling die 

de vrijmetselarij zou beogen. Van de kant der tegenstanders deed men pogingen 

om tussen bolsjewisme c.q. communisme en vrijmetselarij contacten en identieke 

doelstellingen aan te tonen: Lenin, Trotsky, Radek - alle drie joden, bolsje-

wiki en vrijmetselaars. Ook hier speelt het onderscheid regelmatige-onregel-

matiqe loges een rol ter verklaring van een en ander. De sympathie vanuit 

een aantal onregelmatige Franse loges voor het experiment van de Russische 

Revolutie, als voortzetting van 1789 en 1848 - overigens meer regel dan uit

zondering onder politiek progressieven en "liberals" m die eerste jaren na 

1917 - is er verantwoordelijk voor. De Konintern echter sloot vrijmetselaars 

uit van het lidmaatschap van haar secties . In de tijd van het volksfront 

was de situatie weer meer open en kon zich het beeld ontwikkelen van het volks

front als samenwerkingsverband onder geheime leiding van de vrijmetselarij . 

Hoewel deze problematiek voor de Nederlandse situatie volstrekt irrelevant 

is,vindt men in het AvG-matenaal enkele suggesties in die richting. Van Rom

berg legt zonder probleem de relatie vnjmetselarij-liberalisme-rode democratie-

marxisme, dat hij in Spanje en Mexico aan het werk ziet; de bestuurders van de 

partijen in het Franse volksfront alsook regeringspersonen heten (allen'5) vrij

metselaars; en met de communisten hebben (ook de Nederlandse) vrijmetselaars 

gemeen de lichtschuwheid en de cellenbouwenj . In een andere AvG-uitgave, 

waarin o.a. sprake is van het Spaanse volksfront, is de voorstelling er inder

daad een van een overheersen door de vrijmetselarij van volksfront en Republiek, 

zowel in politiek als in militair opzicht*7. Ook elders in de katholieke publi-

cistiek kwamen dergelijke voorstellingen voor, zoals in de derde monografie van 

Van Term, waar sprake was van bijzondere relaties tussen "de joodse vrijmetse

larij" en het bolsjewisme, vooral Lenin96. Eveneens in de katholieke pers werden 
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soms suggesties m die richting gewekt . 

Van de kant der vrijmetselarij werd slechts heel globaal op het bro-

chuurt]e van de Actie gereageerd . Het maakte voor de loge slechts deel uit 

van een in toenemende mate onwelwillende katholieke houding. In juni 1938, 

tijdens het jaarlijkse Grootoosten, werd vanuit de vergadering aangedrongen 

op meer verweer en enkele maanden later in een artikel in het Algemeen 

Maçonnieke Tijdschrift op een initiatief van het Hoofdbestuur. Dat zou zich 

tot de hoogste R.K. autoriteit in het land moeten richten en wijzen op de 

behandeling van de vrijmetselarij in de katholieke pers102. In december van 

dat jaar verscheen de Open Brief van het Hoofdbestuur aan het Nederlands 

Episcopaat 0 , met precies die tendens. Veel discussie heeft hij niet uitge

lokt. Pater Ten Berge SJ, die door zijn artikelen in Het Schild, zomer 1938, 

zonder twijfel bijdroeg tot de ergernis aan vrijnetselaarskant, nam - nog 

voor hij in het tegen hem aangespannen proces veroordeeld was - de pen op 

in De Maasbode "*. Gedurende de anderhalf jaar tot het voorjaar 1940, toen 

zich de doorkruisende factor van de bezetting ging voordoen, werd er vanuit 

katholieke kring niet of nauwelijks meer gepolemiseerd. Dat de Open Brief 

op zich daarvan de oorzaak geweest zal zijn, ligt niet erg voor de hand. Wel

licht is Inderdaad een aanwijzing van het Episcopaat aan de krantenredacties 

e.a. gevolgd, maar zekerheid is daarover m e t te krijgen105. Faubel meende dat 

het wèl een gevolg was van zijn interventie (de brief was ondertekend door 

Grootmeester H.van Tongeren en hemzelf), dat "... in die pers (= de R.K.) 

niets meer van dien aard is voorgekomen"106. Maar ook die aanwijzing mag, ge

zien haar oorsprong, niet zonder neer als juist worden beschouwd. Niettemin 

blijft het opvallend, dat de hierboven opgemerkte toename van katholiek 

antimaçonnisme, waaraan de Actie "voor God" haar bijdrage heeft geleverd, vanaf 

begin 1939 weer stokte. Enig verband met de Open Brief aan te nemen, zij het 

slechts indirect, ligt voor de hand. 

3. Rotary. 

Uit het jaar 1905 dateert de oprichting van de eerste Rotaryclub door de 

Amerikaan Paul Harns, advocaat in Chicago. Wel volgden anderen zijn voor

beeld, zodat men thans terecht van het genus "Service club" kan spreken 

(naast Rotary zijn andere bekende organisaties de Lions en de Round Table 

International). De doeleinden liggen steeds in dezelfde richting; om met 

Rotary te spreken: "service above self", en "he profits most who serves best", 

dienst dus aan de samenleving. Dit algemene principe werd in de twintiger 

jaren in een zestal punten concreter gemaakt, vandaar de zes spaken in het wiel, 
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Rotary's embleem. Leden van Rotary - en van de andere service-club-orgamsaties 

meestal ook - worden gerecruteerd uit de leidinggevende kringen. Elk lid 

dient een nin of meer voortreffelijk vertegenwoordiger van een sector van 

het zaken- of beroepsleven te zijn. Via de leden treffen de verschillende 

sectoren elkaar en leren elkaar waarderen. De wekelijkse bijeenkomst bestaat 

meest uit een combinatie van lunch en voordracht, waarbij de meest uiteen

lopende onderwerpen aan bod kunnen komen. Daarnaast doen de clubs apart of 

distnctsgewijs aan allerlei charitatief werk. Hoewel er verschillen van 

land tot land zijn, mag zeker ook als een algemeen kenmerk het gezelligheids-

karakter aangegeven worden107. In 1970 bestonden er 15.000 Rotary-clubs met 

zo'n 713.000 leden in 149 landen. In Nederland liep Ansterdam voorop met de 

oprichting van een plaatselijke club in 1923. De hoge vlucht kwam hier pas 

na de tweede wereldoorlog. Tot 1940 telde men er 35 clubs met een totaal 

van ongeveer 1150 leden (in 1973 resp. 190 en 8000) loe. 

De onvriendelijke houding van de R.K. Kerk tegenover Rotary - over het 

lidmaatschap van geestelijken werd in 1929 het non expedit, in 1950 het 

verbod uitgesproken109-is slechts te begrijpen uit de kerkelijke afwijzing 

van precies die houding, die Rotary's pincipiële uitgangspunt was. Ethiek, 

gevoed uit bronnen die voor de individuele leden steeds andere konden zijn 

(b.v. christelijke) en waartegenover de organisatie als zodanig zich dan ook 

neutraal opstelde, tastte de kerkelijke monopoliepositie in dat opzicht aan. 

En hoewel de m 1915 door Rotary opgestelde "Code of Ethics", een soort 

"elf geboden", tengevolge van in- en externe crltiek al in de jaren dertig 

van weinig betekenis neer was, tóch zal juist dát verschijnsel kerkelijke 

functionarissen hebben geërgerd . Over het lidmaatschap van leken heeft Rome 

zich nooit uitgesproken, maar in enkele landen hebben de episcopaten dat wel 

gedaan. In negatieve z m , wel te verstaan. Ook in Nederland was dat het ge

val. Dat algehele verbod uit juli 1930 is in onze sociologische literatuur 

bekend geworden. Van Heek zag in de houding van het episcopaat in dit opzicht 

een indicatie van de sterkere frontmentaliteit der Nederlandse katholieken, 

vergeleken met nun buitenlandse geloofsgenoten . In de bisschoppelijke ver

klaring, kort en correct, wordt naar de eigen katholieke organisaties verwezen 

voor het realiseren van welke doeleinden dan ook . Het is het belang van het 

katholieke organisatiewezen voor het in stand houden van de zuil, dat voor 

het episcopaat beslissend is geweest. 

Hoeveel katholieken waren lid van Rotary en hoe gingen zij zich op

stellen? De vragen zijn moeilijk te beantwoorden. Juist omdat Rotary zich 

inzake godsdienst (en politiek) neutraal opstelde, zijn uit die bronnen geen 
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gegevens ter beschikking voor de periode tot het verbod, en daarna spora

disch. Zo staat het vast dat bijvoorbeeld de Amsterdamse afdeling, ongeveer 

een dertig man, tot 1935 slechts twee katholieke leden had: F.L.Joosten en 

notaris C.Brands. De eerste was al voor 1930 overleden, de tweede bleef tot 
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zi]n dood in 1935 lid, ongeacht het bisscnoppeli^k verbod dus . De Leeuwar

dense club had eveneens enkele katholieke leden, althans vóór 1930: Th. 

Overmeer, zekere Suylen en misschien ook Schaafsma. Na het verbod bedankte 

in ieder geval Overmeer als lid . In 1930 bestond m het zuiden alleen 

in Maastricht een club vanaf eind 1929, en het li]kt er op dat de bisschoppen 

vooral deze penetratie op het oog hadden toen zij hun verklaring openden net 

de mededeling: "Met het oog op de propaganda, die gevoerd wordt ook onder de 

katholieken van ons land " 5. Voor het leven van de Maastrichtse afdeling 

had het verbod uiteraard ernstige consequenties. Het zijn dan ook Maastrichtse 

leden die tegen het bisschoppelijk besluit in Rome in hoger beroep gegaan 

zijn . In augustus 1930 trokken de plaatselijke voorzitter Bonhomme en twee 

leden hun lidmaatschap in, terwijl de notulen vermeldden dat men van "... de 

overblijvende katholieke leden ..." iets dergelijks binnenkort zou moeten 

verwachten . Meerdere katholieke leden in Maastricht dus. Daartegenover waren 

er ook clubs die nog in 1928 geen enkel katholiek lid hadden, o.a. de Hil-

versumse . Als men uit deze verspreide gegevens een voorzichtige conclusie 

wil trekken, kan die als volgt luiden: dat, afgezien van de enige afdeling 

in het zuiden, er in 1930, vóór het verbod, meestal niet meer dan enkele katho

lieken, hoogstens drie of vier, lid van een club waren. Bij 15 clubs in 1930 

betekent dat, inclusief Maastricht, tussen de 50 en 60 katholieke rotarians. 

Op globaal 400 leden is dat 10 à 15%119. Uit 1935 en 1936 zijn er twee getallen 

bekend uit correspondentie over de affaire zelf. In 1935 wordt een getal van 

in totaal vijf katholieken genoemd, namelijk 2 m Breda en 3 in Maastricht. 

Dat is een zeer laag cijfer, zeker als men bedenkt dat nog vóór Breda in 

1932, in 1931 m Nijmegen en Eindhoven clubs waren opgericht . Een brief uit 

oktober 1936 geeft tweemaal een cijfer. Eenmaal "minder dan tien", en eenmaal 

"tien tot twintig" . Hoewel niet erg precies, laten deze cijfers niettemin 

duidelijk de terugval en misschien ook een licht herstel van het katholieke 

ledental van Rotary zien. 

Voor zover dat op dit moment vast te stellen is, is er sprake van ver

schillende houdingen tegenover het verbod onder zuilélite en -leden; de ge

noemde cijfers wijzen al m een dergelijke richting. Vooral opvallend is een 

continue pressie van de kant der katholieke werkgeversvereniging, en later ook 

de Adelbertvereniging, met als doel het vinden van wegen voor katholiek lid-
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naatschap van Rotary. In verschillende functies heeft vooral L.Kortenhorst 

hiervoor veel werk verzet. Anderzijds veroorzaakte de laatdunkende manier 

waarop p. Bonaventura Kruitwagen OFM m 1934 over de toelating tot Rotary 

schreef - "geld" en "een voorraad beschaafde manieren" zouden voldoende zi]n -

een protest van Rotary-zi]de. Nadat nen met hem contact had gezocht, plaatste 

Kruitwagen in hetzelfde orgaan als waarin hij de beschuldiging had geuit 

een correctie . Precies die tegengestelde houdingen nu vallen op rond de 

twee persconununiqués die de AvG in oktober 1937 over Rotary liet publiceren. 

Tweemaal kwam het in dat jaar tot enige deining rond het hier besproken 

probleem. Toen de rotarians zich opmaakten om hun jaarlijkse landdag in Maas

tricht te gaan houden, in mei, achtte de bisschop van Roermond het gewenst 

zijn diocesanen aan het verbod van 1930 te herinneren , misschien omdat hij 

zekere propagandistische effecten van die gebeurtenis vreesde, of nog erger, 

omdat hij het houden van de landdag in Maastricht als Rotary-propaganda zonder 

meer beschouwde. Hoe dan ook, aan Rotary-kant kwam het wel op die manier over, 

en in de gouverneursrede op de landdag werd dan ook het argument naar voren 

gebracht, dat niets Rotary verder lag dan provocerend optreden, maar dat 

de afdeling Maastricht eenvoudigweg aan de beurt was om de landdag te organi

seren. Bij nadere beschouwing blijkt dat argument solide . 

Enige maanden tevoren had het Adelbertbestuur het initiatief genomen 

om een commissie in te stellen ter bestudering van het vraagstuk van het isole

ment der Nederlandse katholieken. In de installatierede had de Adelbert-

voorzitter. Van Rooy, de belangrijkste taak van de commissie omschreven als 

een onderzoek naar de wenselijkheid van meer katholieke deelname aan het niet-

katholieke verenigingsleven; daaronder vielen verenigingen van zowel weten

schappelijke,culturele, alsook sociaal-economsche aard125. Spoedig daarop had 

commissievoorzitter Kortenhorst al een werkprogram gereed, dat in het juli-

nummer van het verenigingsorgaan werd afgedrukt en begin oktober als bijlage 

bij het officiële commissierapport bij het bestuur werd gedeponeerd. De 

algemene tendens van beide rapporten was evident: het werd tijd dat de katho

lieken hun zelf gekozen isolement gingen doorbreken. Het oorspronkelijke werk

rapport was wat dat betreft veel concreter dan het oktober-rapport zelf. Daar

uit mag men misschien al afleiden dat de commissie het over de concrete uit

werking niet eens is geworden . Ook anderen vonden de tendens van het werk

rapport wel te radicaal. Althans het Adelbertbestuur zelf distantieerde zich 
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er van , terwijl het episcopaat zich met de resultaten van de commissiewerkzaam

heden vermoedelijk helemaal niet of hoogstens ten dele heeft kunnen verenigen 

Uiteindelijk heeft het oktoberrapport weinig directe gevolgen gehad. De af-
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delingen van Adelbert gingen het bediscussiëren, van hun reacties werd 

weer een nieuw rapport gemaakt, dat wéér naar de afdelingen terugging etc. 

De reden' De tijd was nog niet rijp, zegt de historicus wel. En in dit ge

val moet dat betekenen: dat een poging, juist midden in de tijd van de 

crises der jaren dertig, om het katholiek isolement te doorbreken een on

haalbare kaart bleek te zijn. 

Waar het hier nu om gaat, is dat Kortenhorst in zijn werkprogram onder 

punt 6 had gesuggereerd dat de katholieken onvoldoende aan het gezelligheids-

leven deelnemen en wel aan "a. debatingclubs; b. sociëteiten; c. societyleven; 

d. rotary". Nu kon men over het onder a, b en с genoemde nog van mening ver

schillen - er waren algemeen gestelde bisschoppelijke richtlijnen voor van 

toepassing - ten aanzien van punt d kan men slechts stellen dat hier blijk

baar vanuit Adelbert, althans een groep Adelbertleden, geprobeerd werd het 

bisschoppelijk verbod uit 1930 ter discussie te stellen en de weg naar het 

Rotary-lidmaatschap voor katholieken vrij te maken. En tegen die poging 

ageerden de AvG-communiqués . In het eerste communiqué werd aan het verbod 

uit 1930 herinnerd en voorts werden een aantal Roneinse en buitenlandse kerke

lijke autoriteiten geciteerd, die tegen Rotary gewaarschuwd hadden. De in

houd van hun argumenten laat zich enerzijds zeer algemeen samenvatten: de 

conversatie op de clubbijeenkomsten was "onbedachtzaam en lichtzinnig", de 

clubs waren laïcistisch en negeerden de katholieke moraal en geloofsleer e.d.; 

maar ook werd via een drietal mededelingen een bijzondere relatie van Rotary 

met de vrijmetselarij gesuggereerd. Blijkbaar zijn juist over dat laatste 

punt nogal wat cntische reacties bij de dagbladen,c.q. in Heemstede binnen

gekomen, want het tweede communiqué, van twee weken later, heeft alleen die 

bijzondere relatie tot onderwerp. Via een tiental "items" trachtte het commu

niqué die relatie aan te tonen: via leidende personen uit Rotary, die vrij

metselaar zouden zijn; via de Rotary-filosofie, die met zijn doelstelling 

van internationale vrede en samenwerking met de vrijmetselaarsopvattingen 

overeen zou komen; maar ook via verkeerde vertaling van een advertentie uit 

een engelstalig Rotaryblad en ook door domweg foutieve informatie te verschaf

fen. Het loont werkelijk niet alle details hier te vermelden. Van Kol heeft 

in zijn brochure van 1953 de elementen van "het negatieve standpunt" onder 

katholieken tegenover Rotary besproken en becritiseerd, vooral ook juist dit 

leggen van relaties met de vrijmetselarij. Wel is in dat betoog het uitgangs

punt dat je Rotary niet mag beschuldigen van zulke betrekkingen, een impli

ciet antimaçonniek uitgangspunt dus, maar ten aanzien van de feiten komt de 

auteur tot de conclusie: "Rotary als zodanig heeft o.i. niets te maken met v n j -
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metselari]" . Vermoedelijk zal het zó zijn - maar controleerbaar is dat 

nauwelijks - dat in sommige landen, de Latijnse en Latijns-Amenkaanse voor

al, nogal wat individuele vrijmetselaars lid van een rotaryclub geweest zijn. 

Tegen de achtergrond van de algemene problematiek van de verhouding tussen 

kerk en verlichte burgerij m die landen zou dat te begrijpen zijn. Iets 

van het kerkelijk antagonisme kan daardoor verklaard vrarden, maar ten aan

zien van de Nederlandse situatie heeft een dergelijke verwijzing geen enkele 

betekenis. Opvallend was dat de AvG in de beide communique's uitsluitend 

buitenlands materiaal te berde bracht, c.q. op buitenlandse situaties zin

speelde. 

Er viel in de openbaarheid geen reactie van Rotary-kant te noteren. En 

dat was van één kant verwonderlijk. Aan gouverneur Trudus Teves werden door 

(katholieke'') leden nogal was krantenknipsels toegestuurd, vooral van het 

tweede perscommuniqué. Vooral P.Herfst uit Hengelo en H. de Goede uit Nijmegen 

luchtten daarbij hun hart . Bovendien kreeg hij over het onderwerp een vloed 

van tegenargumenten geleverd in brieven met bijlagen van de European Secretary 

van Rotary International te Zürich, L.B.Struthers. Hem had Teves een Engelse 

vertaling van het tweede communiqué toegestuurd en vijfmaal kwam Struthers 

eigener beweging op de kwestie terug. Uit dat materiaal had gemakkelijk een 

weerlegging, punt voor punt, van de AvG-opmerkingen opgesteld kunnen worden. 

Dat de Rotary-leiding enkele jaren eerder wel reageerde op Kruitwagens uitval 

- een kleinigheid al met al - doet de verwondering over het thans uitblijven 

van een reactie alleen maar toenemen. De verklaring zal in de sfeer van de 

tactiek gezocht moeten worden. De Rotary-leiding, op de hoogte van de poging 

van de Adelbertgroep de verhouding katholieken-rotary opnieuw ter sprake te 
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brengen , heeft waarschijnlijk gevreesd dat een openbare reactie op de AvG-

commumqués, de tegenstellingen alleen maar zou vergroten en daarmee de kansen 

op succes zou verminderen. Wel om die reden heeft men aan Rotarykant zijn 

ergernis over de AvG onderdrukt 

4. Het Crematisme. 

De moeilijkheden rond de kerkelijke houding ten opzichte van het cremeren zijn 

voor een deel terug te voeren op de bijzondere Italiaanse verhoudingen. Zeker, 

de eerste in Duitsland verschenen verhandelingen over het onderwerp, uit de 

jaren '50 der vorige eeuw, alsook de moties ter bevordering van crematie die 

op enkele internationale medische congressen in 1869 en 1871 werden aangenomen, 

waren afkomstig van met-christelijke zijde. Maar een werkelijk antikatholiek 

accent kreeg de propaganda ervoor in Italië door de bijzondere betrokkenheid 
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der Italiaanse vrijmetselarij: crematie nam daarin de plaats m van een 

exclusief alternatief voor het "christelijke" begraven. Overal elders echter 

propageerden de crenatisten-verenigingen, vanaf de jaren '70 facultatieve 

crematie. Zij wensten wetswijziging of anderszins mogelijkheden voor de staats

burger on zelf over de wijze van lijkbezorging van het eigen lichaam te be

schikken. De Katholieke Kerk heeft zich daar echter tegen verzet. In 1886 en 

1892 vaardigde het H.Officie een aantal verboden uit en omkleedde die met 

verschillende sancties; canon 1203 en 1240 van het Kerkelijk Wetboek (1918) 

herhaalden een en ander en in 1926 richtte het H.Officie nogmaals een oproep 

tot de bisschoppen om hun gelovigen voor de goddeloze crematie-propaganda te 

waarschuwen 

Er zijn een aantal factoren aan te wijzen op grond waarvan men kon 

concluderen dat in de jaren tussen de wereldoorlogen, en wel steeds sterker 

met het vorderen van die jaren, het debat rond de crematie in Nederland 

steeds meer in de belangstelling kwam te staan. Een indicatie zou kunnen 

zijn dat in de tweede helft van de jaren dertig van protestantse en katholieke 

kant verschillende brochures tegen crematie verschenen, terwijl het laatste 

wat men hierover bijvoorbeeld van katholieke zijde te berde bracht uit de 

jaren 1908 en 1909 dateerde. Het AvG-brochuurtje van p. binders maakte deel 

uit van die heropleving der polemiek 

Op de eerste plaats kan men wijzen op het succes en de groei der crema-

tistenverenigmgen m ons land. In 1914 had de eerste crematie plaatsgevonden 

en in 1915 bleek dat de minister van Justitie tegen voortzetting van die acti

viteit geen maatregelen zou nemen; daarvoor had men van de kant der voorstan

ders gevreesd. (Op de wettelijke regeling zal zo dadelijk nog worden ingegaan). 

Dat was een belangrijk succes voor de "Facultatieve", zoals hij in het dage

lijks spraakgebruik werd genoemd: de "Vereniging voor facultatieve lijkver

branding", vanaf 1874 in Den Haag gevestigd. Deze vereniging bezat het eerste 

en lange tijd enige crematorium in Nederland, dat te Velsen. Het ledental, dat 

zich tot aan de oorlog bewogen had tussen 500 en 1200, en dat bovendien nog 

met de nodige golfbewegingen, steeg vanaf het begin der jaren twintig snel: 

van 3400 leden in 1920 naar 8000 in 1930 en 18.000 c.q. 19.000 in resp. 1938 

en 1939 . Datzelfde beeld geeft de tweede crematistenveremging die Nederland 

rijk is, de in 1919 opgerichte Arbeidersvereniging Voor Lijkverbranding (AWL) 

te Amsterdam. In 1920 telde zij 500 leden, in 1925 2200, in 1930 6200, welk 

getal via 10.800 in 1934 steeg tot 15.000 in 1938138. Het aantal afdelingen der 

twee organisaties nam eveneens snel toe en daarmee de geografische spreiding 

van de crematie-aanhangers: bij de "Facultatieve" van 29 afdelingen in 1924 tot 
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54 in 1940; bij de A W L wordt dat aspect van de groei qoed cjeïllustreerd door 

de geweldige sprong van 37 naar 64 afdelingen in de loop van enkele jaren, 

namelijk tussen 1932 en 1934. Juist gedurende die twee jaren ontwikkelde de 

laatstgenoemde vereniging een geweldige propaganda en trad met boeken, 

brochures, folders en zelfs een propagandafilm in de openbaarheid; het 

verenigingsorgaan "De Urn" kwam maandelijk uit. Van de kant van de iets 

traditioneler ingestelde Haagse vereniging was het zoeken van de openbaarheid 

iets minder nadrukkelijk; niettemin moet men erop wijzen dat de meest bekende 

propaganda-brochure van die zijde in de jaren '20 en '30 niet minder dan vijf 

oplagen heeft gekend . Het aantal crematies in Velsen nam dan ook sterk toe: 

van 262 in 1925, via 505 in 1930 en 747 in 1935 tot 1061 in 1940 M. 

Onder zulke omstandigheden was uiteraard het gevaar niet denkbeeldig dat 

ook katholieken onder de indruk van de argumenten der crematisten zouden ko

men en mogelijkerwijs zelfs met de crematiebeweging zouden gaan sympathiseren. 

Hoewel de werkelijke penetratie onder de Nederlandse katholieken tot de Tweede 

Wereldoorlog zeer gering was, mag op de volgende feiten gewezen worden ter 

verklaring van de onder de katholieke élite blijkbaar levende vréés voor 

penetratie. Van de genoemde nieuwe afdelingen der AWL, 1933/1934, werden 

er ook een aantal in het zuiden opgericht. Reeds bestonden er afdelingen in 

Eindhoven en Heerlen, maar in de genoemde twee jaren kwamen er nog afdelingen 

bij in Breda, Den Bosch, Maastricht, Tilburg, Venlo en Roosendaal. Over de 

uitbreiding der afdelingen van de "Facultatieve" is dergelijke informatie niet 

beschikbaar, maar mogelijkerwijs was ook daar sprake van een organisatorisch 

doordringen in het katholieke zuiden ̂  . Ook waren er al katholieken, die zich 

in Velsen lieten cremeren: soms waren er dat per jaar niet meer dan 3, 4 of 5, 

maar er waren ook jaren met "pieken" als 12, 13 of 16. Voor de periode 1925-

1938 lag het gemiddelde aantal gecremeerde katholieken op 7,4 per jaar11*2. En 

nog een laatste punt: soms werd in de crematie-literatuur over de houding der 

katholieke kerk informatie gegeven, die niet helemaal volledig was en ook wel 

eenzijdig of onjuist. In dergelijke gevallen was de tendens uiteraard de 

scherpe kantjes van de negatieve kerkelijke houding af te slijpen en aldus 

de toegang der katholieken tot het crematie-ideaal te vergemakkelijken. Een 

voorbeeld hiervan is de wijd verbreide brochure van Rademaker. In een hoofd

stukje over "De godsdienstige kwestie" spreekt hij over geestelijken die zich 

hebben laten verassen; over buitenlandse katholieken die dat in groten getale 

ook doen; hij ziet wijzigingen in de katholieke pers en in brochures van de 

kant der katholieken, d.w.z. wijzigingen in positieve zin. Heel expliciet noemt 

hij dan zelfs ook de beide hierboven al aangeduide brochures, die van pater 
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Beijersbergen SJ en het AvG-brochuurtje. Terecht nerkt hl} op: "Beide auteurs 

geven toe, dat geen enkele leerstelling der R.K. Kerk de verassching ver

biedt" , maar hij verzwijgt dat beide auteurs des te neer aandacht geven 

aan de overige argumenten van de Kerk, die tot de toen geldende verbods

bepalingen hadden geleid. Pas m 1963 kwam er wijziging in het kerkelijk 

standpunt. Al met al was er toentertijd dus reden voor de katholieke leiders 

om op hun hoede te zijn. 

Er is nog een tweede motief dat - m sanenhang met het voorafgaande -

op de achtergrond speelt, en dat heel concreet het verschijnen van het AvG-

brochuurtje mee verklaart, namelijk de in 1939 op handen zijnde wijziging van 

de Begrafeniswet. Deze was uiteindelijk, na tal van mislukte pogingen, in 

1869 tot stand gekomen, en stelde in artikel 1 vast dat een overledene be

graven noest worden; crematie was daardoor inpliciet verboden. Echter noch 

artikel 1, noch het gedeelte der wet waarin de strafbepalingen waren onder

gebracht, stelde vast wie voor het begraven verantwoordelijk was c.q. wie 

vervolgd moest worden wanneer tegen artikel 1 gehandeld werd, bijvoorbeeld 

door het creneren van een lijk. Van die opening in de wet nu maakte een meer

derheidsstroming in de "Facultatieve" gebruik, om niet eerst te proberen een 

wetswijziging te bereiken om dan legaal te kunnen cremeren, maar andersom: de 

justitie voor een voldongen feit plaatsen, en een proefproces uitlokken. Hoe 

dit laatste in 1914/1915 gebeurde, werd boven al kort aangeduid. De Hoge 

Raad bepaalde dat, bij gebrek aan een aanwijzing in de wet, niemand vervolgd 

kon worden vanwege de crematie van dr. Vaillant in 1914, en daarna liet de 

minister aan de Vereniging weten dat ook tegen volgende crematies niet zou 

worden opgetreden. Aan deze merkwaardige situatie wilde het wetsontwerp Ruys-

Heemskerk, 1919, een einde naken door o.a. te bepalen dat crematie geoorloofd 

was wanneer de betrokkene daartoe beschikt had bij testament of codicil. Voor

al vanwege verzet van AR-kant werd het voorstel niet in openbare behandeling 

genomen. Officieel echter werd het pas in 1940 ingetrokken, toen een nieuw 

ontwerp van Boeyen-Gerbrandy werd ingediend. Echter al eerder, in 1938/1939, 

werd een ontwerp voorbereid onder de laatste kabmetten-Colijn en was aan de 

Tweede Kamer aangekondigd dat een voorstel de Kamer zou gaan bereiken. Ten

gevolge van de verschillende kabinetswijzigingen en uiteindelijk vanwege de 

bezetting heeft een en ander nooit plaatsgevonden; in 1946 is het ontwerp 

ingetrokken, en pas in 1956 kwam een nieuwe wet tot stand, die crematie geoor

loofd naakte, wanneer aan een aantal voorwaarden voldaan was. Echter vanaf 

1938 konden de Kamer en het publiek de behandeling van een wetsontwerp ver

wachten 
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Het grootste deel van de AvG-brochure tegen crematie,geschreven door 

p. Sebald Linders OFM, was van infomatief-polenische aard. Daartoe behoor

den bijvoorbeeld de uiteenzettingen over pre- en postchristelijke, heidense 

li]kverbrandingsgevroonten. Daarbij werd voor wat betreft de 19e eeuwse ont

wikkelingen, naar goed katholiek gebruik, de rol van de vrijmetselarij over

dreven en bleven de nodige onderscheidingen achterwege. Gegevens over de 

moderne crematiebeweging in de wereld en in Nederland sloten dit gedeelte af. 

Vervolgens werden de argumenten der crematisten weerlegd: het hygiënische, 

het economische en het gevoelsargument, elders in de polemische literatuur 

over het onderwerp ook wel het "aesthetische argument" genoemd; het doelde 

op het naar de mening der crematisten afgrijselijke lot van een begraven 

lijk. Het waren de gebruikelijke onderwerpen, waarnee het grootste deel der 

geschriften van voor- en tegenstanders in die dagen gevuld wa<,. Daarna 

werd het kerkelijk standpunt uiteengezet en de redenen ervoor toegelicht. 

Ook daarbij werd weer over de vrijmetselarij gesproken en verondersteld dat 

een besluit zich te laten cremeren een antikerkelijke en antigodsdienstige 

instelling vooronderstelde; voorts deed men er volgens binders altijd wel 

aan, zich bij de tradities der katholieke kerk aan te sluiten. De in anti-

crematie-literatuur onvermijdelijke argumentatie pro-begrafems, namelijk 

dat door opgraving van het lijk gifmoorden konden worden vastgesteld, sloot 

dit gedeelte van het brochjurtje af 

Ook de hierboven geschetste achtergronden waren in binders' geschriftje 

gemakkelijk herkenbaar. In de Inleiding stelde hij al direct en principieel 

christendom tegenover crematie en constateerde dat er gevaar dreigde: "Nu 

wordt er sinds jaren, ook in ons land, met steeds intenser propaganda, een 

actie gevoerd voor lijkverbranding". Daarover wilde hij informatie verschaf

fen en het kerkelijk standpunt er tegenover toelichten. Ook de politieke 

achtergrond werd al meteen genoemd· binnenkort was immers "de reeds jaren ge-

wenschte wijziging der begrafenis-wet" te verwachten. Verderop in de bro

chure werd dan nog uitvoeriger aandacht besteed aan de groei van de crematie

beweging in Nederland. Details over ledenaantallen, cijfers over crematies 

e.d. werden in dat kader (niet steeds correct overigens) aangegeven. De 

laatste paragraaf was gewijd aan "Onze Begrafeniswet". Naar de mening van 

de schrijver was de bestaande crenatie-practijk onder vigueur van een wet 

die dat eigenlijk verbood "werkelijk gezagsondermijnend". Daarom hoopte hij 

dat het wetsontwerp spoedig in de Kamer ter behandeling zou komen. Hij ver

meldde kort de mogelijke wijzigingen van de Begrafeniswet: facultatief stel

len van crematie, verbod ervan of althans het tegengaan van uitbreiding, maar 
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sprak zich niet expliciet uit over de door hem gewenste richting. Men kan 

er echter veilig van uitgaan dat het, gezien de hele tendens van de brochure, 

de bedoeling van de auteur was te pleiten voor één van de twee laatstge

noemde mogelijkheden: verbod of althans beperking. De laatste zin wees 

daar ook op: "Wij wachten (naneli]k op het ontwerp), zeer benieuwd,maar ook 

vol vertrouwen, omdat wij weten dat deze Regeering op Christeli]ken orondslag, 

rekening zal houden met het gevoelen van ons Christelijk volk". En wat naar 

binders' mening "het gevoelen van ons Christelijk volk" was, leed geen enkele 

twijfel. Slechts over de mate waarin dat gevoelen beschermd moest worden 

door wetgeving sprak hij zich niet uit 

5. De Bellamy-beweging. 

Edward Bellamy was een Amerikaans journalist die na 1888 over de hele wereld 

snel beroemd werd als gevolg van het succes van zijn toekomstroman "Looking 

backward 2000 - 1887". Een tweede boek, "Equality", een tiental jaren later 

gepubliceerd en de critiek op het eerste mee verwerkend, was vermoedelijk 

juist vanwege die laatste trek een veel minder groot succes; wel werd een 

binnen de context van "Equality" ingebouwde satire vaak apart als brochure 

uitgegeven, in het Nederlands onder de titel "De gelijkenis van de water

tank". Aan de hand van "Looking backward" is Bellamy's utopie in enkele 

grondtrekken als volgt aan te duiden . In de Bellamy-samenleving is het 

vrije systeem van de particuliere onderneming vervangen door een staats

systeem, waarmee alle maatschappelijke nadelen van het kapitalisme (bij

voorbeeld werkloosheid) zijn komen te vervallen. ledere man en vrouw werkt 

24 jaar van zijn of haar leven in een zelfgekozen beroep, namelijk dat beroep 

waar men de meeste aanleg voor heeft. Ieder ontvangt voor zijn inspanning een 

gelijke beloning: niet is dus de geleverde prestatie criterium voor de belo

ning. Uit de sociaal-economische organisatie van de samenleving kont het be

stuur voort; het partijpolitiek systeem is verdwenen. Ook voor wat betreft de 

internationale organisatie van (Bellamy-)staten geldt dat daarin hoofdzaak is 

het controleren van het economisch ruilverkeer door een Internationale Raad, 

via welke dan eveneens de overige internationale zaken geregeld worden. Om

dat er geen concurrentie meer bestaat, nationaal noch internationaal, is vrede 

gegarandeerd. Omdat iedereen tevreden is, komt er ook geen criminaliteit meer 

voor. De gelijkstelling van de vrouw aan de man is bereikt, omdat ze dezelfde 

kansen heeft, dezelfde soort arbeid kan verrichten, want eten doet men in 

Staatsrestaurants en ook de was wordt collectief gedaan. Alleen al op grond 

van al deze nastrevenswaardige idealen, die met vlotte pen beschreven worden, 
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kan nen zich voorstellen dat het boek een succes werd. Er zijn echter nog 

andere factoren die dat helpen verklaren. Bellamy verwerkte in zi]n verhaal 

allerlei technische snufjes die het leven "In het jaar 2000" aanzienlijk 

zouden veraangenamen. Electnsch licht, telefoon, radio, een soort televisie, 

buizenpost e.d., en dat alles natuurlijk voor iedereen beschikbaar, werden 

in het verhaal gekoppeld aan de realisering van het sociaal-economisch 

systeem, dat aldus nóg aantrekkelijker werd. Datzelfde gold ook voor de 

willekeurige grens die in het 45e levensjaar getrokken werd; daarna hoefde 

niemand meer te werken, er was alle tijd voor ontspanning en ontwikkeling, 

zodat de dan aanbrekende levensfase als de belangrijkere kon worden voorge

steld. Bij dat alles - en dat is voor het massaie karakter van het succes 

misschien doorslaggevend geweest - was "Looking backward" als roman ge

schreven. Er was een hoofdpersoon, Julius West, die in 2000 uit een hypnose 

ontwaakte, in het gezin van dr. Leete werd opgenomen, door de nieuwe samen

leving rondwandelde, en op zijn gemak al het nieuwe met het oude kon verge

lijken, en op die manier voor het nieuwe gewonnen werd. De lezer kon zich ge

makkelijk met de romanheld en diens bekering identificeren. Ook de romance 

ontbrak niet: dr. Leete had namelijk een buitengewoon aardige dochter. 

In de Verenigde Staten werd het verschijnen van het boek aanleiding tot 

de oprichting van een "National Party", die echter klein bleef, waarschijn

lijk niet alleen tengevolge van het vroegtijdig overlijden van Bellamy in 

1898, op 48-jarige leeftijd™'. 

Zoals overal elders kende ook in Nederland de belangstelling voor Bellamy 

enkele hoogtepunten, namelijk eind 19e, begin 20e eeuw en daarna pas weer in 

de jaren dertig, uiteraard in samenhang met de discussies over een nieuwe 

inrichting van de samenleving als gevolg van de crisis. Over die eerste fase 

is weinig bekend in de literatuur. Dat houdt echter niet in dat het Bellamya-

msme toen beslist even weinig of minder invloed dan enkele decennia later ge

had zou hebben. Tengevolge van de overwinning van het marxistisch socialisme 

en de moderne vakbeweging is wellicht het historisch beeld van het vrije 

socialisme en allerlei randverschijnselen, waaronder het utopisch socialisme, 

vertekend. Men kan er echter op wijzen dat de Nederlandse vertaling van 

Bellamy's hoofdwerk gemaakt werd door een van de oprichters van de SDAP, 

Frank van der Goes, en dat de vertaling in de jaren dertig op naam kwam te 

staan van Henri Polak, de oprichter van het MVV; tot de eerste wereldoorlog 

verschenen er vijf edities van, onder de titel "Het jaar 2000", tussen 1933 

en 1937 kwamen de zesde tot en met de negende druk op de markt. Bovendien is 

onlangs - overigens nog slechts globaal - gewezen op de belangstelling voor 
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het Bellamyanisme in de kringen van het vri^e socialisme, in de Friese 

Zuid-Oosthoek m de tijd rond de eeuwwisseling . Wat echter precies de om

vang van de belangstelling is, is onduidelijk, zoals het evenmin vast te 

stellen is hoever de inspiratie van allerlei socialisten door de utopist 

Bellamy gegaan is. Van de kant der Bellanyanen wordt die invloed zeer over

trokken , maar vooralsnog mag men betwijfelen of juist ook al in die eerste 

fase de invloed in socialistische kring zo gering is geweest als het uit de 

bestaande literatuur lijkt . Overigens valt nog te vermelden dat in de jaren 

negentig ook het tweede boek, "Equality", in het Nederlands verscheen, 

vertaald door een zekere A.C.B. In een nieuwe bewerking van de Bellamyaan 

H.Molles, verschenen in 1935 en 1937 herziene edities onder de titel "Ge

lijkheid voor allen". 

In de loop van de jaren dertig nam het Bellanyamsme een relatief hoge 

vlucht, ook in organisatorisch oplicht. Er werden van verschillende kanten 

initiatieven ontplooid. Zo was er een "Nederlandsche Bellamy-Partij" te 

Groningen, die zich op christelijke grondslag stelde: "De Economische Gelijk

heid worde de hoeksteen der Christelijke Geneenschap ..." luidde een prin

cipiële uitspraak van die kant . Deze groep had een eigen orgaan, genaamd 

"Welvaart voor Allen". "Welvaart en Vrede" anderzijds was het officieel or

gaan van een andere vereniging, de "Nederlandsche Bellamy Beweging", waarover 

weinig vast te stellen is, behalve dat de redactie ervan - en daamee mis

schien de leiding van de Beweging - in Haarlem zetelde. In Amsterdam was een 

Stichting "Bellamy-Boekenfonds" gevestigd, die lectur over en van Bellamy 

verspreidde en ook zelf wel brochures uitgaf. Dat laatste deed ook een Zaan-

damse "uitgeverij" (?), die op de ene plaats K.Blees Gzn. en elders G.Blees 

Kzn. heet; in ieder geval twee brochuurtjes ervan konden geïdentificeerd 

worden. Het is misschien nuttig op deze variaties gewezen te hebben, omdat 

het enige historische overwicht over het Bellamyanisme in Nederland in deze 

periode geschreven is door twee leden van de belangrijkste organisatie, de 

Internationale Vereemging "Bellamy" (IVB) , die hun concurrenten nauwelijks 

een woord waardig keuren . Deze IVB werd in 1932 opgericht en kwan al spoedig 

onder leiding van mr. P.Yssel de Schepper, die er de voorzitter van bleef tot 

de opheffing in 1941. Na de oorlog hervatte de organisatie haar werk, overi

gens met aanzienlijk minder succes dan ervóór. Het uiteindelijke doel van de 

vereniging was uiteraard de vestiging van een Bellany-sanenleving. Men stelde 

zich dat als volgt voor. Zodra 75% van de kiesgerechtigden in een land zich 

tot het ideaal bekeerd zouden hebben en dat via het inzenden van een brief

kaart zouden hebben laten weten, zou de vereniging een verzoek richten aan de 
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regering van het betreffende land, om reorganisatie in de zin van het 

Bellamyamsme te bewerkstelligen. Zover is het in Nederland niet gekomen, en 

buiten de landsgrenzen heeft deze internationale vereniging nooit enige 

invloed gehad. Tegen 1940 telde nen ongeveer 10.000 leden m zo'η 110 onder

afdelingen. Daarbi] moet men echter opmerken dat men lid werd door het op

sturen van de briefkaart en dat daarna nooit contributie geëist werd; de 

enige verplichting was, dat de leden zich voor de verbreiding der Bellamy-

idealen zouden inzetten . Juist zoals de vereniging zich in de wijze waarop 

het doel bereikt zou worden bijzonder rustig opstelde - een soort "revolutie 

via persuasie" - zo waren de middelen via welke zij propaganda voerde tradi

tioneel te noemen: lezingen, brochures, eens per jaar een landdag, en vooral 

een tijdschrift. "Bellamy-Nieuws" verscheen vanaf 1933, eerst enkele jaren 

maandelijks, daarna om de veertien dagen, en had toen, naar de mededeling 

van de Bellamyanen-histonci Zylstra en Bogaard, een oplage van niet minder 

dan 30.000 exemplaren, en als het om een bijzonder nummer ging, het twee- of 

drievoudige ervan . Al zal in deze mededelingen overdrijving schuilen, 

de IVB was als belangrijkste propagandist van het Bellamyamsme in Nederland 

vanaf het midden der jaren dertig een bekende verschijning. Niet-partijge

bonden als zij was, moet het al een succes genoemd worden dat zij zich tot 

zekere omvang heeft kunnen ontwikkelen in een verzuild land, terwijl boven

dien haar wijze van propaganda een zeker intellectueel niveau veronderstelde. 

De verzuiling in Nederland was er de oorzaak van dat de Bellamy-beweging 

steeds heeft moeten proberen de loyaliteit van o.a. katholieken en protestan

ten te winnen. Dat leverde uiteraard de nodige polemieken op, want de leiders 

van katholiek resp. protestants Nederland lieten zich hun zuilaanhang niet 

zonder meer afkapen. Om alvast geen onnodige, dat wil zeggen niet ter zake 

doende polemieken te veroorzaken had de Bellamyaanse bewerker van "Gelijkheid 

voor allen" uit de oorspronkelijke uitgave de hoofdstukken XXXI en XXXII in 

de Nederlandse vertaling weggelaten. Die handelden over de godsdienst in de 

nieuwe samenleving en waren zeker niet bijzonder positief voor de christelijke 

kerken te noemen. Een en ander zal samengehangen hebben met de cntiek die van 

die kant geuit was op Bellamy's eerste boek; "Equality" immers diende om die 

cntiek op te vangen en de nieuwe samenleving theoretisch verder uit te bouwen. 

Beziet men verder eerst kort de houding tegenover potentiële leden van pro-

testantsen huize, dan valt een hele reeks artikelen in Bellamy-Nieuws te noe

men, die erop gericht waren de bezwaren van die kant weg te nemen, c.q. te 

polemiseren met protestantse organisaties, die hun leden adviseerden Bellamy 
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links te laten liggen. 1938 en vooral 1939 vormen een hoogtepunt inzake de 

kwantiteit van artikelen die expliciet aan de verhouding net het protestan

tisme gewijd zijn . Ook in brochurevorn werd voor deze groep propaganda 

gemaakt, zoals door de voorzitter zelf in een geschriftje waarin hij de ver

schillende zaligsprekingen uit de Bergrede met de Bellamy-beginselen confron-

157 

teerde en kon concluderen tot overeenstenming in tendens . Voor het overige 

werd in de betreffende artikelen van het Bellamy-orgaan veel aandacht be

steed aan de juiste interpretatie van sommige bijbelteksten; vooral Matteus 

6,24 bleek voor nogal wat interpretaties vatbaar: "Gij kunt God niet dienen 

en de mammon". Ook meer politiek-gekleurde polenieken met christenen uit ARP-

en Patrimonium-kringen kwamen voor. Een calvinistische kritiek op het 

Bellamyamsme, waarin vooral de onjuiste, want optimistische en idealistische 

mensopvatting van Bellamy aangevochten werd - de mens is echter zondig van 

nature - zorgde in het verenigingstijdschrift voor enkele reacties. 

Gezien het onderwerp is het hier echter vooral van belang de pogingen 

van Bellany-zijde om de Nederlandse katholieken te winnen, aan de orde te 

stellen en de polemieken waartoe dat aanleiding gaf te vermelden. Het is in 

dat kader dat de AvG een door prof. Pauwels OP geschreven brochuurtje uit

gaf . Ook hier zijn enkele artikelen te vermelden uit de periode tot 1938 , 

maar in dat en het volgende jaar kregen de propaganda-initiatieven pas de 

volle nadiuk. Overigens had men aan katholieke zijde al in 1936 zijn stand

punt vastgesteld. Dat was gebeurd door J.H.Niekel in het tijdschrift van de 

AVPC, en de juist opgerichte "Katholieke Documentatie" had aan de hoofdzaken 

van die uiteenzetting c.q. afwijzing grotere bekendheid gegeven . Begin 1938, 

op 6 en 13 februari, gaf deze auteur, die directeur was van het Philosophicum 

in Warmond, in de St.Martha-kerk m Den Haag twee lezingen over de verhouding 

Katholicisme-Bellamyanisme en dat n e p in het Bellamy-Nieuws uiteraard een 

reactie op . Belangrijker echter werden enkele gebeurtenissen in zomer en 

najaar. Op de landdag van de IVB, m juni van dat jaar, sprak C.P.van Oostveen 

over het onderwerp "Waarom ik als Katholiek de Bellamy-gedachte ben toege

daan" . Op onderdelen van die rede wordt zo dadelijk nog teruggekomen, maar 

de tendens zij hier al vermeld: wanneer je goed katholiek bent, kom je van

zelf tot de overtuiging dat het Bellamy-systeem de beste oplossing van de 

maatschappelijke kwestie is, óók vanuit de katholieke principes bezien. "Als 

katholiek" wilde hij Quadragesimo Anno in practijk brengen, wilde hij recht

vaardigheid en naastenliefde beoefenen, wilde hij streven naar ordening van 

het maatschappelijk leven, "... en omdat ik dat wil, ben ik "Bellamyaan"".Daar 

werd dus niet de vraag gesteld naar de verenigbaarheid van katholieke en 
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Bellamyaanse beginselen, neen, er werd een noodzakelijke koppeling van de 

twee tot stand gebracht. Wellicht heeft het optreden van Van Oostveen al 

zekere effecten gehad, nog neer moest men ?ich aan katholieke zijde uitge

daagd gaan voelen, toen in de herfst het Bestuur van de IVB, wel in overleg 

met Van Oostveen, besloot de propaganda onder de katholieken ook organisa

torisch beter gestalte te gaan geven. Daartoe werd in het leven geroepen 

een Commissie van Rooms Katholieke Bellamyanen, kortweg RKC genoemd, die uit 

9 leden kwam te bestaan. Het doel ervan werd omschreven als het propageren 

van het Bellamyamsme onder geloofsgenoten, en tot de beantwoording van 

vragen uit die groep ter beschikking zijn. Voorts zou zij een documentatie 

aanleggen die in datzelfde kader betekenis zou kunnen hebben. De RKC n e p 

via een bericht in het Bellamy-Nieuws alle katholieke Bellamyanen op met haar 

contact op te nenen: "Wij zijn op de goede weg, om goede Bellamyanen en goede 

Katholieken tot één begrip te maken" . Kort daarna werd nog meegedeeld dat 

men brochures over de betreffende problematiek in voorbereiding had,- de op

richting van de RKC had in "katholieke kring" - dat betekende dan natuurlijk 

in de kring van de katholieke zuil - heel wat beroering gewekt, zo tekende 

men van RKC-kant daarbij nog aan . En hoewel er over de mate van beroering, 

en, concreter nog, over het aantal katholieke Bellamy-aanhangers en de activi

teiten van de RKC überhaupt nauwelijks precieze indicaties te geven zijn, 

valt uit de reacties aan katholieke kant althans af te leiden dat men het 

gevaar van afbrokkeling ernstig nam. De twee brochures die van die kant tegen 

de IVB geschreven werden hebben beide een "Evulgetur" dat gedateerd is in 

maart 1939. Beide maken melding van de RKC en ¿ijn dus geschreven tussen 

ongeveer november 1938 (de oprichting van de RKC) en maart 1939, en wel 

direct daarna verspreid. De ene, van AvG-kant, is juist al genoemd, de andere 

werd geschreven door twee auteurs. J.H.Nickel behandelde er de strijdigheid 

van het Bellamyamsme met de katholieke beginselen in net zoals Pauwels dat 

in de AvG-brochure deed,terwijl een econoom, E.A.V.Vermaas, een aantal tech-

nisch-economische kwesties behandelde . Intussen bleven in het tijdschrift van 

de vereniging artikelen verschijnen die op het thema betrekking hadden, c.q. 

mededeling deden van activiteiten van de RKC; ook tegen Hiekel en Vermaas 

werd uitvoerig stelling genomen, terwijl merkwaardiaerwijs op de brochure van 

Pauwels geen enkele reactie kwam . Aan Bellamy-zijde was Van Oostveen wel de 

belangrijkste figuur in al deze activiteiten. Hij schreef ook een brochure 

over het onderwerp168. Het "In memoriam" dat bij zijn overlijden, najaar 1940, 

in het verenigingsblad verscheen deed bovendien mededeling van een uitge

breide briefwisseling die hij met tal van vooraanstaande katholieken gevoerd 

zou hebben. 
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Beziet men de discussies inhoudelijk, dan zi]n er eigenlijk slechts 

enkele hoofdpunten die steeds weerkeren. De katholieke Bellamyanen wijzen 

regelmatig op allerlei communautaire c.q. collectivistische tradities in de 

katholieke kerk: de gemeenschappelijke leefwijze der eerste christenen, de 

kloostergemeenschappen, het experiment van de Jezuïeten in Paraguay. De tegen-

brochures kunnen wat dat betreft uiteraard gemakkelijk benadrukken dat derge

lijke zaken de katholieken in de XXe eeuw geenszins verplichten tot een maat

schappijleer die speciaal daarop zou aansluiten. Ook de poging van met name 

Van Oostveen, tijdens zijn landdagrede, om rechtvaardigheid en naastenliefde 

als pijlers van een christelijke samenlevening alléén in een Bellamyaanse 

maatschappij gerealiseerd te willen zien, laat zich nogal eenvoudig weer

leggen: die begrippen zijn zo ruim, dat ze zich naar heel wat verschillende 

kanten laten operationaliseren. Het hoofdpunt van het debat lag echter in de 

interpretatie van de encycliek Quadragesimo Anno. Van Bellamyzijde werd 

steeds getracht de gelijkgenchtheid van de encycliek en Bellamy's hoofd

gedachte te benadrukken: verwerping van het ongebonden kapitalisme en het 

ongelimiteerde winststreven, verwerping ook van de socialistische opvattingen 

over klassenstrijd en dictatuur van het proletariaat om het socialisme te 

vestigen. Dat leidde nogal eens tot selectief gebruik van de encycliek. 

Want - en zowel Pauwels als Niekel wezen daar uitvoerig op - het Bellamya-

nisme veroordeelde de vrije ondernemingsgewijze productie principieel en 

stelde er een staatssocialistisch alternatief tegenover. De encycliek echter 

spoorde slechts aan de nadelen van het bestaande systeem via overheidsin

grijpen te minimaliseren. "Katholieke ordening" betekende zeker niet 

"Bellamy-socialisme" . In de AvG-brochure werden nog andere bezwaren naar 

voren gebracht: tegenover Bellamy's "gelijk loon" de opvatting uit de katho

lieke sociologie van het "loon naar behoefte" maar ook "naar prestatie" . En 

als een derde hoofdbezwaar gold Pauwels de mensopvatting van het Bellamyani^me: 

de oorzaak ббк van het slecht functioneren van de samenleving lag uiteindelijk 

bij de erfzonde
1Я
. 

Een punt dat aparte vermelding verdient is de samenhang van deze pole

mieken tegen de Bellamyanen met het anticommunisme. Zo vroeg Pauwels zich in 

het begin van zijn brochure al af of "... ze (d.i. de Bellamy-beweging) geen 

geschikt terrein biedt voor communistische celvorming ..." ̂ , en even later 

constateerde hij weliswaar verschillen tussen communisme en Bellamyamsme 

op bijzaken, maar overeenkomst inzake het hoofdmotief: de vergemeenschappe-

lijking van de productiemiddelen
№
 . Ook Nickel wees op overeenkomsten, maar 

werkte een en ander meer practisch uit: er was aanleiding te vermoeden dat de 
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Bellamybeweging zich met de politiek zou gaan inlaten,en dat zij daarbij 

slachtoffer van de communistische volksfronttactiek zou worden. Ook de 

Bellamy-idealen op zich genomen konden een katholiek dus in de richting van 

het volksfront en het communisme brengen . Ook een anti-Bellamy-artikel 

in "De Opmarsch", het propagandablad van de RKSP, wekte associaties met het 

communisme: "Salon-communisme" stond erboven . Gezien het algemene karakter 

van de IVB en de middelen die zi] wenste te gebruiken om haar doel te be

reiken, zoals hierboven aangegeven, lagen dergelijke mogelijkheden vol

strekt buiten elke verwachting. Uit de publicaties althans is iets derge

lijks ook niet af te leiden - integendeel. Het is slechts de vrees voor het 

communisme en de obsessie van de volksfrontstrategie die de katholieke leiders 

tot dergelijke uitspraken bracht. 

6. De Getuigen van Jehovah. 

Dat 1975 niet de definitieve afrekening Gods met "het kwaad" en "de Boze" en 

"het slechte deel der mensheid" gebracht heeft, dat er geen Armageddon heeft 

plaatsgevonden, zoals de leiding van het Wachttorengenootschap steeds had 

voorspeld, zal voor menig Getuige onbegrijpelijk geweest zijn, het betekent 

in ieder geval niet het einde van deze secte. In Europa mag de verkondiging 

dan zijn moeilijkheden opleveren, overigens meer samenhangend met de saecula-

risatie dan met de misser in een voorspelling, in de met-westerse wereld, 

vooral Afrika, neemt de invloed van het Genootschap hand over hand toe. 

Al vaker had de leiding op basis van nauwkeurige berekeningen met ge

tallen, aan bijbelteksten ontleend, voorspellingen gedaan, die een fiasco 

bleken. Charles T.Russell (over!. 1916), de stichter van deze Amerikaanse 

bijbelbeweging, had berekend dat Armageddon in 1914 zou plaatsvinden. Het uit

breken van de wereldoorlog gaf hoop, maar de feiten namen na enige tijd een 

heel andere keer. Zijn opvolger "Judge" Rutherford voorspelde voor 1925 de 

komst van Abraham, Isaac en Jacob als inleiding op het grote gebeuren. 

"Millions now living will never die" werd dê slogan uit die jaren. Deze ver

wachting van "Armageddon around the corner" - zoals een journalist het eens 

bedacht - vormde het hoofdelement van deze en trouwens iedere chiliastische 

beweging. Door de overgang naar het genootschap, door zich te bekeren ббг 

het zover was, kon men zich redden. Ná de grote slag en het begin van het 

herstel van het paradijs op aarde, het millennium, zou er voor de 144.000 

uitverkorenen een bijzondere plaats in het godsnjk zijn weggelegd. Daar 

moest men dan natuurlijk wel wat voor over hebben. Onder leiding van Ruther

ford (191Θ-1942) werd het bijbelgenootschap, tot dan toe een losse eenheid 
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van nogal autonome gemeentes die traditioneel hun eigen leider kozen, omge

vormd tot een "New World Society", een gecentraliseerde "theocratie", waarin 

uiteindelijk alle macht bij de president van het genootschap berustte. Be

slissingen over de uitgave van boeken, brochures en periodieken, een goed 

deel van de uitgeverij zelf, benoemingen, instructies over het veldwerk van 

de getuigen , alles werd in Brooklyn beslist. In deze decennia ook kwam het 

werk in Europa en enigszins ook elders buiten de V.S. van de grond. Enkele 

cijfers mogen de omvang en groei illustreren: 

Groei van het Genootschap 

aantal getuigen productie van boeken, brochures 
en periodieken 

1918 

1928 

1938 

1948 

3.868 

23.988 

47.143 

230.532 

1936 

1942 

1948 

21.465.001 

36.182.981 

45.536.520 

In dit systeem paste de verkondiger, die zich zijn redding verdiende door het 

huis-aan-huis-werk, door colportage, via "back-calls" wanneer er een positief 

contact gelegd was, en die dan wekelijks zijn staat van prestaties invulde 

en opstuurde. Het beeld dat men van het genootschap in die jaren krijgt, is 

er een van een autoritair geleide organisatie, in zijn uitwerking hard en 

efficiënt, met leden die zich net een aan fanatisne grenzende toewijding hun 

redding bewerken middels de verkondiging van het heil aan anderen. 

Op die nanier heeft Rutherford de organisatie als zodanig wèl door de 

moeilijkste periode van haar bestaan weten te loodsen. Volgens de opvattingen 

der getuigen waren vooral twee nachten te bestrijden: kerk en staat, de twee 

beesten uit Openbaring 13. In tijden nu, waarin die beesten toch al in het 

nauw gedreven waren, leverde dat extra conflictstof op. Tijdens de wereldoor

logen eisten de staten strikte loyaliteit van hun burgers; de getuigen weiger

den militaire dienst en ook overigens identificatie met de nationale zaak. 

Leverde dat in de democratische staten al de nodige moeilijkheden op, in het 

fascistisch Italië en in Duitsland vanaf 1933 werden de getuigen zonder meer 

vervolgd. Van de ongeveer 20.000 Duitse getuigen, 1933, hebben er 10.000 ge

vangen gezeten en daarvan zijn er ongeveer 4 à 5.000 in concentratiekampen ver

moord 

In de publicistiek van de getuigen was voorts de houding tegenover de 

christelijke kerken, voorop de Rooms-Katholieke, bijzonder vijandig. In zijn 
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studie over de getuigen geeft Hébert daarvan een groot aantal voorbeelden uit 

verschillende bronnen, geschriften die in de Rutherford-ti^d verspreid werden, 

бок in Nederlandse vertaling. Als voorbeeld van een dergelijk geschrift mag 

hier genoemd worden J.F.Rutherfords boek "Enenies", dat in 1937 in het Neder

lands verscheen, en hier ook verspreid werd . Het grootste gedeelte van dit 

350 pagina's tellende geschrift, met nane hfdst. V, Afpersers, en VI, Het lied 

van de hoer, d.w.z. van pag.139 tot pag.294, is gewijd aan het bewijs voor 

de stelling, dat de R.K. Kerk vanaf ongeveer de eerste wereldoorlog alle, 

maar dan ook alle mogelijke middelen gebruikte om haar machtspositie, sinds 

1870 op een dieptepunt, te herstellen. Tot de instrumenten die zij daarvoor 

benutte, rekende Rutherford zonder aarzeling fascisme en nationaal-socialisme: 

zie de concordaten; een beweging als de Katholieke Actie; maar ook het commu

nisme ên het anticommunisme. Het communisme is namelijk een uitvinding van 

de ... jezuïeten, met als doel de hele wereld, dus ook de staten, onder 

leiding van de Kerk,er tegen te mobiliseren. "De boeman, die thans in alle 

landen het volk voorgehouden wordt, is het Communisme, en het is het paus

dom, dat de schepper - achter de schermen - van deze boenan-beweging is". 

Doel van deze truuk is namelijk "... het volk vrees aan te jagen en het er 

tegen te orgamseeren m een beweging, die geheel door het pausdom be-

heerscht wordt"181. In dit boek trad de Katholieke Kerk zonder meer als het 

belangrijkste instrument van Satan naar voren. Ook in de officiële visie op 

de ontwikkeling van het eiaen genootschap in de contemporaine geschiedenis 

handhaven zich tot op heden grove simplificaties. Zo bevat een schets van de 

geschiedenis der Getuigen in een soort handboek de voorstelling van een ge

zamenlijk tegenfront van katholicisme, fascisme en nationaal-socialisme, en 

is er sprake van "... de katholiek-fascistische combinatie ...", die zich in 

Europa in de jaren dertig steeds verder uitbreidde; of ook van "... de katho

liek-fascistische poging de wereld te beheersen ...", en voor de jaren na het 

uitbreken van de tweede wereldoorlog zelfs over "... de katholiek-nazistisch-

fascistische oorlogsmachine ..." die Europa onder de voet liep . Voorbeelden 

van katholiek-fascistisch optreden op lager en concreter niveau vermeldt dit 

handboek o.a. bij gelegenheid van de congressen van 1938 en 1939. Dat van 

1938 werd in Londen gehouden, in september. In die tijd kwam het regelmatig 

voor dat "... door priesters aangevoerde menigten ..." de getuigen aanvielen 

en hun vergaderingen verstoorden. Via een proces dat het Genootschap de 

"Catholic Herald" aandeed moest deze krant de beschuldiging van subversieve 

activiteiten aan het adres van de Getuigen terugnemen. Het congres van juni 

1939 in New York werd tijdens Rutherfords rede verstoord door "... 500 fascis-
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tische ordeverstoorders ..." van father Coughlins "Christian Front" . Al 

is de terminologie ook hier nogal sinplifleerend, vastgesteld moet worden dat 

het bij het laatste voorbeeld gaat om een strijdorganisatie die op zi]n minst 

als rechtsradicalistisch te kenmerken is. 

Kent men de beweging als geheel, dan kent men grosso modo ook de onder

afdelingen in de verschillende landen, bijvoorbeeld in Nederland - dat volgt 

uit het karakter dat de organisatie onder Rutherford had aangenomen. Ten 

aanzien van Nederland kan daarom volstaan worden met enkele korte opmerkingen 

en kwantitatieve gegevens . De geschiedenis van het optreden der Getuigen 

hier te lande gaat terug tot het jaar 1908195, met een begin waar slechts één 

"Russelliaan" bij betrokken was. De uitbreiding van het werk dateert ook hier 

uit de jaren van het interbellum, vooral de tweede helft van de jaren der

tig. Eerder hadden zich interne moeilijkheden voorgedaan, die niet precies 

te identificeren zijn, maar die wel samengehangen hebben met de boven aan

geduide pogingen van Rutherford tot fundamentele organisatorische hervorming· 

ook op de Nederlandse groep wenste Brooklyn greep te krijgen. Tekenend mag 

heten dat in het jaarverslag-Nederland over 1929 en over 1930 - zoals dat 

in het officiële jaarboek verscheen - niet de Nederlandse rapporteur werd 

geciteerd, maar dat de Centrale zelf een korte tekst over de ontwikkelingen 

in de Nederlandse groep samengesteld had. Daarin werden o.a. de volgende mede

delingen gedaan: "Wohl erkennen ein gutes Teil derer, die behaupten, dem 

Herrn geweiht zu sein, ihre Vorrechte des Dienstes nicht. Dennoch war die 

Gesamtzahl der Bücher und Broschüren ..." etc . Er het jaar daarop, 1930, 

bleken de moeilijkheden zo hoog opgelopen te zijn dat een gedeelte der Ge

tuigen zich afgesplitst had. "In einer der Versammlungen war eine Spaltung 

wegen Untreue, und einige gingen, aber die zurückbleibenden Wahrhaftigen und 

Treuen sind eifriger als je, und das Werk geht voran"1 . Het verslag over 

1931 bevatte nog een commentaar van de Centrale ("Holland is a small country, 

and slow. Some of the brethren there, however, are enthusiastic for the Lord 

and his cause" ), maar tegelijk bleek eruit dat het verkondigmgswerk, onder 

toezicht van Brooklyn, forser was aangepakt dan tevoren. Er was een groep 

van een achttal Duitse pioniers, dat wil zeggen Getuigen die een bepaald 

kwantum uren aan verkondigmgswerk besteedden, aan de Nederlandse groep toe

gevoegd. En de Centrale had van haar kant ook een handje geholpen: "A regional 

service director sent from this office", zo meldde het verslag, "also helped 

to arouse the Dutch brethren to see their privileges"1Ю
. Een en ander moet het 

werk in Nederland in het juiste gareel gebracht hebben. In 1932 blijken finan

ciële injecties te hebben plaatsgevonden, die het verkondigmgswerk aanzienlijk 
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vergemakkelijkten en moderniseerden. Er werden op verschillende plaatsen in 

het land huizen gehuurd, waar pioniers woonden en van waaruit zij hun werk 

konden verrichten net behulp van o.a. drie auto's. Later zouden de Getuigen 

hun werk gaan doen met behulp van gramofoons, waarop zij redevoeringen van 

Rutherford afdraaiden, en een geluidswagen waarmee men tevens lichtbeelden-

voorstellingen op straat kon geven. In de zomer van 1933 bracht Rutherford 

een bezoek aan Nederland, bezocht o.a. de Amsterdamse en Haagse groepen en 

kreeg de gelegenheid voor de radio een rede te houden. Vooral in de tweede 

helft van de jaren dertig kreeg men langzamerhand wat meer succes, al 

bleef de absolute onvang beperkt.Pas de na-oorlogse jaren 7ouden het Genoot

schap wat betere resultaten brengen. De onderstaande gegevens zijn ontleend 

aan de Jaarboeken; de getallen tussen haakjes aan andere bronnen: 

Groei van het Getuigenwerk in Nederland 1928 - 1940 

1928 

1929 

1930 

1931 

1932 

1933 

1934 

aantal 
Getuigen 

10 

50 

64 

72 

96 

88 

115 

(57; 

190 

;58) 

verspreid 
materiaal191 

58.908 

58.287 

56.650 

40.803 

152.844 

178.105 

215.936 

1935 

1936 

1937 

1938 

1939 

1940 

aantal 
Getuigen 

109 

-

+ 225 

(234) 

317 

+ 600 (501) 

verspreid 
materiaal 

199.406 

+ 184.000 

-

-

234.123 

313.631 

Het aantal gemeenten breidde zich in deze periode uit van 11 in 1931, 

via 21 in 1935 tot 37 in 1940. Hoewel ze in hoofdzaak in het westen en het 

centrum van het land te vinden waren, wil dat niet zeggen, dat Noord-, 

Oost- en Zuid-Nederland geen kennis maakten met het werk van de Getuigen. 

De drie pioniershulzen waarvan boven sprake was bevonden zich in Amsterdam, 

Groningen en Tilburg; met behulp van de beschikbare vervoersmiddelen werd 

vanaf het begin der jaren dertig het hele land jaarlijks éénmaal bewerkt. 

Ook in Zuid-Limburg had men - misschien slechts gedurende kortere tijd - een 

vast steunpunt. Daar werkten enkele Poolse mijnwerkers als verkondigers, óók 

onder de autochtone bevolking. Onder de pioniers, waarvan het aantal in de 

loop der hier behandelde jaren opliep van ongeveer 10 tot zo'n 45, werd de 

kern gevormd door een groep Duitsers. Ook vermeldt een der jaarverslagen de 
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komst van een aantal uit Frankrijk uitgewezen Getuigen, die hier aan het 

werk kwamen deelnemen. 

Het wekt geen verbazing in de jaarverslagen, vooral vanaf 1933/1934, 

voortdurend verwijzingen tegen te komen naar de moeilijkheden die de uit

breiding van het getuigeniswerk in Nederland in de weg stonden. Het optreden 

van "Satan in de Lage Landen" was een steeds terugkerend punt. Zo maakte het 

verslag over 1932 melding van moeilijkheden die de douane-autoriteiten ge

maakt zouden hebben, vermoedelijk bij het importeren van materiaal uit 

Brooklyn, en van de effecten van twee nieuwe wetten: "... a new law for

bidding anyone to go from house to house on Sunday, ... a new law against 

"blaspheming" god (Satan)!..."92. Echter, de nog in 1932 geldende Zondags-

wet dateerde uit 1815. De nieuwe winkelsluitingswet 1930 bracht wel veel 

debat ó(5k weer over een eventuele wijziging van de Zondagswet, maar dat 

is er niet van gekomen; van een nieuwe wet is dus geen sprake . De tweede 

wet was die tegen de godslastering, inderdaad uit 1932. Blijkbaar vreesden 

de Getuigen dat hij tegen hen gebruikt zou worden vanwege o.a. hun anti-

katholieke propaganda . Voor zover de moeilijkheden in de jaren dertig 

de verhouding met de katholieken betroffen wordt er zo dadelijk wat uitge

breider op teruggekomen. 

Via de Duitse pioniers bestonden er nogal wat contacten met de vervolgde 

Getuigen in Duitsland. Van Nederland uit werden o.a. zendingen brochures 

over de grens gesmokkeld. Vanaf oktober 1940 vonden regelmatig arrestaties 

van Getuigen plaats, oplopend tot 76 gevangenen in de maand juli 1941. In de 

herfst van dat jaar lukte het de Sicherheitspolizei leiding en belangrijkste 

kader van het Genootschap te arresteren. "Het is onze indruk", zo conclu

deert L.de Jong1 , "dat de Nederlandse groep deze haar in de herfst van 1941 

toegebrachte slag tijdens de bezetting niet te boven is gekomen". Hier zij 

er slechts op gewezen, dat in de informatie die Meyer van de leiding van het 
loc 

Genootschap te Amsterdam kreeg ten behoeve van zijn bovengenoemd onderzoek 

voor het jaar 1945 2.532 Getuigen worden vermeld. Omdat de overige aantallen 

uit die informatie, gecheckt aan andere bronnen, (nagenoeg) juist blijken te 

zijn, zal men er goed aan doen over eventuele groei en achteruitgang van het 

Genootschap in de oorlogsjaren geen al te snelle conclusies te trekken. Het 

lijkt immers op het eerste gezicht onvoorstelbaar dat de totale uitgroei tot 

genoemd cijfer zou hebben plaatsgevonden tussen het einde van de bezetting en 

het eind van het jaar 1945. 

Voor wat betreft de verhouding van de Nederlandse katholieken tot het 

Genootschap in deze jaren valt het volgende op te merken. Het optreden van 
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de Getuigen in het zuiden, met name in Noord-Brabant, is de katholieke lei

ders een ergernis geweest. Dat die zich dan vooral concentreerde op de vesti

ging van een pioniershuis in Tilburg, vanaf 1 mei 1932, ligt voor de hand. 

"From this home", zo vermeldt het jaarverslag 1932 , "which accomodates ten 

pioneers, wonderful work has been done among the Catholic people of the more 

thickly populated southern districts". In principe kan men zich voorstellen 

dat sommige katholieke leiders op mogelijkheden hebben gezonnen de huns 

inziens nadelige effecten van het Getuigenwerk zoveel mogelijk te beperken. 

De vraag is alleen, hoever men daarin is gegaan. De mededelingen in de jaar

verslagen over deze zaak, van de kant van het Genootschap dus, moeten wel 

met een flinke korrel zout worden genomen. Documentatie van de andere partij 

hierover is niet ter beschikking. Niettemin lijkt het gewenst hier althans 

de visie weer te geven, die uit de jaarboeken van het Genootschap naar 

voren komt. In het verslag over 1933 werd vermeld dat "de vijand" alles pro

beerde om het werk van de pioniers de voet dwars te zetten. "Dies kann 

besonders von Nord-Brabant gesagt werden, wo der Teufel versucht hat, das 

Werk der Zeugen Jehovas dadurch zu hindern, dass er sich der Geistlichkeit 

bediente, um den Bürgermeister zu beeinflussen, den "starken Arm des Gesetzes" 

gegen die Zeugen Jehovas zu gebrauchen" . Met andere woorden: pressie van 

de katholieke clergé op de burgerlijke overheid, teneinde die tot optreden 

tegen de Tilburgse vestiging te bewegen. Over een eventueel effect daarvan, 

of juist het achterwege blijven van gevolgen werd geen mededeling gedaan. 

Echter, het verslag over 1934 voerde de minister van Justitie - dat was op 

dat moment Van Schalk - ten tonele, die voor de pressie van de geestelijkheid 

zou zijn gezwicht, zodat "... we were threatened that if the work were 

continued in that district all the foreign pioneers would be expelled. At 

the same time an order was issued forbidding further pioneers of foreign 

nationality from entering the country" . Dat zou regelrechte chantage ge

weest zijn. Hoe dan ook, voor zover uit de verslagen valt op te maken, werd 

de vestiging in Tilburg opgeheven. Daarop wijst het gebruik van de verleden 

tijd in de verslaggeving en de hele trant ervan: "In southern Holland we had 

a pioneer home ..."; daartegen had men al geprobeerd van alles te ondernemen 

- dat was niet gelukt, en "Then a new Minister of Justice entered the government 

...". Een expliciete vermelding van de opheffing van Tilburg vindt men echter 

niet. Wel spreekt een der volgende verslagen , dat over 1936, nog slechts over 

twee pioniershuizen, terwijl er dat tot dan toe steeds drie waren geweest. Dat 

betekende niet het einde van de prediking der Getuigen in Brabant, want het 

Mededelingenblad van de AvG meldde in mei 1938 dat haar diocesane kringen 
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Breda, Den Bosch en Roermond in het geweer waren m woord en geschrift o.a. 

"tegen de aldaar zeer actieve Rütherfordbewegmg". En tegen het einde van 

het jaar, in november, verscheen m de St.-Jansklokken, het weekblad van het 

bisdom Den Bosch, onder de officiële mededelingen op de voorpagina een op

roep van mgr. Diepen zelf . Daarin constateerde deze dat "den laatsten 

ti]d" in het bisdom flink propaganda werd gemaakt door het Wachttorengenoot

schap. Hij waarschuwde zi]n diocesanen tegen die acties, n e p hen op geen 

drukwerken van de Getuigen te kopen en ze ook m e t gratis te accepteren. 

De pastoors zouden de waarschuwing zonodig van de preekstoel af moeten 

bekend maken. Dit alles heeft vermoedelijk de vasthoudendheid van de Ge

tuigen slechts bevorderd. In februari 1939 ontstonden er zelfs moeilijkheden 

rond de colportage in het Brabantse dorp Lithoyen, nabij Oss. Volgens het 

weekblad van de Nederlandse vrijdenkers werden de Getuigen door een joelende 

menigte gevolgd, die er op zeker moment zelfs toe overging de Getuigen aan 

te vallen, hun het materiaal af te nemen en te verscheuren, zodat de ge

troffenen zich haastig uit de voeten maakten. Het plaatselijke blad van de 

gemeente Oss prees even later het optreden van deze jongemannen - de Lith-

oyense jeugd wel te verstaan - dat ook volgens dit blad had bestaan uit het 

verscheuren van het propagandamateriaal van de Getuigen. "Niet alleen onze 

parochie, maar de heele Maaskant hebben zij hiermee een groóte dienst be-

,"
аЭ
. 

Verschillende processen zijn in deze jaren tegen de Getuigen gevoerd. 

In de twee, die ook expliciet in de Jaarverslagen genoemd werden , stonden 

een of meerdere Getuigen terecht omdat zij geschriften in voorraad c.q. 

verspreid hadden, die passages bevatten die beledigend werden geacht voor het 

katholieke deel der bevolking. Beide zaken dienden voor de Haarlemse recht

bank. In het eerste proces, juni 1937, ging het om een artikel in een van de 

tijdschriften van het Genootschap, Het Gouden Tijdperk. De titel ervan was 

"De R.K. Kerk zegent moord" en het had betrekking op de houding van Rome 

inzake de Abessijnse oorlog. Hier ên in hoger beroep werden de Getuigen, waar

onder de leider, de Nederlander Werner - de overigen waren Duitse pioniers -

vrijgesproken . Het tweede proces vond plaats m november 1939. Deze keer 

stond alleen Werner terecht en had de tenlastelegging betrekking op twee 

brochures. Voor de ene werd hij vrijgesproken, voor de andere tot één week 

gevangenisstraf veroordeeld 

In de katholieke publicistiek tegen de Getuigen komen vóór 1940 geen 

apart uitgegeven boeken of brochures voor. Het bekendst werden later de twee 

in de jaren vijftig verschenen boekjes van H.W.Ä.Joosten . Vóór de oorlog 
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beperkte een en ander zich tot een (niet nader te specificeren) aantal ar

tikelen, waaronder twee perscommumqués van de AvG . Het eerste daarvan 

- "betreffende het wroeten van de "Getuigen van Jehova"", zoals het Mede

delingenblad van de Actie aankondigde209 - verscheen in de zomer van 1937, 

3Uist in de weken dat het net vermelde eerste proces tegen de Getuigen 

werd gevoerd. Het maakte van dat proces ook melding en het wees erop dat 

in verschillende andere landen de Getuigen tot straffen veroordeeld waren. 

En ontwaart men niet een toon van teleurstelling in de verzuchting: "In dit 

vrije land ... zal het rumoerige kwasi-wetenschappeli]ke gedoe van "De 

Wachttoren" wel nooit worden verboden"7 Des te meer was daarom een na-

drukkelijke waarschuwing tegen zi]n activiteiten op zijn plaats . Het 

tweede communiqué verscheen in de periode van de geïntensiveerde bewerking 

van Noord-Brabant door de Getuigen, nadat de Bossche bisschop de gelovigen 

had gewaarschuwd, namelijk in januari 1939. Dat artikel is eveneens van in-
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formerende en waarschuwende aard, maar veel uitgebreider dan het eerste 

Daarnaast bevatte het Mededelingenblad van mei 1938 nog een korte waar

schuwing, en werd in de propaganda-filmstrook van de Actie een lichtbeeld 

aan het optreden der Getuigen gewijd, vandaar dat het tekstboekje erbij een 

commentaar bevatte, dat met de overige teksten in іепаепя goeddeels over

een kwam 

Voor het grootste deel is de inhoud van de AvG-afweer teqen het optreden 

der Getuigen van informatieve aard. Naam, afkomst en optreden van het Genoot

schap worden aangeduid, maar ook, vooral in het tweede communiqué, ver

schijnen tal van details, bijvoorbeeld betreffende de verschillende namen, die 

het Genootschap gehad heeft, allerlei titels van hun propagandablaadjes e.d. 

Het doel van die informatie is uiteraard de tegenstander zo goed mogelijk 

bekend te maken. Dat naast al deze informatie vooral gewezen wordt op het 

sterk anti-katholieke karakter van de propaganda en de leerstellingen, wekt 

evenmin verbazing. Zo wordt, ook weer m het tweede communiqué, een lang ci

taat gegeven uit een der in Nederland verspreide boeken of brochures; het zou 

zo uit het boven geciteerde Rutherford-boek "Vijanden" genomen kunnen zijn. 

Veel nadruk valt op de wijze van propaganda-voeren. Daarbij komt, in bijna 

alle waarschuwingen van de Actie, eenzelfde mededeling naar voren, die niet 

meer controleerbaar is. Bij hun huis-aan-huis-activiteiten in katholieke stre

ken zouden de Getuigen steeds met de aanbieding van een "Petrus-Canisius-

bijbeltje" beginnen, en daarin de kerkelijke goedkeuring tonen. Zo zouden ze 

de indruk proberen te wekken dat ài hun materiaal een dergelijk "imprimatur" 

of "evulgetur" zou hebben. Die methode zou de katholieke toehoorder er op 
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misleidende wijze toe moeten brengen brochuurtjes van de colporteur te kopen 

en pas later zou hij zich dan realiseren knollen voor citroenen te hebben ge

kocht. De Getuigen zouden hun katholieke bijbeltjes eenvoudig via de katho

lieke boekhandelaren besteld hebben, maar verscheidene van die laatstgenoemden 

weigerden, bij de ontdekking wie de bestellers waren, de orders uit te voeren 

- aldus een der connuniqués. 

Een punt dat aparte vernelding verdient - het komt in alle AvG-teksten 

over dit onderwerp voor - is de waarschuwing dat in de propaganda van het 

Wachttorengenootschap het gevaar van het communisme school. In het eerste 

communiqué nog het minst, hoewel er ook daarin op werd gewezen, dat het 

Getuigenwerk in Polen, Oostenrijk en Duitsland verboden was "... o.m. wegens 

de communistische sympathieën, die in vele hunner geschriften tot uiting 

komen". In het tweede communiqué werd de relatie met het antifascisme gelegd: 

de Getuigen hebben in Duitsland het nodige te verduren gehad, en daarom is 

de mogelijkheid niet uitgesloten "... dat er onder de propagandisten een 

ander soort anti-fascisten, namelijk communisten schuilen, die aldus langs 

dezen weg in geloovige streken, waar zij anders weinig invloed kunnen krij

gen, propaganda voeren tevens voor communistische ideeën". De suggestie dus 

van een soort dubbel-lidmaatschap-strategie door de Nederlandse CP om via 

huis-aan-huis-colportaqe vooral Brabant en Limburg vatbaar te maken voor 

het communisme. Ook de genoemde waarschuwing in het Mededelingenblad consta

teerde dat "... hun ideologie ... een minstens verdachte overeenkomst met 

die der communisten (vertoont) ...", terwijl ook het tekstboekje bij de film

strook vreesde dat "... hier aan strijdende communisten een zeldzame gelegen

heid wordt geboden, langs kwasi-godsdienstigen weg, tegen het fascisme en mis

schien wel voor het communisme te strijden" . Maar ook andersom werd de re

latie gelegd. In een lezing over communisme en volksfronttactiek, die de 

secretaris der Actie, Diepenbrock, in oktober 1938 voor de katholieke Amster

damse studentenvereniging hield, wees deze vanuit die problematiek op het ge

vaar van de brochuurtjes der Rutherford-beweginq: "Ook in deze boekwerkjes is 

communistische propaganda niet ver te zoeken", aldus het verslag van die le

zing . Ook buiten de kring van de Actie kwam dit punt naar voren, bijvoor

beeld in de waarschuwing van mgr. Diepen ("... communistische sympathieën ... 

in vele hunner geschriften") of in de verslaggeving van het dagblad De Tijd 

over het eerste proces tegen Werner en enkele andere Getuigen ("... zonderling 

mengsel van apocalyptische en millenaristische theorieën en maatschappelijke 

gedachten, die een sterk communistischen inslag vertoonen"). Tracht men te 

verklaren waar deze verwarring vandaan komt, dan is het volgende vast te stellen. 
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In geen enkele studie of bron over c.q. van de kant der Getuiqen is sprake 

van een werkelijke relatie met het communisme in zi]n politieke vorm, zo

als het zich in de jaren dertig voordeed. Er zijn twee hoofdbronnen waaruit 

de contaminatie voorkomt. In de ideologische sfeer is het voor de katholieke 

kritiek blijkbaar weinig oroblematisch chiliasme,of de heilsverwachting der 

eindtijd en dergelijke leerelementen uit het "Russellisme" te identificeren 

met de toekomstverwachting van de socialistische (heil-)staat in het marxis

me. De afwijzing van ëlk politiek machtstreven en zeker de met de communis

tische partijen gelieerde totalitaire Soviet-Unie door de Getuigen wordt 

daarbij vergeten. Behalve deze meer principieel lijkende "overeenkomsten" 

is het - ook in een der bronnen genoemde - antifascisme der Getuigen, samen

hangend met de vervolgingen m Italië en Duitsland, blijkbaar de bron van 

de vergissing. Antifascisme, dat zich met name richtte tegen een staat, die 

totale politieke loyaliteit van haar onderdanen eiste, ging in de kring 

van de katholieken blijkbaar gemakkelijk voor communistisch antifascisme 

door. Communisme en antifascisme kwamen dus ook daardoor een stukje dichter 

bij elkaar te liggen. Het was blijkbaar niet alléén communistische propagan

da die communisme en antifascisme zo graag exclusief aan elkaar wilde koppe

len. 

Tot slot mag nog opgemerkt worden, dat het effect van de propaganda der 

Getuigen onder de katholieken nauwelijks vastgesteld kan worden, ondanks de 

soms nogal juichende toon van de jaarverslagen van het Genootschap. Groot 

zullen de successen zeker niet geweest zijn. Een aanknopingspunt is misschien 

te vinden in twee van de drie sociologische onderzoekingen die na 1945 onder 

de Getuigen in resp. Amsterdam en Utrecht gedaan zijn. Voor Amsterdam onder

zocht Meyer ook de "geestelijke herkomst" van de Getuigen-populatie; bijna 

80% bleek uit onkerkelijke of protestantse kringen gerecruteerd te worden, 
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slechts 14% waren voormalige katholieken . Voor Utrecht vond Munters in twee 

onderzoeks-populaties beide malen een dergelijk percentage Getuigen van 

katholieke afkomst . Volstrekt benadenngsgewijs en afgezien van methodische 

complicaties als gevolg van verschillen in tijd en ruimte zou men het aantal 

voormalig-katholieke Getuigen vóór 1940 eveneens op zo'n 14% kunnen stellen. 

Voor het hele land zou dat, bij een totaal van ongeveer 600 Getuigen in dat 

jaar neerkomen op 84 bekeringen van katholieken tot Jehovah God. Ondat de 

genoemde onderzoekingen dateren uit I960 of later, en er voor die tijd sprake 

was van m het algemeen sterkere banden met de eigen, katholieke geloofsge

meenschap, zal het werkelijke getal nog wel lager hebben gelegen. 
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7. Het Occultisne 

In deze laatste paragraaf dient een verschijnsel besproken te worden, dat 

voor een deel organisatorisch minder grijpbaar was, maar dat de katholieke 

élite in die jaren niettemin van zo'η belang leek, dat ze het de moeite 

van een regelmatige bestrijding waard achtte. Het gaat hier om de opleving 

van het occultisme en de belangstelling voor en deelname aan allerlei vormen 

van occulte practijken in brede kring, waartegen de Actie stelling nam. Daar

bij stond de afweer van astrologie en spiritisme voorop. Ook de occulte 

kanten van het esoterisch christendom der Rozekruisers bracht de Actieleiding 

tot enkele waarschuwingen. Op die drie aspecten met name zal hier kort worden 

ingegaan. 

Het schema is daarbij steeds hetzelfde: de grondslagen van de be

treffende beweging werden gelegd door een kleinere groep; en in het inter

bellum, met name vanaf de tijd van de grote crisis, volgde een geweldige 

popularisatie. Zo was de heropleving van de astrologie , na de bloeiperiode 

aan het eind der middeleeuwen, het werk van een betrekkelijk kleine groep 

belangstellenden, die althans hoofdzakelijk door integere motieven werden 

gedreven. Het vestigen van een wetenschappelijke status voor de astrologie 

stond daarbij voorop. Onafhankelijk van elkaar waren op die manier in de 

grotere Europese landen en in de Verenigde Staten verschillende personen 

en groepen werkzaam, deels afkomstig uit de Theosofische Vereniging. Via 

congressen, vakbladen en handboeken traden zij vanaf de jaren '80 en '90 

van de vorige eeuw ook enigermate in de openbaarheid, maar pas na de eerste 

wereldoorlog zette de trend in, die leidde tot het verschijnsel dat door de 

schrijvers over deze materie betiteld wordt als "commercial astrology" of ook 

wel "Gassen-" of"Jahrmarktsastrologie". De toenemende onzekerheid met be

trekking tot de fundamentele bestaansvoorwaarden deed veel mensen meer dan 

ooit verlangen de toekomst te kennen. De popularisatie van de predictieve 

elementen uit de astrologie ging aan die vraag op steeds oppervlakkiger manier 

voldoen. Het was de tijd van de krantehoroscoop, voor het eerst in 1930 in 

de Engelse Sunday Express gelanceerd en sindsdien niet meer weg te denken uit 

de populaire pers. Astrologische handleidingen, kalenders en goedkope maga

zines (Fate, Prediction, Votre Destin, Sous le ciel) werden alom in steeds 

hogere oplagen op de markt gebracht. Astrologen, die van astrologie nog 

maar weinig afwisten en hun toekomstvoorspellerij nogal eens combineerden met 

alle mogelijke vormen van waarzeggerij, boden zich in de advertentierubrieken 

der bladen aan en kon men in elke grotere stad, op kermissen en markten raad

plegen. Er zat een kern van waarheid in de opmerking van een redacteur van de 
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"New Statesman" van augustus 1941: "Today more people follow their fate 

(or Hitler's) in the stars, as interpreted by the astrologers, than follow 

the day-to-day-news of God (or Satan) as outlined by his archbishops and 

vicars" . Niettemin bleef de meer ernstige traditie der astrologie ook in 

deze decennia bestaan en zetten de betreffende genootschappen zich ook wel 

openlijk af tegen deze vercommercialisering, die hun naam uiteraard weinig 

goed deed. Hoewel in de ter zake doende literatuur over de Nederlandse 

context geen opmerkingen te vinden zijn, kan men er, gezien de geschetste 

algemene achtergronden, veilig vanuit gaan dat zich dergelijke ontwikke

lingen ook hier hebben voorgedaan. Enkele gegevens, hoofdzakelijk ontleend 

aan de Brinkman over de jaren 1920 en 1930 ,bevestigen deze veronder

stelling. Het aantal daarin opgenomen boeken en brochures ter popularisatie 

van de astrologie liep op van θ in de jaren 1921/1925, via 13 in de jaren 

1926/1930, tot 21 in de eerste en tot 30 in de tweede helft van de jaren 

dertig. Bijna alle uitgaven hadden een inleidend en wegwijzend karakter en 

waren erop gericht gemakkelijk en doelmatig de eigen en andermans horoscoop 

te trekken. Vooral mogen enkele bijzondere uitgaven genoemd worden. Veen's 

tabellen voor het berekenen der horoscopen, waarvan tussen 1917 en 1940 

een zestal uitgaven verscheen, en waarin gegevens opgenomen waren voor het 

berekenen van horoscopen van mensen die geboren waren c.q. geboren zouden 

worden tussen 1846 en 1947, waren een belangrijk hulpmiddel voor elke 

amateur-astroloog. Ook enkele reeksen almanakken begonnen in de jaren dertig 

te verschijnen. Het bekendst was de "Planeetalmanak voor iedereen", door H. 

Merens samengesteld, die jaarlijks uitkwam in de jaren 1936 tot 1942 en die 

uitgebreide voorspellingen en horoscopen bevatte voor allerlei personen en 

groepen personen. Iets dergelijks was ook Dzur's Astrologische kalender 

voor het jaar ..., die tussen 1937 en 1941 jaarlijks uitkwam. Ook enkele 

periodieken was Nederland op dit gebied rijk, o.a. Lilith, De mystieke wereld 

en Urania, die alle korter of langer gedurende deze jaren verschenen. 

Het spiritisme kwam na 1848 vanuit de Verenigde Staten naar Europa over

waaien, waar het kon aansluiten bij mesmeristische tradities in Frankrijk, 

maar ook elders. Ook hier kan men in de meeste Europese landen tegen het eind 

der eeuw een gevestigde spiritistische belangstelling constateren (een ver

eniging, een of meerdere contactbladen e.d.). Helaas ontbreekt het wat dit 

verschijnsel betreft aan samenvattende sociaal-historische literatuur als 

hierboven is gebruikt en vermeld met betrekking tot de verbreiding van de 

astrologie. Hierop is echter minstens één belangrijke uitzondering: G.K.Nelson 

bestudeerde het spiritisme als sociaal verschijnsel, onderzocht twee "cases", 
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namelijk de verbreiding van het spiritisme m de V.S. na 1848 (na de er

varingen van de familie Fox) en in Engeland na 1918. Uit dit laatste onder

zoek komt naar voren welk een enorme aantrekkingskracht het spiritisme in de 

jaren '20 en '30 heeft gehad. Bij een van de twee nationale organisaties, 

de Spiritualists National Union, die alleen lidveremginqen kende, waren 

in 1908 125 verenigingen aangesloten, in 1919 309, in 1934 496 en in 1938 

530: een hoger aantal heeft de Unie ook ná de tweede wereldoorlog niet meer 

bereikt. In 1934 telde een tweede landelijke organisatie, de Greater World 

Christian Spiritualist League 562 aangesloten verenigingen. Nelson kon be

cijferen dat inclusief de leden van met-aangesloten spiritistische ver

enigingen of kringen het aantal Spiritisten in Engeland anno 1934 op onge

veer een kwart miljoen te stellen was. Daarnaast vermeldt ook hij een 

florerend "commercial spiritism" welks ondernemingen "... flourished like 

weeds in the back streets of the industrial towns where they fattened on 

the insecurity of the working class in a period of great poverty and un

employment" . Dit citaat leidt tot de conclusie van Nelsons studie: 

vóórkomen en bloei van spiritisme vindt - op het niveau van de samenleving 

gezien - plaats in situaties van anomie, zoals in de V.S. na 1848 in samen

hang met de toenemende immigratie en de (gevolgen van) de burgeroorlog - in 

Engeland in de genoemde decennia in samenhang met de eerste wereldoorlog en 

zijn gevolgen en vervolgens de "great crash" van 1929 en daarna. Op persoon-

lijkheidsniveau constateerde hij dat het gedepnveerden (fysiek, psychisch, 

economisch) uit verschillende sociale klassen waren die vooral tot het deel

nemen aan spiritistische practijken neigden. Slechts voor een deel zijn die 

factoren ook ten aanzien van de Nederlandse situatie werkzaam. Allereerst kan 

echter vastgesteld worden dat voor wat betreft de periode tòt het inter

bellum de ontwikkelingen in Nederland ongeveer gelijk opgingen met die m het 

buitenland - wellicht wat later en meer reagerend dan baanbrekend. Daarover 

kan men zich bij Tenhaeff informeren . Belangrijkste figuren waren hier 

Elise van Calcar en wat later Felix Ortt. In 1888 werd een vereniging van 

Spiritisten opgericht. Harmonía geheten, die overigens pas vanaf 1926 een 

eigen periodiek kreeg, de Spintische Bladen. Vervolgens kan men ook in 

dit geval enkele harde gegevens betreffende de uitbreiding van de propagandis

tische publicistiek over het spiritisme aan de delen van de Brinkman ontlenen: 

van enkele tientallen uitgaven tot 1920 steeg in het volgend decennium dat 

aantal tot 36 en in de jaren dertig tot 47. In die tijd had Harmonía ook een 

speciale propagandacommissie, die o.a. enkele brochures uitgaf . Overigens 

moet vastgesteld worden dat er net als inzake de toeloop tot de astrologie 
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voor wat betreft de situatie in Nederland geen enkel bijzonder onderzoek be-

4- 4.225 

staat 

De Katholieke Kerk kende zowel wat de astrologie als wat het spiritisme 

betrof ver terugreikende veroordelingstradities. Het oudst was uiteraard 

die van de "astrologia iudicialis" die zich een "iudicium" over toekomstige 

gebeurtenissen permitteerde, daardoor de menselijke vrijheid ontkende en 

tot fatalisme leidde. Op grond van Schrift en traditie was zij steeds als 

vorm van bijgeloof veroordeeld . Het oproepen van geesten was in 1856 voor 

het eerst uitdrukkelijk verboden; dat verbod was daarna herhaald en in 1917 

werd elke deelname aan séances, net uitzondering van die met wetenschappelijk 

doel, verboden. Argumenten daarvoor waren de bezorgdheid om de fysieke en 

psychische gevolgen voor de deelnemers aan een séance, maar vooral het feit 

dat Spiritisten autonoom, buiten de Kerk om, contact met het hiernamaals 

zochten. Ook zal een rol gespeeld hebben dat in het katholieke Zuid-Amerika 

het spiritisme zich, met name in Brazilië, als een concurrerende confessie 

deed gevoelen . Hoezeer ook in Nederland de kwestie van het occultisme 

bij de katholieke leiders in de aandacht stond, kan blijken uit een aantal 

werken van katholieke kant, die hier in de jaren voor en na de tweede wereld

oorlog verschenen en die bedoeld waren om de geloofsgenoten voor te lichten 

en te waarschuwen en er zodoende voor te zorgen dat de katholieken wegbleven 

van waar ze volgens hun leiders niet thuis hoorden. ббг 1940 betrof het 

slechts vertalingen van enkele buitenlandse werken; pas na 1945 verschenen 

enkele oorspronkelijke Nederlandse boeken. Dat van kardinaal Lépicier was, 

in de Nederlandse editie van 1936, een bewerking van een veel oudere mono

grafie, en voor wat het essentiële punt betrof ook sterk verouderd. Lépicier 

huldigde de ook in katholieke kring toen al omstreden demonistische ver

klaringshypothese voor het hele spiritisme, dat aldus begrepen niets anders 

was "... dan de voortzetting van de opstand van Satan tegen God" . Uit het 

voorwoord van de Warmond-professor J.P.Verhaar werd de bezorgdheid vanwege 

het om zich heen grijpen van occulte practijken ten gevolge van de oorlog 

en de economische crisis - door hem als oorzaken ook genoemd - goed zichtbaar: 

"Het gevaar is zelfs niet denkbeeldig, dat ook zwakke katholieken door deze 

lokkende bewering (i.e. de spiritistische these) een ogenblik worden ge

hallucineerd en er eenigszins in gaan geloven" . Een meer algemeen gehouden 

voorlichtingsboek was de bewerking door H.L.van Deursen van het Duitse boek 
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van prof. Feldmann, dat vanaf 1938 verschillende oplagen heeft gehad . Omdat 

het (katholieke) Nederlandse publiek nog nooit inleidingen in het occultisme 
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had gepresenteerd gekregen - zo deelde de bewerker mee - had hij het boek 

grondig aan de behoefte van dat publiek aangepast. Het gaf inderdaad een 

critisch overzicht over tal van occulte verschijnselen en benadrukte zwaar 

het kerkelijke standpunt. Daarbij kwam overigens naar voren, dat er ook wel 

een positieve kant aan het spiritisme te ontdekken was - het vormde immers 

een soort empirisch gefundeerde ontkenning van het materialisme: "De vast

staande resultaten van het parapsychologisch onderzoek zijn een schitterende 

bevestiging van de eeuwenoude katholieke wijsbegeerte" . In "De dooden 

leven" , van de hand van de Duitse mgr. Klimsch en door p. Hermans OP in 

het Nederlands vertaald en bewerkt, werd van het toen wijd verbreide 

geestengeloof gebruik gemaakt om alle mogelijke verhalen over verschijningen 

van heiligen en gelukzaligen opnieuw te vertellen en nu ook voor bewezen 

te houden. Hier probeerde men dus de parapsychologie om te munten tot een 

wapen in kerkelijke hand! De eerste, oorspronkelijk Nederlandse en katholieke 

inleiding op dit gebied was een gepopulariseerd overzicht over het hele 

terrein van het occultisme, door p. Maximinus in 1949 gepubliceerd . Ook hij 

merkte op dat de belangstelling voor het paranormale "onder het gewone volk" 

groeiende was, en aarzelde zelfs niet het als volgt te formuleren: "De grote 

gevaren van de na-oorlogse tijd 7ijn het communisme, het alcoholisme en het 

paranormalisme". Méér, op dit gebied gespecialiseerde, katholieke leiders 

waren dan ook broodnodig, meende hij . Tien jaar later verscheen nog een 

katholieke beoordeling van de parapsychologie door p. Visser MSC, van alle 

hier genoemden wel de meest deskundige . 

Wat de Actie "voor God" in dit opzicht deed, was het populariseren van 

de kerkelijke veroordelingen en waarschuwingen. Zo droeg het vijfde Vliegend 

blad als titel "Geloof-Bijgeloof"; er werden daarin een zestal artikelen aan 

verschillende aspecten van het occultisme gewijd. Eén groot aan de astrologie. 

De schrijver ervan gaf enige fundamentele informatie over de termen astrologie, 

horoscoop e.d., maar legde de nadruk op enkele karaktertrekken van het toen 

actuele astrologiebedrijf: het was een commerciële aangelegenheid, maar voor

al: het had met wetenschap niet het minst van doen. De veroordelingsgrongen 

der astrologie die de schrijver aanhaalde waren de traditioneel kerkelijke, 

maar eveneens werden relaties van de astrologie in zijn algemeenheid met de 

theosofie gesuggereerd en werd er een "geest van pantheïsme" in waargenomen. 

Zo werd de astrologie aan wat makkelijker herkenbare kerkvijandige stromingen 
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gekoppeld . Onder de bewaard gebleven reacties op de AvG-publicaties bevindt 

zich een uitvoerige brief van een serieus vak-astroloog uit Den Haag, Henri 

van der Hoek, die op dit artikel inging . Afgezien van een aantal detail-

361 



punten legde Van der Hoek veel nadruk op de academische status van de "weten

schap der astrologie". Daarvoor kon hij uiteraard naar het verre verleden 

verwijzen, maar hij verwaarloosde ook niet de namen te noemen van P.Dietz 

en W.Tenhaeff, die respectievelijk in Leiden en Utrecht leeropdrachten in de 

parapsychologie hadden. Het dient echter opgemerkt dat beide heren zich niet 

of nauwelijks met astrologie hebben ingelaten, nóch in die tijd, nóch later 

Ook hijzelf gaf les aan twee groepen Leidse studenten, zo vermeldde hij nog, 

maar helaas gaf hij daarvan geen nadere bijzonderheden. Ook in zijn argumen

tatie betreffende de relaties tussen katholieke kerk en astrologie moest hij 

wel voornamelijk op samenhangen wijzen uit de late middeleeuwen en de vroege 

nieuwe tijd: persoonlijke belangstelling van sommige pausen, pauselijk hof-

astrologen e.d. Naar het schijnt werd op het artikel ook gereageerd vanuit 

de sfeer van de commerciële astrologie, namelijk via een artikel in een ar

tikel in een niet te identificeren periodiek. Astrologische Wereldschouw ge

heten. Het Mededelingenblad van de Actie maakte er melding van en in de 

propaganda-filmstrook werden aan deze "polemiek" enkele plaatjes gewijd 

Dit alles is te dateren in de loop van de eerste helft 1938. Ongeveer een 

half jaar later liet de Actieleiding een perscommuniqué plaatsen, "Het bij

geloof in onze dagen" , dat geheel aan de astrologie was gewijd. Ook hier 

werden de veroordelingsgronden genoemd en via een aantal horoscoop-citaten 

werd aangegeven hoezeer de voorspellingen in het persoonlijk leven konden in

grijpen. Vooral echter is dit communiqué interessant omdat er goed uit blijkt 

wat de Actie in het bijzonder bekommerde: "... het bijgeloof, dat tot voor 

enkele jaren min of meer een privé-aangelegenheid was, is in onze dagen in 

vele opzichten een publieke zaak geworden". De populaire astrologische perio

dieken, die in de stationskiosken openlijk te koop werden aangeboden, waren 

daarvan een goed voorbeeld. Aan het eind van het communiqué werd in datzelfde 

verband nog gewezen op "... het enorm aantal helderzienden en astrologen, dat 

groeit men den dag", op de advertentierubrieken in allerlei bladen waarin zij 

zich vrijelijk konden aanbieden enz. Dat de Actie uiteraard niet alleen de 

commerciële astrologie, maar ook allerlei andere vormen van voorspelkunst in 

haar waarschuwingen betrok, bleek uit andere artikelen in de Vliegende bladen, 

waarin o.a. ook helderziendheid, kaartleggerij en handleeskunst werden ge

noemd 

De Vliegend blad-artikelen die het spiritisme bestreden kenmerkten 

zich door een vrij hoge mate van ridiculisering van het hele verschijnsel: 

spiritisme was slechts een moderne vorm van spokengeloof en werd dan ook ge

associeerd met spookverhalen over rommelende zolders, vurige hoefijzers aan 
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de muur enz. Hetgeen txjdens spiritistische séances gebeurde, werd door 

de artikel-auteur geheel net de bedrogshypothese verklaard. De strijdigheid 

met de kerkelijke bepalingen hoefde op die manier nog slechts zijdelings te 

worden aangegeven, want het was al duidelijk, dat iemand met gezond ver

stand zich nooit in een dergelijke richting zou begeven . Zeer kort maakte 

het spiritisme deel uit van de besprekingen van het Uitvoerend Comité tijdens 

een van haar vergaderingen. Prof. Groothuis en mevr. Steenberghe drongen er 

op aan dat de KRO meer ingeschakeld zou worden bij de waarschuwingen tegen 

het spiritisme . Of die verzoeken via mogelijke interventies van het be

stuur effect hebben gesorteerd, is niet vast te stellen. 

In een aantal artikelen m de Vliegende bladen werd bovendien nog 

expliciet benadrukt hoezeer katholicisme en het practiseren van occultisme, 

c.q. het koesteren van te ver gaande belangstelling elkaar moesten uitsluiten. 

Dat werd de lezers verduidelijkt door middel van enkele bijdragen, waarin 

vooropgesteld werd dat heel het occultisme een zaak van "neutralen", d.w.z. 

ongodsdienstigen was, en maar beter ook moest blijven . Echter werden 

tevens een aantal gebruiken gecritiseerd die m die tijd blijkbaar ook onder 

de katholieken ingeslopen waren. Met name becommentarieerde een bijdrage het 

meedoen aan zgn. "Godsdienstige Geluks-Bneven", een vorm van kettingbrief

schrijverij, waarmee men enerzijds bijvoorbeeld bepaalde gebedsverplichtingen 

op zich nam, anderzijds op bijzondere wijze een of ander geluk toebedeeld zou 

krijgen. Dat dergelijke verschijnselen niet zelden voorkwamen zou men kunnen 

afleiden uit de verzuchting van de schrijver: "... 't zou een lief ding waard 

zijn, te weten, hoevelen m ons land langs dezen weg hun geloof verloren 

hebben" ̂ 7. 

Ook het succes van het Nederlandse Rozekruisers-Genootschap in de tweede 

helft van de jaren dertig mag tot de heropleving van het occultisme gerekend 

worden; via een perscommuniqué waarschuwde de Actie daar dan ook tegen. De 

oorspronkelijke Fratermtas Rosae Crucis uit het begin der 17e eeuw, die 

haar oprichting terugvoerde op een nooit bestaan hebbende Christian Rosen-

creutz uit de 15e eeuw, heeft volgens deskundigen overigens in het geheel 

niets te maken met de eind 19e, begin 20e eeuw optredende Rozekruisers-

beweging. Serge Hutin vermeldt in zijn verhandelingen over de geschiedenis 

van het Rozekruis en de Rozekruisers-mystiek die moderne beweging niet of 

nauwelijks en James Webb ontkent zelfs expliciet elke relatie*9. Die moderne 

Rozekruisers-beweging ontwikkelde zich in de vorm van een aantal nationale 

verenigingen, die ieder voor zich probeerden ook buitenslands invloed te 

winnen, en vaak nogal verschillende achtergronden hadden. Te noemen zijn de 
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"Societas Rosicruciana in Anglia" (1866), waarvan later veel leden ook be

trokken waren bi] de in 1887 opgerichte "Golden Dawn", die voor wat Engeland 

betreft het nieuwe centrum van allerlei vormen van occultisme werd, van 

astrologie evenzeer als van kabbala en alchemie. Uit diezelfde ti]d dateerde 

de Franse "Ordre kabbalistique de la Rose Croix", terwijl in Duitsland Rudolf 

Steiner de naam en de synboliek van het Rozekruis verbond met zíjn eigen 

theosofische en later anthroposofische denkbeelden. Onder zi]n invloed 

werd Max Heindel, een Amerikaan, de grondlegger van de belangrijkste organi

satie, de Rosicrucian Fellowship of California (1909). Hiervan werd in 1924 

een Nederlandse afdeling opgericht in Haarlem, die onder leiding stond van 

J. en Z.W.Leene,- de laatste overleed in 1938, de eerste speelt tot op heden 

onder de naam Jan van Rijckenborgh een hoofdrol in het Nederlandse Roze-

kruiserswezen . Gedurende de eerste tien jaar ontwikkelde zich het werk in 

Nederland slechts langzaam: meer dan enkele honderden leden kreeg het Ge

nootschap niet en de oplage van het sinds 1928 uitgegeven maandblad. Het 

Rozekruis, zal niet veel hoger gelegen hebben. Ten gevolge van de tijds

omstandigheden der jaren dertig en de invloed daarvan op de belangstelling 

voor occultisme, ging het het Genootschap echter steeds beter, waarbij mis

schien ook de afscheiding van "Oceanside" in California, als factor van be

tekenis is geweest. De volledige zelfstandigheid van de Nederlandse afdeling 

zal de leiding wellicht tot groter activiteit hebben aangezet. Het Genoot

schap bracht een algemene voorlichtingsbrochure in omloop; de oplage van het 

maandblad steeg aanzienlijk; eind 1934 begon men een weekblad uit te geven 

onder de titel Aquarius, dat tot aan de tweede wereldoorlog bleef verschijnen,-

een Aquanus-Propaganda-Comité ontpüooide nog andere activiteiten, zoals het 

uitbrengen van nieuwe boeken en brochures van christelijk-esotensch karakter, 

die meestal vertalingen waren van werk van Max Heindel of geschreven werden 

door John Twine, een pseudoniem van J.Leene, die tevens een Rozekruisers-

bijbelcursus samenstelde. Ook via jeugdwerk en zomerkampen trachtte de leiding 

zich aanhang te verwerven. Dat dat lukte blijkt uit enkele cijfers. Hoewel 

geen precieze gegevens voorhanden zijn, staat vast dat het Genootschap tegen 

het eind van de jaren dertig enkele duizenden leden had en over tempel

gebouwen of -gebouwtjes beschikte in een tiental plaatsen in het westen en 

centrum van het land en bovendien een afdeling in Brussel en twee in Nederlands-

Indië had. 

Totdat de Actie een perscommuniqué ter waarschuwing tegen de Rozekruisers 

liet plaatsen, was van katholieke kant, voor zover controleerbaar, geen of 

weinig aandacht aan het Genootschap besteed . Het artikel van de Actie wees 
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er op dat men van de successen van het Genootschap heel wol weet had: het 

vermeldde,direct al aan het begin, de oprichting van een tiende tempel en 

de uitbreiding van het ledental. Enige algemene informatie over de oude 

Broederschap en de moderne beweging werd afgewisseld met het naar voren 

halen van bepaalde aspecten, die men van de kant der Actieleiding blijk

baar bijzonder ernstig nam, zoals het bedrijven van astrologie door de 

Rozekruisers-aanhang, haar activiteiten ter beïnvloeding van de jeugd, 

en m het algemeen het aan de weg timmeren via het "Aquarius-conité". Maar 

vooral werd op enkele plaatsen in het communiqué de relatie met de vrij

metselarij benadrukt. Uit de literatuur over het onderwerp blijkt dat er 

in een aantal gevallen wel contacten en invloeden vanuit geheime Roze-

kruisers-broederschappen met en op de jonge Vrijmetselarij geweest zijn, 

in de 18e eeuw, maar dat er van relaties tussen die laatste en de moderne 

beweging geen sprake is; daarvoor was die veel te mystiek en te nauw ver

bonden met allerlei elementen uit het occultisme2S3. Het perscommuniqué ver

meldde nu enerzijds dat men "... niet zonder meer (kon) zeggen, dat de 

Rozenkruisers vrijmetselaars (waren)" en zelfs ook dat er geen organisato

rische banden tussen beide bestonden. Anderzijds kwam men daarop aan het 

eind van het artikel weer terug, en achtte het toch merkwaardig dat Roze-

kruisers zich zo graag (mystieke) vrijmetselaars noemden, dat de 18e vrij

metselaarsgraad van de Schotse ritus naar het Rozekruis was genoemd en dat 

er in de ritus nog andere overeenkomsten waren. Met het besluit dat "de oor

sprong, het rituaal, de organisatie ... wel zeer sterk (deden) denken aan 

de vrijmetselarij" werd op die manier toch weer een min of meer nauwe relatie 

gesuggereerd met een stroming, die de meest antikerkelijke stoottroep sinds 

de 18e eeuw geacht werd te zijn. 

Nog een andere relatie werd door de Actieleiding gelegd, namelijk naar 

de uiterste politieke linkervleugel! In het communiqué gebeurde dat op be

dekte manier, namelijk door de verwijzing naar het "sterk anti-katholiek en 

antifascistisch karakter" van het weekblad van de Rozekruisers. Dat anti-

fascisme was volgens het artikel zó sterk, dat "alles wat tegen het fascisme 

ageert, wordt bejubeld zonder onderscheid". Maar welke tijdgenoot zou bij het 

lezen van die woorden niet direct aan het communisme denken9 In een rede

voering die Diepenbrock één of misschien ook meerdere malen heeft gehouden, 

kwam echter een passage over de Rozekruisers voor, waarin dit punt veel preg

nanter werd geformuleerd . Daarin heette het dat de Rozekruisers "duidelijke 

sympathieën met de ultra-linksche ideologie" vertoonden en dat hun boek

handels communistische lectuur in voorraad hadden. Duidelijker kon het niet. 
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Volstrekt onduidelijk is het echter waar de oorsprong van deze associatie 

ligt, tenzij misschien in de vervolging van de secten, en ook van de Roze-

kruisers, in Duitsland na 1933, waaruit het anti-fascisme te verklaren zou 

zijn; wat voor de Actieleiding blijkbaar al gelijk stond met communistische 

sympathieën ... 

Tenslotte moet in dit verband een waarschuwing vermeld worden tegen een 

in de tweede helft van de jaren dertig nieuw genootschap(je?): Psychiana. 

Noch in actuele, noch in oudere naslagwerken van verschillende aard is ook 

maar enig gegeven over oorsprong, ontwikkeling en inhoud van deze Noord-

Amerikaanse secte te vinden. Dat zij daarom betekenisloos is geweest staat 

wel vast, evenzeer als het feit dat de Actie haar in verschillende vormen 

de nodige bestrijding niettemin heeft waardig gekeurd: in het Mededelingen

blad, in de juist vermelde rede van Diepenbrock, via een plaatje in de Film

strook en via een perscommuniqué . Daaruit blijkt dat Psychiana onder 

leiding stond van een zekere dr. Frank Robinson, geen geopenbaarde gods

dienst erkende, maar een eeuwigheidsgeloof zocht"in de denkende, scheppende, 

energetische intelligentie, welke zich uit in de Godwet" - aldus tenminste het 

Actie-perscommuniqué. Van een Nederlandse afdeling noemde dat artikel de 

namen van de leiding - waaronder enige personen van adel, een industrieel 

en een kunstenaar - reden, waarom de Actie het geheel als een "society-

godsdienst" betitelde. De leiding organiseerde voordrachten, verspreidde 

een eigen circulaire en gaf een tijdschrift uit, waarvan volgens het communi

qué tenminste de eerste aflevering openbaar, namelijk aan de stationskiosken, 

te koop was. Ook verzorgde men een schriftelijke cursus van een twintigtal 

lessen. Over eventuele groei of over het einde van deze onderneming - en dan 

mogelijkerwijs o.a. ten gevolge van de protesten en anti-propaganda van de 

Actie - staat niets vast, al wekt de tekst, die men bij de Filmstrook uitgaf 

wel de indruk dat althans mede door de interventie van de Actie een volgend 

nummer van "Psychiana" niet meer in de stationskiosken verkocht kon worden. 
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1) Vgl. hiervoor: A.L.Constandse, Geschiedenis van het humanisme in Nederland, 
Den Haag 1967, hfdst.III en IV; O.Noordenbos, De Dageraad honderd jaar, 
In: Bevrijdend denken. Gedenkbundel ter gelegenheid van het honderdjarig 
bestaan van de Vrijdenkersvereniging De Dageraad, Amsterdam/Antwerpen 1956, 
pp.45-68; dez.. Het atheïsme in Nederland in de negentiende eeuw. Een 
kritisch overzicht. Rotterdam 1933. Gegevens over de eerste fase van 
De Dageraad ontlenen ook deze auteurs voornamelijk aan: A.H.Gerhard, 
De Vereeniging De Dageraad, In: De Dageraad, Geschiedenis, Herinneringen 
en Beschouwingen, Amsterdam 1906, pp.1-56, zijnde het gedenkboek bij het 
50-jarig bestaan. 

366 



2) G.Harmsen, Geschiedenis van de Nederlandse arbeidersbeweging in hoofd

lijnen (ontwerp), Nijmegen, 2.3. =1971, p.9. J.J.Giele, De Eerste Inter

nationale in Nederland, Nijmegen 1973. 

3) Gegevens ontleend aan het artikel van Noordenbos, passim. 

4) Vgl. b.v. J.H.Scheps in een herdenkingsart. bij Hovings dood in: De 

Vrijdenker, 21 (1939), 10 juni, nr.23, p.4. 

5) J.Hoving, Levensherinneringen van een vrijdenker. Jeugd, Antwerpen 1934 

en idem, Levensherinneringen van een vrijdenker. Allerlei lui, Amsterdam 

1938. 

6) Noordenbos, art., p.64. 

7) In: Het Volk van 23 jan. 1931, geciteerd bij G.Harmsen, Tussen vrijdenkers 

en christenen, In: I.Cornelissen e.a. (red.). De taaie rooie rakkers, 

Utrecht 1965, p.297. 

8) Verschillende aanwijzingen van verzet tegen die ontwikkeling, vanuit vrij-

denkersknng, vindt men in een brochure van L.Fles, Water en vuur. Een 

kritiek op de houding der S.D.A.P. ten opzichte van den godsdienst, Am

sterdam 1931 , waarvan de titel een reminiscentie inhoudt aan het bekende 

woord van Bebel. 

9) Anton Constandse, De alarmisten 1918-1933, Amsterdam 1975, Inleiding, 

pp.21/23. 

10) Over Van den Brink zie: G.Visser, Dr.Jan van den Brink, socialist in 

priestertoog, In: Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring 

van Stad en Land van Breda "De Oranjeboom", XXIV, 1971, pp.67-94. 

11) Het Dageraadsarchief, aanwezig in het IISG te Amsterdam, bevat enkele 

mappen met knipsels en ander materiaal over deze tocht. Zie het relaas 

van vnjdenkerskant j.n Hoving, Herinneringen, a.w., dl.II, pp.485-546. 

Vgl. ook R.Dieteren ΟΓΜ, De migratie in de mijnstreek 1900-1935, Nijmegen 

1962, pp.113-115. 

12) Oud, a.w., dl. II, pp.291-300. 

13) L.de Jong, a.w., dl. I, pp.230/231, alwaar ook het citaat uit een brief 

van Van Schalk. 

14) Handelingen der Staten Generaal 1936/1937, H e Kamer, pp.554-573; Ie Kamer, 

pp.271-273. 

15) Het ging om: O.L.Vrouw van Lourdes le en 2e soort, door A.V., in: De 

Vrijdenker 17 (1935), 21 sept., nr.38, p.2, waarin het Belgische bedevaarts

plaatsje Oostakker bij Gent op sarcastische wijze als een tweederangs-

bedevaartsoord beschreven werd. 

Handelingen der Staten Generaal 1936/1937, Ie Kamer, Aanhangsel, p.9. 

Hoving, Herinneringen, a.w., dl.II, p.428. 

Hoe een klein land groot kan zijn, doch ver beneden de maat bleef, In: 

De Vrijdenker, 23 (1946), 5 okt., nr.40, pp.9/10. Zich hierop baserend 

schreef Noordenbos in zijn artikel, p.65, over "een bedroevende geschiedenis, 

een schande inderdaad". 

19) Notulen verg. AC 28-12-1936, p.3 St. AvG. 

20) W.Sluys OFM, Vnj-denkers, 1937, p.22. 

21) Μ I 11/12 en M II 11/12. 

367 



22) Sluys, a.w., pp.11-17. 

23) De Greeve, a.w., citaat p.8; pp.3-16, pp.16-20. 

24) De Vrijdenker 20 (1938), 11 juni, nr.24, p.l. 

25) De Vrijdenker 20 (1938), 23 juli, nr.30, pp.2/3. 

26) De Vrijdenker 20 (1938), 5 nov., nr.45, p.l. In het art. is niet aange
geven uit welk nummer van de NRC geciteerd werd. 

27) In De Vrijdenker 18 (1936), 25 april, nr.17, pp.3/4 is het officiële 
verslag van dere bijeenkomst afgedrukt. 

28) Vgl. de verslagen over "Praag" in: De Vrijdenker 18 (1936), 2 mei, nr.18, 
p.4 en 9 mei, nr.19, p.4. 

29) M I 11/12, ti III 11/12, Tekstboekje, a.w., nrs.28-35, De Bivort de la 
Saudée, a.w., pp.97-102. 

30) De Vrijdenker 18 (1936), 28 naart, nr.13, pp.3/4. 

31) Resolutie van het congres, afgedrukt in: De Vrijdenker 18 (1936), 10 okt., 
nr.41, p.3. 

32) Politiek en Cultuur 3 (1937), pp.293-300, J.de Ronde, De vrijdenkers 
komen tot eenheid. Later dat jaar schreef hij voor hetzelfde tijdschrift 
nog een korte bijdrage over het eerste congres van de Wereldunie in 
Parijs: ib., 3 (1937), pp.707/708. 

33) Μ I 12. 

34) M III 12. 

35) M III 12; Tekstboekje, a.w., nr.32 of De Bivort, a.w., p.221. 

36) De Bivort, a.w., p.221. 

37) Het godloozencongres te Londen, In: De Tijd 2 sept. 1938 A 6. 

38) M IV 2. 

39) De Vrijdenker 18 (1936), 7 nov., nr.45, p.3. 

40) De Vrijdenker 19 (1937),6 febr.,nr.6, p.4,· 19 (1937),14 aug.,nr.33, р.З; 

19 (1937), 2 okt.,nr.40, р.З; 19 (1937),30 okt.,nr.44, pp.3/4, 21 (1939), 

6 mei, nr.18, pp.1/2, 21 (1939), 8 juli, nr.27, p.4. 

41) De Vrijdenker 19 (1937), 17 april, nr.16, p.l. 

42) De Vrijdenker 21 (1939), 8 april, nr.l4, p.l. 

43) O.a. De Vrijdenker 20 (1938), 21 nov., nr.46, p.4. 

44) De Vrijdenker 21 (1939), 18 maart, nr.ll, pp.3/4; 21 (1939), 1 apr., nr. 

13, pp.3/4; 21 (1939), 27 mei, nr.21, p.3, 22 (1940), 24 febr., nr.8, p.l. 

45) De Vrijdenker 19 (1937), 6 febr., nr.6, p.4. 

46) De Vrijdenker 21 (1939), 17 juni, nr.24, p.l. 

47) Er is een hele discussie over de betekenis van de veroordeling vanwege 

"... aliisque de lustis ac rationabilibus causis Nobis notis", die niet 

verder werden uitgelegd. Vgl. Alec Mellor, Dictionnaire de la Franc-

Maçronnene et des Francs-Maçons, Pans 1971, i.v. Eglise catholique. 

48) Vooral Alec Mellor, Les francs-mapons, nos frères séparés, Paris 1961 en 
Michel Dienckx SJ, De vrijmetselarij. De grote onbekende, 1717-1967. 
Een poging tot inzicht en waardering, Antwerpen/Utrecht 1967. 

368 



49) Dierickx, a.w., pp.150/151. 

50) J. Domini cus. De vrijjnetselarij , \954/\964L', GGG-brochure nr.711. 

51) B.v. L.Knuvelder, Katholicisme en vrijmetselarij, Tilburg 1972; idem, 

Vrijmetselarij als tegenkerk, Amsterdam, г.]. 

52) Laatstelijk in dere zin: Alec Mellor, Eglise catholique et Franc-

Maçonnerie. Perspectives d'avenir. In: Revue théologique de Louvain 
5 (1974), pp.55-60. 

5 4) Een kort verslag hierover van vrijmetselaarszijde, vindt men in: 
Maçonnieke levensbeschouwing, Bussum, z.j. =1961, pp.124-129. 

54) Albert Lantoine, Lettre au Souverain Pontife, Pans 19T7. 

55) Alec Mellor, Dictionnaire ... a.w., i.v. Anti-maçonnerie; E.Lennhoff en 
O.Posner, Internationales Freimaurerlexikon, München/Zurich/Wien/Graz, 
1932, i.v. Antifreimaurerei. 

56) Vgl. Dierickx, a.w., pp.103-107. 

57) J.P.van Term, Het ontstaan, streven en einddoel der Vrijmetselarij, 
Hilversum 1919, iden. Van heidendom tot paganisme, Hilversum 1925; 
idem. Driehoek,Delta en Davidsschild, Hilversum 1931. 

58) Zo m de Open Brief van het Grootoosten aan het Episcopaat, december 
1938, afgedrukt in het Correspondentieblad van het Hoofdbestuur der 
Orde van Vrijmetselaren onder Het Grootoosten der Nederlanden (voortaan 
Correspondentieblad) 20 (19 18/1939), nr.4, 1 dec.1938, pp.61-63; of ook 
in het Algemeen Maçonniek Tijdschrift (voortaan AMT) 1 (1938), nr.19, 
15 okt.l938, pp.588-591, vanwege 7ijn artikel over de Vrijmetselarij voor 
de eerste editie van de Katholieke Encyclopedie. 

59) Bijvoorbeeld in Het Schild ?0 (1938/1939) tweemaal, op pp.220/221 en 
pp.274/275. 

60) Niet meegeteld werden uitgaven als kalenders en platen, die m de cata
logus wel opgenomen waren. 

61) Semif, Opheldering inzake de Nederlandsche vrijmetselarij. Haar streven, 
organisatie en werkwijze, Hilversum 1936. 

62) W.Randag CssR, Wist U dit van de vrijmetselarij'5, ' s-Hertogenbosch 1937. 

63) Een geschiedenis van de Nederlandse vrijmetselarij biedt P.J.van Loo, 
Geschiedenis van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der 
Nederlanden, 1967. Van belang zijn eveneens de ménoires-achtige notities 
van A.F.L.Fa ibel, Fen en ander betreffende de geestelijke en organieke 
ontwikkeling der Orde, 's-Gravenhage, 1950. Het gedenkboek· Honderd-vijf-
en-zeventig jaren Nederlandsche Vrijmetselarij, Amsterdam 1931, geeft 
veel historische informatie, terwijl de uitgave t.g.v. het tweehonderd
jarig bestaan, 1956, dat niet doet. 

64) N1. A.F.L.Faubel, Vrijmetselarij en de orde van vrijmetselaren, 's-Graven
hage 1923, 1946 , idem, De Vrijmetselarij, Oorsprong, wezen, doel, Den 
Haag 1932. 

65) J.H.Carpentier Alting, Vrijmetselarij, Baarn 1926 . 

66) G.André de la Porte, Wat is toch Vrijmetselarij, 's-Gravenhage 1921. 

67) A.E.F.Junod, Niet lichtschuw, z.p., z.j. =Den Haag, 1931. 

68) J.Lindeboom e.a.. Beschouwingen over de Vrijmetselarij van niet-
Vnjmetselaren, Den Haag 1931. 

369 



69) D.de Visser Smits e.a.. Vrijmetselarij. Geschiedenis, maatschappelijke 

betekenis en doel, z.p., z.j. =1931. 

70) Van Loo, a.w., p.217. 

71) Vgl. de bespreking van de kwestie tijdens het Grootoosten, juni 193Θ, 

in: AMT 1 (1938), nr.14, 9 juli 193Θ, pp.419/420. 

72) Verslag in: D.de Visser Smits, a.w., pp.269-290. 

73) Van Loo, a.w., p.217. 

74) Opheldering inzake Vrijmetselarij en hare bestrijding. Door het Hoofd

bestuur der Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden, 

Den Haag 1936, gewijzigde ed. 1939
г
. 

75) Is de functie van Nederlandsch ambtenaar vereenigbaar met het lidmaat

schap der Orde van Vrijmetselaren? Uitgave van het Hoofdbestuur der 

Orde van Vrijmetselaren ..., z.p., z.j. = Den Haag 1934. 

76) Opheldering , a.w., 1936, Bijlage A, pp.47/48. 

77) CB 21 (1939/1940), nr.6, febr.1940, p.109. 

78) Opheldering ..., a.w., 1936, Bijlage B, pp.48-51. 

79) Opheldering ..., a.w., 1939
2
, pp.14-18; CB 20 (1938/1939), nr.4, 1 dec. 

1938, pp.61-63. 

80) D. de Visser Smits, a.w., p.250. 

81) Opheldering ..., a.w., 1936, pp.15-18. 

82) Opheldering ..., a.w., 1936, pp.14/15; in de tweede ed. 1939, р.ІЗ; 

CB 18 (1936/1937), nr.2, 1 okt.1937, pp.18-22. De eerstgenoemde bron 

citeert het betreffende artikel in extenso. 

83) Het Schild 19 (1937/1938), pp.554-558. 

84) AMT 2 (1939), nr.12, 10 juni 1939, p.373; Opheldering ..., a.w., 1939
2
, 

pp.13/14. 

85) In het Correspondentieblad had hij een aparte rubriek die meestal goed

deels met polemiek was gevuld: "In en buiten den getanden rand". 

86) CB 21 (1939/1940), nr.10, juli 1940, p.160/161. 

87) Van Loo, a.w., p.202; Faubel, Een en ander betreffende ..., a.w., p.28. 

88) Oisterwijk, z.j. =1935. 

89) Voor deze alinea: Van Romberg, a.w., resp. pp.7/8, 16/21, 19 en 10; 

de citaten op pp.8, 29/30 en 24. 

90) Vgl. de Lijst van Loges, welke onder het Grootoosten der Nederlanden ... 

werken of gewerkt hebben, Den Haag 1962. Eigen uitgave van het Groot

oosten, samengesteld door P.J.van Loo. 

91) De citaten op pp.25/26 en p.15. 

92) Maasbode 14 november 1930 A 9. 

93) Vgl. b.v. de voordracht van iemand, die eerst katholiek was, toen vrij

metselaar werd en daarna weer katholiek, steeds zich principieel van het 

eerder ingenomen standpunt distanciërend. In: AMT 3 (1940), nr.8, 13 april 
1940, pp.236-243. 

94) Artt. Communisme et Franc-Maçonnerie, in: Alee Mellor, Dictionnaire ... 

370 



a.w.; en Bolschewismus, in. Lennhoff/Posner, a.w. 

95) Guy Vinatrel, Communisne et franc-naçonnprie, Paris 1961 is vanuit vrij
metselaarsstandpunt geschreven met het doel de onjuistheid van dergelijke 
beweringen aan te tonen. Hoewel hier en daar erg geëngageerd, geeft het 
boek toch ruime informatie over het onderwerp. 

96) Van Romberg, a.w., resp.pp.31, 22, 16 en 30. 

97) J. de Bivort de la Saudée, Communisten bestrijden den godsdienst, Tilburg 
1939, pp.154/155. 

98) J.P.van Term, Driehoek, Delta en Davidsschild, Hilversum 1931, p.229. 

99) Opheldering ... a.w., 19392, pp.18-20 noemt o.a. twee artt. die m de 
kop die relatie legden. Bij controle van een ervan, nl. De Tijd 24 nov. 
1934 0 1, De actie der godloozen in Frankrijk. Vrijmetselaars en Sans-
Dieu's, bleek het laatste gedeelte van de kop onjuist te zijn: het 
artikel ging gedeeltelijk over Vrijdenkers en Sans-Dieu's. 

100) CB 19 (1937/1938) nr.9, 1 april 1938, p.168. 

101) AMT 1 (1938), nr.14, 9 juli 1938, pp.419/420. 

102) AMT 1 (1938), nr.19, 15 okt.1938, pp.588-591. 

103) Tekst in CB 20 (1938/1939), nr.4, 1 dec.1938, pp.61-63, en in: Opheldering 
... a.w., 19392, pp.14-18. 

104) N1. van 18, 19 en 20 jan. 1939; reacties in AMT 2 (1939), nr.3, 4 febr. 
1939, pp.81/83 en pp.83/87; daarop weer Ten Berge in De Maasbode van 
15 mei 1939 A 5 met een ingezonden stuk. 

105) Dat daarover niets te vinden is in het maandblad van de R.K.Journalisten 
Vereniging zegt niet veel, gezien het zuiver intern-contact-achtige van 
dat blad. 

106) CB 21 (1939/1940), nr.8, april 1940, pp.133/134. 

107) Artikel "Service club" in de Enc.Britt. 

108) Voor Rotary Nederland zie: H.Hijmans, Dertig jaren Rotary in Nederland, 
Haarlem 1953 en W.Visser, Het wiel met de zes spaken. Vijftig jaar 
Rotary in Nederland, Amsterdan 1973. Voorts het verenigingstijdschrift 
Rotary Holland 1 (1927) -, voortaan RH, en vanaf 12 (1938) Rotary Neder
land geheten. 

109) A.van Kol SJ, De Rotary, 's-Hertogenbosch, z.j., GGG-brochure nr. 674, 
pp.49-57. 

110) Van Kol, a.w., pp.132-134. 

111) F.van Heek, Het geboorte-niveau der Nederlandse Rooms-Katholieken, Leiden 
1954; het betr. gedeelte werd opnieuw afgedrukt in: F.van Heek, Van hoog-
kapitalisme naar verzorgingsstaat. Een halve eeuw sociale verandering, 
1920-1970, fleppel 1973, pp.235/237. 

112) Van Kol, a.w., pp.57/58. 

113) Resp. RH 1 (1927), p.181 en RH 9 (1935), pp.276/277. 

114) RH 2 (1928), p.172; 1928-1968, 40 Jaar Rotary Leeuwarden, z.p., z.j., 
pp.34/35. 

115) Van Kol, a.w., p.57. 

116) Van dit beroep maakte gouv. Krelage in de officiële reactie op het verbod al 
melding, RH 4 (1930), p.260. Over de afloop ervan is de sehr, niets bekend. 

371 

http://resp.pp.31


117) RH 4 (1930), p.303. 

118) RH 2 (1926), p.172. 

119) Vgl. de gegevens bi] Hijmans, a.w., pp.25/26. 

120) Brief van B.G.Wxldervanck de Blécourt aan dr.Η.Visser te Nijmegen,dd. ok
tober 19..,naar uit de context blijkt dat dat 1935 is, geeft het cijfer 5. 

In: Oud-archief Rotary Nederlaid, map 25, Rotary en Roonsch-Katholieken 

1935-1939. Het archief bevindt zich bij de Centrale Administratie van Ro

tary te Amsterdam en werd de sehr, daar ter inzage gesteld. 

121) Brief aan gen. Luigi Piccione, Trieste, dd. 1 oktober 1936, ib. 

122) RH 8 (1934), p.153; aldaar ook de citaten uit het betreffende blad. De 

Katholieke Pers, het orgaan van de R.K. Journalistenvereniging, waarvan 

Kruitwagen geestelijk adviseur was. 

123) In de Limburger Koerier van 1 mei 1937, geciteerd in Kath.Doc. 2 (1937), 

nr.20, 20 mei 1937, p.157. 

124) Vgl. de tabellen bij Visser, a.w., pp.161 en 157, waaruit blijkt dat 

Maastricht inderdaad ongeveer aan de beurt was; maar ook het jaar 

tevoren was met de volgorde al enigszins geschoven. Zie voorts Visser, 

a.w., p.71, en hetzelfde uit de primaire bron: RH 11 (1937), p.296, nl. 

de rede van gouverneur Klopper te Maastricht. 

125) Sint Adelbert, Officieel orgaan der St.Adelbert-Vereemgmg, 2 (1937), 

pp.35-38. 

126) Adelbert-archief, aanw. KDC, Nijmegen, map 415, Cie. Isolement der Ned. 

Katholieken, bevat geen commissieverslagen. 

127) Sint Adelbert 3 (1938), p.23, in het januarinummer. 

128) Adelbert-Archief, map 415, Notulen van een vergadering van Adelbert-

bestuur met de Isolementscie., 5 febr. 1940, p.3. 

129) De tekst van het eerste communiqué in: Kath.Doc. 2 (1937), nr.42, 
23 oktober; de tekst ervan in De Tijd van 7 okt. 1937 A 1 is sterk ver
minkt; de tekst van het tweede communiqué in De Tijd 22 okt. 1937 A 1. 

130) A.w., pp.37-45. 

131) Van Kol, a.w., p.42. 

132) Deze en volgende gegevens uit map 25 van het Oud-archief van Rotary. In 
H. de Goede, Rotary Herinneringen 1931-1956 van een Nijmeegs Rotarían, 
in 1956 in Nijmegen in eigen beheer van de Rotaryclub uitgegeven, vindt 
men geen opmerkingen over deze kwestie, noch over het algemenere probleem 
van de verhouding tot de katholieken. 

133) Map 25 bevat een overdruk van het julinummer van St.Adelbert, met de tekst 
van Kortenhorsts werkprogram. 

134) Uit de correspondentie in map 25 blijkt, dat Teves van plan is geweest 
met de redactie van De Tijd te praten; ook liet hij zich door een Bredaas 
lid de namen еч adressen van Steger en Diepenbrock bezorgen. Of het tot 
persoonlijk contact gekomen is, valt niet te achterhalen. 

135) J.van der Haar, Lijkbezorgingsrecht , Alphen aan den Rijn 1964, pp.106-

108; voorts de artt. "Lijkverbranding" in de GWP en in de KE. 

136) Vgl. de delen van Brinkman i.v. Lijkverbranding. Gedoeld wordt hier op 

de brochures van J.Ruyter en P.G.Groenen van katholieke kant, in 1908 

en 1909; dan pas weer H.Beijersbergen SJ, Lijkverbranding, 's-Hertogen-

bosch, z.j. =1936 en het AvG-brochuurtje: Sebald Linders OFM, Onze dooden 

372 



begraven of verasschen?, Heiloo, ζ.]- =1939. Van protestantse zi]de: 

P.Jasperse, Zullen wi] onze dooden begraven, z.p., z.]. =1940. Vlg. 

het voorwoord van doze laatste auteur verscheen er van protestantse 

kant "de laatste tien jaren" mets over dit onderwerp. Ik heb niet kunnen 

achterhalen welk boek of welke brochure uit 1930 hi] net die mededeling 

op het oog had. 

137) De getallen zi]n, afgerond, ontleend aan: L.A.Rademaker, Crematie en het 

crematorium te Velsen, Amsterdam, z.]. =1940 , p.16 en P.J.Klok, Waarom 

zijn wij voorstanders van lijkverasschmg?, Purnerend, z.j. =1931, p.10. 

138) Ook deze getallen zijn afgerond; ze zijn ontleend aan: Twee jaar ge

schiedenis van de Arbeidersvereniging voor lijkverbranding, z.p., z.j. 

= Amsterdam 1935, p.4 en Vijftig jaren, 1919-1969, Vereniging voor 

Crematie AVVL, z.p., z.j. = Amsterdam 1969, p.4. 

139) N1. het in noot 137 genoemde boek van L.A.Rademaker. 

140) Cijfers ontleend aan Radenaker a.w., p.93, Bijlage I, en het art. "Lijk

verbranding" in de GWP, tabel 3. 

141) Voor de AVVL zie: Twee jaar geschiedenis ..., a.w., pp.17/18 en p.7. 

142) Berekend naar de gegevens in Bijlage I bij Rademaker a.w., p.93. 

143) Rademaker a.w., pp.55-57; het citaat op p.57. 

144) Het voorafgaande op basis van J.van der Haar, a.w., pp.109-117; P.J.Oud, 

Het jongste verleden ... a.w., deel II, pp.270-272. 

145) Linders,a.w., pp.3-11 en pp.17-31. 

146) Ib., p.10 en pp.31/32, alwaar ook de citaten. 

147) Gebruikt is de Nederlandse vertaling: In het jaar 2000, Amsterdam 1936 . 

148) Enige gegevens zijn ontleend aan: A.E.Morgan, Edward Bellamy, New York 

1945
2
. 

149) Imke Klaver, Herinneringen van een friese landarbeider, Nijmegen 1974, 

pp.164/165. Ib.: Johan Frieswijk, Het politiek en sociaal milieu in 

zuidoost Friesland, p.240. 

150) B.v. Sylvia Bowman e.a., Edward Bellamy abroad. An American Prophet's 

Influence, New York 1962, p.432. 

151) A.C.J.de Vranknjker, Onze anarchisten en utopisten rond 1900, Bussun 

1972, besteedt enige aandacht aan de gedachtenwereld van Bellamy, maar 

komt evenmin toe aan het aangeven van de mogelijke invloed; zie hfdst.6, 

Bellamy in Nederland, pp.53-58. 

152) Daarom zijn wij Bellamyaan, z.p., 1940, is een door deze groep uitgegeven 

bloenlezing uit Bellamy's werk. Het citaat staat m een "Nabetrachting", 

p.80. 

153) K.Zylstra and J.Bogaard, The Bellamy Association of Holland, In: Sylvia 

Bowman, a.w., pp.206-225. 

154) De cijfers bij Zylstra/Bogaard, a.w., p.210; voorts: Reglement der IVB, 

afgedrukt in: De oplossing der crisis. Duurzame welvaart en vrede. Den 

Haag 1932, pp.30/31. 

155) Zylstra/Bogaard, a.w., p.211. Ook al vergeleken met het ledental en de 

manier waarop dat tot stand kwam, is dit cijfer onvoorstelbaar hoog te 

noemen. 

373 



156) Bellaray-Nieuws (voortaan BN) J r g . 3 , n r . 9 , nov.1935, pp.2/3; J r g . 5 , n r . 1 2 , 
16 aug.1937, p . 3 en p . 6 ; J r g . 5 , п г . І , 16 nov.1937, pp.1/2; J r g . 6 , n r . 7 , 
1 juni 1938, pp.1/2; Jrg.6, nr.10, 16 juli 1938, p.6; Jrg.6, nr.21, 1 jan. 

1939, pp.2/3; Jrg.6, nr.22, 16 jan.1939, pp.1/2; Jrg.7, nr.2, 16 maart 1939, 

p.11; Jrg.7, nr.5, 1 mei 1939, p.34; Jrg.7, nr.16, 16 okt.1939, p.123; 

Jrg.7, nr.22, 13 jan.1940, pp.169/170; Jrg.8, nr.25, 8 febr.1941, p.7. 

157) P.Yssel de Schepper, De Bellamy-gedachte en de Bergrede, Hoorn, z.j. 

158) Ds. G.Bos, Zal Bellamy ons kunnen redden? Baarn, z.j., Libellenserie 

nr.382, vooral pp.21-24 voor het onderhavige punt. 

159) C.Pauwels OP, Waarom kan бок een katholiek geen Bellanyaan zijn?, 1939. 

160) BN Jrg.4, nr.4, 15 april 1936, pp.2/4; Jrg.5, nr.3, 1 april 1937, pp.3/5. 

Dit laatste art. werd nogmaals afgedrukt in Jrg.5, nr.16, 16 okt.1937, 

p.5. 

161) J.H.Niekel, De Internationale Vereeniging "Bellamy" (IVB), In: Het Schild 

17 (1935/1936), pp.441-446. KD 1 (1936), pp.117/118. 

162) BN Jrg.6, nr.l, 1 maart 1938, pp.2/3. 

163) BN Jrg.6, nr.10, 16 juli 1938, p.3. 

164) BN Jrg.6, nr.17, nov. 1938, p.6. 

165) BN Jrg.6, nr.20, 16 dec.1938, p.6. 

166) J.H.Niekel en E.A.V.Vermaas, De Bellaray-Beweging, Hilversum 1939. 

167) BN Jrg.6, nr.21, 1 -an. 1939, p.6; Jr<j.6, nr.23, 1 febr.1939, pp. 1/2; 

Jrg.7, nr.l, 1 maart 1939, pp.2/3; Jrg.7, nr.2, 16 maart 1939, p.2; 

Jrg.7, nr.8, 16 3uni 1939, pp.58/59; Jrg.7, nr.9, 1 juli 1939, pp.66/67; 

Jrg.7, nr.13, 1 sept.1939, p.103; Jrg.7, nr.14, 16 sept.1939, p.lll; 

Jrg.7, nr.24, 10 febr.1940, pp.188/189. 

168) C.P.van Oostveen, Een katholiek oordeel over de Bellany-beweging, Den 

Haag 1939, is echter onvindbaar. Nog een andere, gestencilde brochure, 

afkomstig van het Bellamy-Boekenfonds in Amsterdam, gaat over dit onder

werp en is eveneens onvindbaar: De Bellamy-gedachte en het Katholicisme. 

Door een uit velen, Amsterdam 1939. 

169) BN Jrg.8, nr.16, 5 okt.1940, p.104. 

170) BN Jrg.6, nr.23, 1 febr.1939, pp.1/2: "Quadragesimo Anno" en "Bellamy", 

gaf op p.2 tal van citaten uit de encycliek, maar juist niet die waaruit 

het principiële verschil bleek. Daarop kon b.v. Pauwels in de AvG-brochure 
dan ook wijzen, namelijk op p.19. 

171) Pauwels, a.w., pp.26-28. 

172) Ib., pp.28-32. 

173) Ib., pp.5/6. 

174) Ib., pp.12-16. 

175) Niekel en Vermaas, a.w., pp.38/39. 

176) De Opmarsch, 5 (1940), nr.23, 21 maart, p.177. Overigens bevatte dat 
artikel geen waarschuwingen neer tegen de volksfrontval. Vanwege de 
onmogelijke positie waarin de CPN toen, na het augustuspact 1939, ver
keerde, was dat niet meer nodig. 

177) William J.Whalen, Armageddon around the Corner. A Report on Jehovah's 
Witnesses, New York 1962, en Alan Rogerson, Miljoenen die nu leven zullen 

374 



nooit sterven. Een beschouwing over de Jehovah's Getuigen, Baarn 1971, 
zi]n zeer leesbare boeken over geschiedenis en leer van het genootschap. 
G.Hébert SJ, Les témoins de Jéhovah. Essai critique d'histoire et de 
doctrine, Montréal 1960, is de meest precieze studie, naar wordt ontsierd 
door een nogal apologetische toon. Het hier meegedeelde is aan deze werken 
ontleend. 

178) Whalen, a.w., append. A en В, pp.231-233; Hébert, a.w., tableau 2 en 4, 
pp.310/311 en 313. 

179) Over de ontwikkeling van het genootschap in Duitsland en het lot van de 
getuigen daar zi]n we goed geïnformeerd. De cijfers stammen van: M.Kater, 
Die Ernsten Bibelforscher im Dritten Reich, In: VfZ 17 (1969), pp.181-
218. Fr.Zipfel, Kirchenkamp in Deutschland 1933-1945, Berlin 1965 gaf al 
eerder een systematische studie over dit onderwerp, ni. op pp.175-203. 
Zipfel geeft andere andere schattingen: o.a. 2000 doden. Over de ge
schiedenis van de Duitse onderafdeling, de vroegste in Europa: D.Hellnund, 
Geschichte der Zeugen Jehovas (in der Zeit von 1870 bis 1920). Mit einem 
Anhang: Geschichte der Zeugen Jehovas in Deutschland (bis 1970), Hamburg 
1971. 

180) J.F.Rutherford, Vijanden, 1937. 

181) Rutherford, a.w., p.160. Zie ook p.272. 

182) De moderne geschiedenis van Jehovah's Getuigen. In: Bekwaam gemaakt tot 
de predikingsdienst, Brooklyn (NY), 1959, pp.297-345. De citaten op pp. 
324,325 en 329/330. 

183) Ib., pp.325/326. 

184) Over de Getuigen m Nederland bestaan slechts enkele sociologische 
studies, die uitgaan van de ontwikkeling na 1945, die goeddeels specifiek 
sociaal-wetenschappelijke vraagstellingen hanteren en zich bovendien op 
locaal niveau bewegen. Het zijn de volgende. P.E.Kraner, Enkele Haagse 
buitenkerkelijke religieu7e groeperingen - in cijfers, In: Sociologisch 
Bulletin 6 (1952), pp.117-143. J.A.G.Meyer, Jehovah's Getuigen in Amsterdam, 
In: GSI-Nieuws 6 (1960), nr.l, jan.1960, pp.1-15. O.J.Munters, Rekrutering 
als roeping. Sociologische overwegingen met betrekking tot het missionaire 
handelen, Meppel 1970, waarin in het tweede deel van het boek een aantal 
onderzoekingen onder de Utrechtse Getuigen wordt gepresenteerd ter toetsing 
van een aantal in het eerste deel ontwikkelde hypothesen. Historische 
informatie geven deze onderzoekingen niet, althans voor zover het de 
periode ббг 1940 betreft. Door de vriendelijke medewerking echter van de 

Nederlandse vestiging van het Wachttorengenootschap te Amsterdam verkreeg 

de sehr, inzage in copieën van de Yearbooks of Jehovah's Witnesses/Jahr-
bücher der Zeugen Jehovas, die het Genootschap vanaf 1926 uitgaf en die 
o.a. een kort verslag per land bevatten. De m j ter beschikking gestelde 
copieèn omvatten de paragrafen over Nederland in de jaarboeken 1929 tot 
en met 1941. Het navolgende is op gegevens uit de jaarboeken gebaseerd. 

185) Schriftelijke mededeling Wachttorengenootschap aan de sehr. dd. 2 maart 
1976. 

186) Jahrbuch 1930, p.102. 

187) Jahrbuch 1931, p.97. 

188) Yearbook 1932, p.117. 

189) Yearbook 1932, p.118. 

375 



190) De getallen omvatten pioniers, hulppioniers en gewone verkondigers 

en zijn soms door de rapporteur benadenngsgpwijs opgegeven. Voor 19?8 

geeft Marley Cole, Jehovah's Witnesses, New York 1955 , in de tabel op 

pp.220-228 voor Nederland het getal 57 en Whalen, a.w., in tabel Λ, 

p.232, idem; Meyer, a.w., p.l geeft het getal 58 voor dat зааг, waarbi] 

hi] meedeelt dat dat cijfer hem "door de directeur van het hoofdkwartier 

voor Nederland te Ansterdan" is verstrekt. Voor 1936 werd in het Jaar

boek enkel het getal (hulp-)pioniers opgegeven, nl.42. Voor 1937 was 

uit het verslag niet duidelijk of het opgegeven aantal (hulp-)pioniers, 

nl.54, bij het opgegeven getal der 200 verkondigers was inbegrepen; 225 

is een schatting. Voor 19 38 werd geen getal genoemd; 2 34 wordt opgegeven 

zowel door Cole, Whalen als door Meyer. Het cijfer over 1940 is door de 

sehr, geschat op basis van gegevens en mededelingen in het verslag; 

Meyer geeft voor dat jaar 501 op. 

191) De getallen geven het totaal aan verspreide boeken, brochures en losse 

tijdschrift-afleveringen. Het cijfer over 1936 is door de sehr, geschat; 

het verslag nl. gaf alleen het cijfer van het door de (hulp-)pioniers 

verspreide materiaal, nl. 148.803; het jaar daarvoor verspreidde de ver

kondigers ong. 36.000 exx., en een optelling van die twee cijfers levert 

als schatting het vermelde totaal op. Voor 1937 en 1938 werden geen ge

tallen opgegeven. 

192) Yearbook 1933, p.131. 

193) Oud, a.w., dl, IV, pp.59-71. 

194) Ib., pp.253-260. 

195) L.de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de tweede wereldoorlog, 

deel V, Den Haag 1974, pp.685-687 geeft de hier vermelde gegevens uit 

de bezettingstijd. 

196) Zie noot 184. 

197) Yearbook 1933, p.130. 

198) Jahrbuch 1934,pp.112/113. 

199) Yearbook 1935, p.125. 

200) Yearbook 1937, p.152. 

201) M III 2. 

202) Sint Jansklokken. Godsdienstig weekblad voor 't Bisdom 's-Bosch, Nummer 

830, 26 nov.1938. 

203) De Vrijdenker 21 (1939), 11 febr. nr.6, p.4; ib. 11 naart, nr.10, p.4, 

waarin het betreffende citaat uit "De Stadt Oss" wordt gegeven. 

204) Yearbook 1938, p.143 en Jahrbuch 1940, p.251. Op p.143 van het jaarboek 1938 

wordt weliswaar meegedeeld dat ook nog in het begin van 1938 "different 

lawsuits" tegen het Genootschap liepen, maar bijzonderheden worden niet 

vermeld. 

205) Zie ook: De Tijd 18 juni 1937 Ä 4. 

206) KD 4 (1939), nr.48, 30 nov., p.392. 

207) H.W.A.Joosten, Zijn zij Gods getuigen?, Heiloo 1956, en een korte samen
vatting daarvan: idem, De Jehova-Getuigen, 's-Hertogenbosch, z.j. =1957. 
De literatuur die i.v. "Russellisten" opgegeven staat in de Kath.Enc, 
dl.21, Amsterdam 1938, is van Duitse en prot. afkomst. 

376 



208) Daarnaast is nog te noemen een artikel in De Maasbode van 17 dec. 

1938, dat overgenomen werd in KD 3 (1938), nr.52, 29 dec, pp.410/411. 

209) Μ I 3. 

210) De tekst van het communiqué in: De Tijd 23 juli 1937 Λ 10, "Anti
katholieke campagne van De Wachttoren". 

211) Tekst in De Tijd 27 jan. 1939 A 6 en KD 4 (1939), nr.ll, 16 maart, p.95. 

212) M III 6. 

213) Tekstboekje, a.w., pp.28/29. 

214) Voor alle citaten zie de aant. in noten 210 t/m 213. 

215) De Tijd 6 okt. 1938 A 7. 

216) Meyer, a.w., p.6. 

217) In een eerste onderzoek 11 van 83 getuigen, in een tweede 7 van 53. 

Munters, a.w., pp.125/126. 

218) Vgl. Chr. Mcintosh, The Astrologers and their Creed. An historical 

Outline, London 1969, hfdst.B; Ellic Howe, Urania's Children. The 

strange World of the Astrologers, London 1967, passim; Wilh.Gundel, 

Sternglaube, Sternreligion und Sternorakel. Aus der Geschichte der 

Astrologie, Heidelberg 1959 , het dorde gedeelte, pp.148 w . In veel 

mindere mate nog: Zolar, The History of Astrology, London 1972. 

219) New Statesman, 16 aug. 1941, geciteerd bij Mcintosh, a.w., p.98. 

220) In enkele gevallen gecheckt aan de uitgaven zelf, voor zover aanw. 

in de bibliotheek van de Theosofische Vereniging te Amsterdam. 

221) G.K.Nelson, Spiritualism and Society, London 1969. Hier zijn vooral 

hfdst. 9 en 15, en enkele tabellen gebruikt. 

222) Ib., pp.161/162. 

223) W.H.C.Tenhaeff, Het spiritisme, 's-Gravenhage 1975
e
, hfdst. III, 

Beknopte schets van de geschiedenis van het spiritisme in Nederland, 

pp.38 vv. 

224) O.a. Ph.S. de Laat de Kanter, Er is geen dood, z.p., z.j. =Haarlem 

1930, en een bundel beschouwingen onder de titel: Lichtstralen door 

den sluier, z.p., ?.J. =+ 1930. 

225) Daarop wees onlangs nog Bernard Delfgaauw in een voorwoord tot Bart J. 

Bok/Lawrence E.Jerome, De mythe van de astrologie, Baarn 1976, p.8, 

waar hij onderzoek noodzakelijk acht om de oorzaken van de astrologie-

hausse te kunnen doorzien; daartegen nl. wil de brochure waarschuwen. 

Zoals uit de in noot 218 genoemde litt, blijkt is de laatste astrologie-

golf overigens van eerder datum dan "sinds de jongste wereldoorlog", 

zoals D. op p.7. opmerkt. Uit zijn eigen deelname aan de AvG in de 

jaren dertig had hij dat kunnen weten ... 

226) Vgl. het art. Astrologie in LfThuK, tweede ed. 

227) Vgl. het art. Spiritismus in LfThuK, tweede ed. 

228) Kard.A.Lépicier, De onzichtbare wereld, 's-Hertogenbosch, z.j. =1936. 

229) Ib., p.339. 

230) Ib., pp.V/VI. 

377 



231) J.Feldmann, Occulte verschijnselen, 's-Gravenhage 1938. 

232) Ib., p.385. 

233) Mgr.Dr. Robert Klimsch, De dooden leven. Voor Nederland bewerkt door 

p. Hyacinth Hermans OP, 's-Gravenhage 1940 . 

234) P. Maximinus, Duistere machten. Fantasie en werkelijkheid, bedrog en 

ernst rond het mysterie "De ziel", Helmond 1949. 

235) Ib., pp.193/194. 

236) B.J.J.Visser MSC, Parapsychologie, paragnosie, parergie. Feiten en 

hypothesen, Roernond/Maaseik 1959. 

237) VI.Ы. V 3. 

238) Aan de katholieken in Nederland, aanw.in St AvG. 

239) Vgl. b.v. de inleidingen tot de parapsychologie: W.H.C.Tenhaeff, 

Inleiding tot de parapsychologie, Utrecht 1952, en P.A.Dietz, Wereld-

zicht der parapsychologie, Amsterdam, z.j. =1939. 

240) M III б. 

241) Tekstboekje bij de filmstrooken ..., pp.27/28, nrs. 39 en 40. 

242) Tekst o.a. in De Tijd 8 febr. 1939 А 3. 

243) VI.Ы. V 2/3. 

244) Artt. in VI.bl. II 3. 

245) Not. verg. UC 3 maart 1938, pp.5/6. Aanw. St AvG. 

246) Artt. in VI.Ы. II 3 en V 3. 

247) VI.Ы. V 2. 

248) Serge Hutin, Les sociétés secrètes, Paris 1966 , pp.50-61; dez., La 
mystique Rosicrucienne, In: M.M.Davy (ed.), Encyclopédie des Mystiques, 
Pans 1972, pp.375-382. 

249) In het art. Rosicrucians m · R.Cavendish (ed.), Encyclopedia of the 
Unexplained. Magic, Occultism and Parapsychology, London 1974, pp. 
215-218. 

250) Ook voor het navolgende: art. Rozekruisers in de GWP Encyclopedie; 
Enige inlichtingen over het Rozekruisers Genootschap, z.p., 1935; Wat 
is, wil en doet het moderne Rozekruisers Genootschap-3, Haarlem 1949 ; 
voorts enkele sehr, meded. van J.P.van Eijk namens de Hoofdzetel van het 
Lectonum Rosicrucianum te Haarlem, dd. 6 dec. 1976. Sehr, dezes kreeg 
overigens geen toestemming persoonlijk de bibliotheek van het Lectonum 
te bezoeken. 

251) Het art. Rozenkruisers - in deze verkeerde spelling - m de twee edities 
van de KE geeft geen blijk van kennis van de uitbreiding van het Genoot
schap, ook in Nederland, integendeel. De Brinkman geeft geen enkel ge
schrift over dit onderwerp op van katholieke kant. 

252) De Tijd 2 jan. 1939 A 4. 

253) Hutin, aa.ww.; Alee Mellor, Dictionnaire ..., a.w., i.v. Rose-Croix, 
pp.194 vv. 

254) Vier getypte pg.'s van het ris. aanw. in de St AvG. 

255) M III 5; ms rede D. in St AvG; Tekstboekje, nr.41; het perscommuniqué 
tegen Psychiana werd niet teruggevonden bij het doornemen van de leggers 

378 



van De Ti]d, zoals de overige perscommuniqué's, maar de tekst ervan 
is via een met-gedateerd knipsel aanw. in de St AvG. 

379 



HOOFDSTUK VII 

BEZETTING, OPHEFFING EN NAOORLOGSE ONTWIKKELINGEN 

Vanaf mei 1940 heeft de AvG haar activiteiten aan de nieuwe situatie aange

past, met het doel zo lang mogelijk te kunnen blijven doorwerken. Concreet 

gezegd betekende dat: beperking tot zuiver godsdienstige zaken, zowel in het 

organisatorische vlak als op het punt van de verzorging der uitgaven. Omdat 

in het voorafgaande ook verschillende activiteiten uit de bezettingstijd al 

mee beschreven en geanalyseerd zijn, mag hier met een korte karakteristiek 

worden volstaan. 

Een aantal acties kon op de oude voet worden voortgezet. De uitgave 

van prentjes met gebeden, van de katholieke legitinatie-kaarten e.d. bereikte 

zelfs juist in de jaren 1940/1941 een absoluut hoogtepunt. De verspreiding 

van oudere brochures en boeken uit het AvG-fonds vond voortgang, terwijl ook 

nieuwere titels werden uitgebracht: het grootste deel van de brochuurtjes uit 

de zgn. gele serie dateert van na mei 1940, terwijl ook titels buiten de 

series werden verzorgd. Gedeeltelijk gecontinueerd konden ook worden het 

plaatsen van advertenties in neutrale bladen, de medewerking aan het con-

ferentiewerk voor met-katholieken en de verspreiding van Klug en Gibbons. 

Daarnaast werd een aantal nieuwe initiatieven genomen, waaronder de al be

sproken schriftelijke cursus in de geloofsleer en de nog niet vermelde ar-

tikelendienst. Tot dit laatste nam het secretariaat stappen in augustus 1940. 

Doel ervan was de kwaliteit van de inhoud der parochiebladen en der kleinere 

regionale bladen wat op te vijzelen door aan de redacties ervan een wekelijks 

pakket van enkele artikelen, geselecteerde spreuken en gebeden aan te bieden. 

Een blad kon zich op deze dienst abonneren voor een niet te hoog bedrag en 
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zonder verdere verplichtingen van het aangebodene gebruik maken of niet. Dat 

ontsloeg de betrokkenen van een voortdurend zoeken naar bekwame medewerkers, 

die uiteraard in zulke kleine eenheden als een parochie niet steeds voor

handen waren.Tot januari 1941 verscheen een achttiental afleveringen en 

vernoedelijk is deze service ook daarna voortgezet . Eveneens uit augustus 

dateerde een ander initiatief, namelijk de subsidiëring van het werk der 

misweken, ter hand genomen in samenwerking met de Federatie van Liturgische 

Verenigingen2. Tussen september 1940 en januari 1941 maakten een twintigtal 

parochies van de beschikbare subsidies gebruik. 

Daartegenover vonden vanaf mei 1940 geen openbare demonstratieve 

bijeenkomsten meer plaats en moest vermoedelijk ook wel een goed deel van 

de andere acties stopgezet worden - in verband met de verduisteringen bij

voorbeeld waren lichtkruisen of vrome teksten in neon niet meer toegestaan . 

Nieuwe publicaties over meuw-heidendom of over de toestand van de Kerk m 

Duitsland (of in Nederland ...) kwamen uiteraard niet voor, maar ook op 

het gebied van het anti-communisme, het eerste doel uit de bisschoppelijke 

brief van 1936, zweeg de Actie in alle talen. Het was Diepenbrock door de 

bezetter verboden zich op dat terrein te bewegen, althans dat schreef hij in 

juli 1941 aan ds. Krop, die bij verschillende anticommunistische initia

tieven van protestantse kant betrokken was en volgens eigen mededeling 

aan Diepenbrock zijn acties verder kon voortzetten, en daarbij zelfs enigs

zins de wind in de zeilen had . Ook Krop werd later overigens enkele malen 

gearresteerd. 

Voor wat enkele oudere brochures betrof, die voor de bezetter aanleiding 

tot optreden zouden kunnen zijn, ondernam de secretaris der Actie pogingen 

ze uit de roulatie te nemen. In mei 1941 richtte hij zich tot vermoedelijk 

alle instanties die regelmatig AvG-materiaal afnamen. In twee brochures, 

namelijk van Van Duinkerken en van p. Molenaar, kwam een gedeelte voor "... 

dat op den huldigen dag niet beantwoordt aan de omstandigheden", zo schreef 

hij. "Bij controle verleden jaar zijn die passages helaas aan onze aandacht 

ontsnapt". Hij verzocht de contactpersonen de publicaties aanstonds te ver

nietigen om te voorkomen dat men m moeilijkheden zou komen . In het geval 

van Van Duinkerkens beschouwing over "God en de cultuur" ging het waar

schijnlijk om de aanhef, maar vooral om een passage waarin critiek op het 

racisme als oorzaak van een inferieur cultuurleven werd geformuleerd, bij 

Molenaar om een korte passus, waarin critische opmerkingen over collectivisme 

in het algemeen gelanceerd werden. Beide brochures waren in 1937 verschenen . 
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De woorden over de "controle verleden jaar" wijzen er al op dat het secre

tariaat direct na de inval van de Duitsers grote schoonmaak heeft gehouden. 

Een brief van Harster, chef van de Sicherheitspolizei en SD, uit november 

1941, bevestigt dat, mogelijkerwijs op grond van informatie uit de verhoren 

waaraan Diepenbrock onderworpen was . Het zou daarbij vooral gegaan zijn om 

de brochure van K.Julius, die in de paragraaf over nationaal-socialisme en 

nieuw-heidendom is besproken. Het is dus mogelijk dat al direct in mei 1940 

een brief als de hier vermelde is uitgegaan waarin dan verzocht werd de 

brochures van Julius en wellicht ook van Van der Wey uit de roulatie te 

nemen. Dit lijkt zelfs aannemelijk omdat er meer aanleiding toe geweest zou 

zijn dan tot het rondschrijven betreffende de deeltjes van Molenaar en Van 

Duinkerken, maar er zijn geen schriftelijke documenten die deze veronderstelling 

bevestigen. 

Zoals gezegd verzorgde de Actie geen nieuwe publicaties die zich recht

streeks bezighielden met politieke of maatschappelijke implicaties van de 

nieuwe omstandigheden. Niettemin ligt m enkele brochuurtjes van na mei 1940 

duidelijk een aansporing opgesloten tot een bepaalde houding, die men als 

gelovig katholiek het best had aan te nemen. En ook hier weer is het kern

woord aanpassing, en het instrument waarmee die aanpassing als het ware 

soepel wordt bewerkstelligd de theologie van het lijden. Voor wat betreft 

het oorlogsleed werd dat gedaan door p. G.Mulders SJ die In een brochure ant

woord gaf op de vraag "Waarom ons oorlogsleed" . Inzicht in de oorzaak ervan 

kon men volgens hem buiten het geloof niet vinden en slechts de christelijke 

visie van het lijden als geschenk van God maakte het mogelijk ermee te leven, 

meer nog het blijmoedig te aanvaarden. Als men zich dit inzicht heeft eigen 

gemaakt "... mogen wij. Katholieken, niet vreemd meer staan tegenover ons 

leed van 1940 en misschien van volgende jaren". Christenen onderscheiden zich 

aldus ook van anderen: "Volle kerken op den morgen van eiken oorlogsdag moeten 

ónze reactie op het oorlogsleed voor iedereen zichtbaar maken. De kinderen van 

God zoeken in hun lijden de huizen van God"9. Even opvallend was de opsomming 

die, in een andere brochure, eveneens uit 1941, pastoor Nolet van het lijden 

gaf: lichamelijke pijn en zielesmart vielen er evenzeer onder als armoede en 

ook "... moeilijkheden ... bij onderwerping aan gestelde machten tegen-beter-

weten-in, de openbare rampen die de wereld of het vaderland treffen..." 0 . De 

oplossing voor al deze onaangenaamheden was "eenvoudige onderwerping" en 

"nederig aanvaarden". Nolet werkte de ideale houding m de moeilijke omstandig

heden nog verder uit. Hij bepleitte "beheersching van de fantasie" en dat wilde 
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zeggen dat men er het beste aan deed zich te beperken tot z'n verplichtingen 

van alledag, zonder zich aan "fantasieën" over de toekomst te buiten te gaan. 

Een sprekend citaat: "Wie zich aan fantasieën overgeeft, verliest zijn even

wicht; hij toont dat door het verwaarlozen van zijn plichten van allen dag, 

door onredelijke opgewondenheid bij het bespreken van de gebeurtenissen van 

den dag, door zijn gemoed lucht te geven in het ontwerpen van fantastische 

plannen, in scheldwoorden, die evenzeer tegen de redelijkheid als tegen de 

liefde zijn, die aan de waardigheid van onze houding tegenover de bezettende 

macht ernstig tekort doen" . Zelfs nog verder ging Nolet door de oer-

christelijke aanwijzing, je vijand lief te hebben, voor de bezetter van 

kracht te verklaren, al achtte hij het op dat moment van het betoog van be

lang een onderscheid te maken tussen die christelijke plicht, waaraan men 

het best door bidden voor de vijand voldeed, en anderzijds de verplichting 

om geen daden te stellen die tegen het belang van de volksgemeenschap in

gingen. 

Men zal enerzijds het perspectief vanwaaruit een gelovig christen op 

de gebeurtenissen van mei 1940 en daarna reageerde kunnen respecteren en als 

authentiek herkennen, maar dat neemt niet weg dat men anderzijds moet con

cluderen dat dat tot een zeer bepaalde stellingname ten aanzien van de bezetter 

aanleiding gaf, of misschien beter tot een bepaalde houding in de bezettings

tijd. Om het anders te zeggen: als aartsbisschop De Jong zich aan de normen 

uit deze brochuurtjes zou hebben gehouden, zou hij zeker niet de rol hebben 

kunnen spelen die van hen bekend is geworden. Of weer anders: de brochures 

van Mulders en Nolet dragen beide een evulgetur dat op februari 1941 gedateerd 

is. De erin gepropageerde houding staat echter wel lijnrecht tegenover het 

gedrag van degenen die de stakingen van die maand gemaakt hebben tot de eerste 

grote verzetsmanifestatie tegen de bezettende macht. Vanuit het perspectief 

van de AvG-propaganda krijgt L. de Jong gelijk, als hij aan de gebeurtenissen 

van de zomer 1941 - het optreden van de Duitsers tegen een aantal grote katho

lieke organisaties en de bitse, openbare reactie daarop van aartsbisschop De 

Jong - voor de houding der katholieken fundamentele betekenis toekent en spreekt 

van "het katholiek réveil": pas toen gingen de katholieken de ogen goed open . 

Maar op dat moment al was de Actie zelf, biddend en lijdend, zonder veel fan

tasie en zeer christelijk ten onder gegaan . 

Over de noodzaak van definitieve maatregelen tegen de Actie was men het 

in kringen van de Duitse instanties overigens al veel eerder eens. In augustus 

1940 schreef W.Harster, Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD, aan 

F.Wimmer, Generalkommissar für Verwaltung und Justiz, een brief die handelde 
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over de "Tätigkeit der politischen Kirchen" en die goeddeels betrekking had 

op persoon en activiteiten van de Nijmeegse hoogleraar Regout. Deze was al 

op 1 juli gearresteerd. Het kortste gedeelte van de brief vermeldde een aan

tal tegen nationaal-socialisme en Derde Rijk gerichte activiteiten van de 

AvG, wellicht op basis van materiaal, dat bij de arrestatie van Regout in 

beslag genomen was. Regout was weliswaar geen comitélid, maar had o.a. via 

zijn werk onder de Nijmeegse studenten de nodige contacten met de Actie. 

Harsters voorstel luidde toen al opheffing en sluiting van secretariaat en 

drukkerijen en Wimmer schreef op de betreffende plaats in de kantlijn "Ja", 

en liet Harster in die zin antwoorden. Deze bleek nu echter voorstander van 

enig uitstel waarvoor hij als reden opgaf de noodzaak een aantal zaken eerst 

nader te onderzoeken. Wellicht hield dit verband met informatie die uit ver

horen van een aantal betrokkenen naar voren was gekomen; Diepenbrock werd in 

september voor enige tijd vastgehouden en verhoord, terwijl hij in het 

Gestapokantoor "... de priester (ontmoette), die de kopij verschaft had voor 

een veel verspreide brochure, "De nieuwe afgod", over het heidens nationaal-

socialisme", meldt Divendal . Iets eerder al was Hein Hoeben gearresteerd, 

en vermoedelijk aarzelde men net optreden tegen de Actie vanwege het gebrek 

aan informatie dat daarbij was gebleken . 

In januari 1941 stuurde Harster aan Wimmer een uitgebreid rapport over 

de AvG, 21 pagina's lang, met als bijlage de vertaling in het Duits van de 

notulen van een comitévergadenng uit januari 1940. Het rapport was gebaseerd 

op documentatie die men vermoedelijk bij de arrestatie van Diepenbrock in be

slag had genomen en op de juist vermelde verhoren. De opsteller toonde al 

direct aan het begin zijn grondig gebrek aan geïnformeerdheid door een uit

voerig betoog over de KA, haar organisatievormen en gevaren voor het nationaal-

socialisme, waarbij aan de AvG steeds als aan de Nederlandse KA werd gerefereerd. 

Vervolgens werden financiering en de activiteiten in meer algemene z m be

sproken; uit dat alles kon men nauwelijks concluderen tot de noodzaak van 

enigerlei maatregel tegen de Actie. Dat was tot op zekere hoogte wel het ge

val in de daarop volgende paragraaf, waarin een aantal contacten van de Actie 

met andere organisaties werd aangegeven, die vanuit de gezichtshoek van de 

bezetter minder gewaardeerd werden. Contacten met c.q. beïnvloeding van de 

Nijmeegse studenten - die zich immers in hun studieweek en ook anderszins met 

nationaal-socialisme en communisme hadden beziggehouden - werden vermeld, maar 

waarschijnlijk waren toch eerder twee andere zaken van voorslaggevende be

tekenis, namelijk de contacten met en de (financiële) steun aan het vluchte-
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lingencomité van Schmutzer, dat ook nogal wat vluchtelingen uit Duitsland 

had geholpen, en vervolgens: de Katholieke Wereld Post te Breda. De leider 

daarvan. Hoeben, was al m de zomer 1940 gearresteerd (het burpa ι van de 

KWP was in mei gesloten. Hoeben was toen ti]deli]k naar het buitenland ge

vlucht) . Vanwege zi^n intensieve contacten met de Duitse jezuïet Fr.Mucker

mann zag men aan Duitse kant m hem een belangrijke hulpkracht in een 

overigens niet bestaand nft van tegen het Derde Rijk samenzwerende emigranten. 

Muckermann was vanaf 1934 in de emigratie, verbleef in verschillende Europese 

landen, en was o.a. betrokken bij het katholieke emigranten-weekblad Der 

Deutsche Weg, dat in Oldenzaal werd geredigeerd en uitgegeven. Hoe gevaarlijk 

de Duitse autoriteiten de KWP vonden, blijkt uit een "Bericht über die 

nachnchtcndienstliche und staatsfeindliche Tätigkeit der Zentralstellen 

des internationalen politischen Katholizismus in Holland", waarmee Hoebens 

bureau werd bedoeld . Dit rapport dateerde vermoedelijk al van de nazomer 

1940. Er werd een beeld in opgeroepen van een wijdvertakt net van vijanden 

van Duitsland in Europa, maar ook daarbuiten, die zich bewogen op het terrein 

van de nieuwsvoorziening· persbureaus, redacties en publicisten. Centrale 

ervan was Breda. In dit verband is van belang dat de AvG als een soort hulp

organisatie van het Hoeben-imperiurn werd beschouwd: "Im Jahre 1939 hat Dr. 

Hoeben das Comitée bei sich aufgenomnen" - en alle AvG-activiteiten werden 

vervolgens op Hoebens naam gebracht . Wel zal de nadere informatie over de 

Actie de Sicherheitspolizei andere inzichten over de relatie KWP - AvG hebben 

bijgebracht, zeker is dat de relatie op zich de Actie al werd aangerekend. 

Op grond van die gegevens meende het rapport over de AvG tenslotte te 

kunnen concluderen tot een hoge graad van gevaarlijkheid van de Actie voor 

de bezetter. De Actie was "deutschfeindlich", 7e was een "Schlaginstrument 

grossten Ausmasses" waardoor de "deutsche Aufbauarbeit" m Nederland gesabo

teerd werd. Dergelijke conclusies, in dit typisch nationaal-socialistisch 

jargon, stonden echter in geen verhouding tot de werkelijkheid. De Actie was 

immers nooit op de éérste plaats een anti-nationaal-socialistisch initiatief 

geweest, al mishaagden sommige aspecten van haar vooroorlogse werkzaamheden 

de bezetter natuurlijk ten ?eerste. Dit zal men aan Duitse kant ook wel inge

zien hebben en het verklaart wel waarom niet eerder tegen de Actie is opge

treden, waarom de eerste aanzet daartoe in september/oktober 1940, toen men 

de Actie even in verband bracht met Regout, geen vervolg kreeg. Met de op

heffing werd ook na januari, toen het rapport was uitgebracht, nog gewacht 

en ze vond pas plaats op 1 augustus 1941, m het kader van een groot aantal 

maatregelen tegen katholieke organisaties, die tussen juli en september werden 
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genomen: de pogingen tot gelijkschakeling van het werkliedenverbond, de 

boeren- en tuindersbond, de onderwijzersvereniging, het verbod van een 140-

tal tijdschriften, maatregelen tegen jeugd- en andere organisaties, op

heffing van de Actie "Naar de nieuwe gemeenschap", enz. De protesten van de 

bisschoppen hiertegen leidden volgens L. de Jong tot het eerder genoemde 

"katholiek réveil" . In het herderlijk schrijven naar aanleiding van de po

ging tot gelijkschakeling van KNBTB en KOV, dat op 8 september van de preek

stoel werd voorgelezen, was ook een passage gewijd aan het verbod van de 

Actie. De teneur ervan was: enerzijds verwijten de bezetters ons dat de katho

lieken het communisme onvoldoende bestreden hebben en thans gaat diezelfde 

bezetter over tot het verbod van een katholieke organisatie die speciaal 

voor de bestrijding van het communisme in het leven was geroepen, namelijk 

de Actie "voor God". Dat gebeurde dan ook "tot onze groóte bevreemding en 

tot onze niet minder groóte droefheid" . Op dezelfde wijze had zich Diepen-

brock in de eerder genoemde brief aan ds. Krop beklaagd, dat "men eenvoudig 

de grote actie, die wij tegen het bolsjewisme gevoerd hebben (miljoenen 

vliegende bladen, tienduizenden brochures, het boek "De waarheid over 

Spanje" , talloze bijeenkomsten enz.) negeert, om alleen te ageren tegen het 

éne vliegend blad, waarin we over het nationaal-socialisme in Duitsland ge-
21 

schreven hebben" . 

Tegelijk met het verbod van de Actie werd het vermogen in beslag ge

nomen; ook de archieven verdwenen spoorloos. Diepenbrock richtte zich enkele 

dagen later tot alles pastoors en andere contactpersonen onder mededeling 

van het gebeurde en verzocht de pastoors ervoor te zorgen dat geen brochures 

van de Actie meer zouden worden uitgestald of verkocht. "Persoonlijk is 

ondergeteekende hiervoor verantwoordelijk gesteld" . Toen Harster enkele maan

den later het optreden tegen de Actie met een verslagbnef aan de General-

kommissar für Verwaltung und Justiz afsloot, kon hij melden dat de opheffing, 

de inbeslagname enz. zonder moeilijkheden waren geschied . Voor het overige 

bevatte zijn brief herhalingen uit het eerdere rapport, aangevuld met een aan

tal bijzonderen over de Actie uit het jaar 1941. Om de omvang van de activi

teiten en de status van de AvG binnen de katholieke gemeenschap te verduidelij

ken voegde hij er Duitse vertalingen van een AvG-brochuurtje over de eigen acti

viteiten, "Terug naar God", en het brochuurtje met de tekst van de bisschoppe

lijke brief uit 1936 als bijlagen aan toe. 

Wel werden afzonderlijke leden van het AvG-comité getroffen door maat

regelen van de bezetter en in enkele gevallen werd het uiterste van hen ge-
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eist, maar dat dat direct sanenhing met hun lidmaatschap c.q. activiteiten 

in het kader der Actie - zoals wel is gesuggereerd - is aantoonbaar on

juist. 

Van de Comitéleden werd Brandsma m januari 1942 gearresteerd wegens 

zijn aandeel in de actie die het episcopaat toen ondernam om de katholieke 

pers ervan af te houden NSB-advertenties op te nemen, hoewel zij daartoe 

door de bezetter geprest werd . Hij overleed in juli 1942 in Dachau. Goseling 

behoorde tot de tweede groep Indische gijzelaars, die begin oktober 1940 

werden gearresteerd; tweede paasdag 1941 overleed hij in Buchenwald . Hein 

Hoeben werd, direct bij zijn terugkeer uit Frankrijk, augustus 1940, ge

arresteerd wegens contacten met Fr.Muckermann en de veronderstelde samen

hang daarvan met het publiceren door zijn KWP van sommige herderlijke brieven 

van Duitse bisschoppen. Van dat aspect van Hoebens werkzaamheden is in de 

AvG-activiteiten echter niets te bespeuren. Hoeben overleed in februari 1942 

in een gevangenis m Berlijn . Rooyackers had als redacteur van de St. 

Jansklokken, het Bossche bisdomblad, artikelen van Muckermann geplaatst: dat 

was de reden van zijn arrestatie, eind juni 1940. Tot het eind van de oorlog 

verbleef hij in gevangenissen en kampen . Datzelfde lot trof Bemelmans, die 

"wegens zijn verzet tegen de NSB in de boerenbeweging" in september 1941 

werd gearresteerd en pas drie jaar later uit het kamp te Vught werd bevrijd . 

Eveneens op grond van verdenking van contacten met Muckermann werden Brom 

en Mulders in de zomer van 1940 enige tijd gevangen gezet . Van Bachg, Hoog-

straaten. Mets en Hendrikx staat vast dat zij kortere of langere tijd als 

gijzelaar zijn vastgehouden . Poels vluchtte tijdig naar het buitenland. Van 

de bestuursleden der Actie werd ooY vice-voorzitter Hoogveld op verdenking 

van relaties met Muckemann gearresteerd, eind juni 1940; hij werd echter 

langer dan Brom en Mulders vastgehouden en zonder éénmaal te zijn verhoord 

pas in december weer op vrije voeten gesteld . Penningmeester Schmutzer 

werd op 13 juli 1940 gearresteerd en verbleef eerst in gevangenissen en kam

pen, later in Haaren en op de Ruwenberg in Michielsgestel; bij overbrenging 

naar Vught, in 1944, wist hij te ontsnappen. De oorzaak van dit alles waren 

echter zijn activiteiten in het kader van het katholieke vluchtenlingencomité, 

waarvan hij de leidende figuur was en dat o.a. Duitse vluchtelingen had ge

holpen. Daarnaast had hij ook bijdragen in het emigrantenblad "Der Deutsche 

Weg" geplaatst33. Voor wat betreft de belangrijkste figuur van de AvG, secre

taris Diepenbrock: die werd in september 1940 voor korte tijd in arrest ge

houden en aan een aantal verhoren onderworpen, waarbij schijnbaar vooral het 
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contact van de Actie met Hoebens KWP centraal stond . 

Rond de houding van voorzitter Steger doen zich enige moeilijkheden voor. 

Toen, na het einde van de bezetting, de Staten-Generaal voor het eerst bijeen 

zouden konen, rees de vraag wie er van die "Voorlopige Staten-Generaal" lid 

zouden worden. In principe werd vastgesteld dat dat met hen die op 10 mei 

1940 lid waren geweest het geval zou zijn. Enerzijds echter waren er een 

aantal problemen van algemene aard (overlijden, ontslag e.d.), anderzijds 

ook was er de behoefte om de houding van de volksvertegenwoordigers tijdens 

de bezetting te toetsen alvorens hen weer in hun vroegere functie te be

noemen. De oplossing werd gevonden in een comnissie, o.a. bestaande uit 

de voorzitters der Kamers en de vice-president van de Raad van State, die 

tot taak kreeg vast te stellen wie leden der Kamers zouden zijn, en die bij 

haar werk, dat van korte duur moest zijn, enige handreiking kon vinden 

in het Koninklijk Besluit waarmee zij was ingesteld. Onder artikel drie, 

lid 1 b tot en met e, was daarin sprake van "ontrouw aan de zaak van Ons 

Koninkrijk of aan Ons" tot het tekort schieten in "het betrachten van de 

juiste houding in verband met de bezetting". Wie, naar het oordeel der com

missie, onder die criteria viel, kon niet als volksvertegenwoordiger worden 

toegelaten. En dit laatste was het geval met drie voormalige leden. En een 

ervan was Steger . 

Een antwoord op de vraag waarom Steger werd "uitgezuiverd" is op dit 

moment niet definitief te geven. De commissie was geen openbare verantwoor

ding over haar besluiten verschuldigd en er was geen beroep tegen mogelijk -

evenzoveel punten van cntiek die toen op de procedure werd geuit; de Kamers 

hadden hun eigen zuivering bovendien liever geheel in eigen hand gehouden. 

Een niet onbelangrijk aanknopingspunt is echter Stegers openlijk verweer in 

een artikel in De Maasbode . Desgevraagd, zo deelt hij daar mee, hadden twee 

commissieleden hem mondelinge mededelingen gedaan van de redenen van zijn 

uitsluiting. Eén ervan zou gelegen hebben in zijn aanblijven als hoogleraar 

te Delft. Daartegen verdedigde Steger zich door te verwijzen naar juridische 

adviezen van die strekking die hij zich had ingewonnen om tot correcte inter

pretatie te komen van de zijns inziens vage "Aanwijzingen betreffende de 

houding ... m geval van een vijandelijke inval" uit 1937. Naar hun en zijn 

mening woog het zwaarst dat hij moest aanblijven om erger te voorkomen. Boven

dien was de interpretatie een individuele zaak, zo meende Steger, en het 

College van Herstel van de TH Delft had hem dan ook niets gevraagd. Het 

tweede verwijt dat hij van de commissie had vernomen bestond in de verwijzing 

naar het advies van de Delftse senaat, voorjaar 1943, aan de studenten om de 
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loyaliteitsverklaring te tekenen. Daarmee stond Delft onder de hogescholen 

en universiteiten alleen. Steger nu wees erop dat hij in de betreffende 

zaak tegen dat voorstel had gestemd en dat hl] wie hem persoonlijk om advies 

hadden gevraagd, naar het meerderheidsbesluit van de senaat had verwezen 

onder mededeling van zijn persoonlijk tegenstemmen 

Hoewel Stegers mededelingen correct kunnen zijn, is het Maasbode

artikel uiteraard te eenzijdig, maar vooral te weinig materiaal, om een 

definitief oordeel op te baseren. Indien er nog andere bezwaren tegen Steger 

bestaan hebben, óók waarvan hij eventueel op de hoogte was gebracht, maar 

waartegen hij zich niet had willen of kunnen verweren, dan vindt men daar

van uiteraard in openbare uitlatingen van Stegers kant geen spoor. Meer 

is momenteel over deze zaak niet vast te stellen. 

Als zoveel andere organisaties van allerlei aard, maakte ook de AvG zich 

direct na de bevrijding op om terug te keren m dezelfde gedaante als 

waarin zij tot mei 1940 was opgetreden. Financiële middelen werden vergaard 

(tot augustus werd een bedrag van ongeveer f 25.000,- bijeengebracht), en 

voorbereidingen getroffen om o.a. de schriftelijke cursus en de artakelen-

dienst te hervatten; andere plannen werden voorlopig door de papiernood 

gehandicapt. In augustus verschenen er berichten in de pers over een te 

verwachten openbare hervatting van de werkzaamheden van de Actie en richtte 

Steger zich tot de leden van het Uitvoerend Comité om tot het beleggen van een 

bijeenkomst te konen . Hij heeft zeker voldoende positieve reacties op 

zijn oproep gekregen, want al op 4 oktober werd door Diepenbrock een verga

dering uitgeschreven voor de negende november, in Utrecht. Vanwege reis- en 

andere moeilijkheden kwamen er nogal wat berichten van verhindering bij de 

secretaris binnen, maar al was dat anders geweest: de vergadering ging niet 

door, werd op het laatste moment door Steger afgelast. Waarom'' 

Anders als de Actie "voor God" was de KA, bij het uitbreken van de oorlog 

nog steeds in statu nascendi, door de bezetter weinig m de weg gelegd. Het 

voortbestaan in die jaren gaf haar wellicht een zekere voorsprong en het is 

wel tegen die achtergrond dat de gebeurtenissen moeten worden bezien. In de 

zomermaanden 1945 lukte het de KA een landelijke organisatie te vormen; de 

verschillende diocesane KA-organisaties sloten zich aaneen onder leiding 

van een landelijk directorium, waarvan de Bossche vicaris-generaal F.N.J. 

Hendrikx voorzitter werd. In september presenteerde de leiding tijdens een 

persbijeenkomst een "Program van Geestelijken Opbouw", dat door dr. A.Olierook 

en dr.ir.F.Teilegen werd toegelicht, terwijl op de twintigste van die maand 
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een openbare, demonstratieve bijeenkomst in Utrecht werd gehouden, waar 

o.a. namens de regering door L.Beel het woord werd gevoerd . De KA 7at 

dus duidelijk "in de lift". Wat zij voor de realisering van haar plannen 

miste was een efficiënt uitvoerend apparaat, een landelijk secretariaat. 

Daarnaast bleef de ook voor de oorlog al geconstateerde overlapping van ge

deelten der werkzaamheden van KA en Actie een punt van overweging. 

Hoe een en ander precies in zijn werk is gegaan,is niet vast te stellen, 

met name niet hoe de betrokken leider van het secretariaat. Mr.Diepenbrock, 

op de toenaderingspogingen van de KA heeft gereageerd. In ieder geval zette 

hij de kwestie van de wederzijdse verhouding op de agenda van de te houden 

vergadering. Voorzitter Steger echter wilde van meer permanente vormen 

van dienstverlening, laat staan van een overname van het secretariaat door 

de landelijke KA niets weten. Verder dan tot een geregeld overleg op gelijk

waardig niveau tussen de twee betrokken organisaties wilde hij niet gaan . 

Twee brieven van de landelijk directeur der KA, Hendrikx zelf, eind oktober 

en begin november, waren echter in staat Steger een volledige volte-face te 

laten maken. De toon van Hendrikx' brieven was buitengewoon resoluut. De KA 

had veel waardering voor het werk van de AvG, zo heette het in de eerste 

brief, maar nu zij zichzelf krachtig aan het ontplooien was, bleek dat beider 

werkterrein globaal hetzelfde was. En vervolgens: "Aangezien het terrein der 

KA 't verst strekkend is en een landelijk bureau voor haar onontbeerlijk 

is, ziet het Directorium geen andere oplossing als deze, dat beide bureaux 

tot één samensmelten onder leiding der K.A.". Waarna het voorstel volgde: 

"... de V.G.A. op te lossen in de K.A.". De AvG-leiding moest hierin aller

minst gebrek aan waardering zien voor "... het prachtige, voorbereidende 

werk der A.V.G. ..." bij de KA-directeur, die het voorstel tenslotte warm 

in de aandacht aanbeval. De tweede brief, van 4 november, lichtte een en 

ander nog eens toe, legde de nadruk op de te vermijden doublures, de nood

zaak tot eenheid en trachtte eventueel nog aanwezige twijfels weg te nemen 

door erop te wijzen dat allerlei typische AvG-activiteiten in de nieuwe con

structie des te meer overgenomen konden worden, als de AvG-secretans KA

MI 

secretaris zou worden . Of er na deze meer dan duidelijke richtlijnen nog 

mondeling contact heeft plaatsgevonden tussen bijvoorbeeld Steger en Diepen

brock enerzijds en de voormalige initiatiefnemer tot de AvG, mgr. Hendrikx 

anderzijds, is onbekend, maar Steger gelastte in ieder geval de vergadering 

van de negende november af en richtte zich later in de maand op een 7eer dee

moedige manier tot de leden der beide comité's om hun opening van zaken te 

geven over het gebeurde en vooral om de conclusies te trekken. "We kunnen dus 

390 



zeggen: "Roma locuta, causa finita" en laat ons dat doen, het offer dat 

het ons, daar ben ik van overtuigd, kosten zal, tot intentie van de Katho

lieke Actie, in onderwerping aan Gods H.Wil brengend" . 

Deze gebeurtenissen, die wel wat weg hebben van een soort coup m het 

zich herstellend organisatiepatroon van katholiek Nederland, betekenden het 

einde van de AvG als zelfstandige organisatie. Bestuur en comité's verdwenen 

en het enige wat nog aan de vooroorlogse activiteiten herinnerde was het 

compromis in de naam: het secretariaat onder Diepenbrocks leiding ging zich 

althans een tijdlang noemen: "Voor God", Landelijk secretariaat der Katho

lieke Actie. Feitelijk bestond die situatie dus vanaf ongeveer december 1945, 

juridisch echter werd een en ander pas ruim twee jaar later beklonken, toen 

namelijk in januari 1948 de Landelijke KA als stichting in het leven werd 

43 

geroepen . 

Wel werden in die eerste na-oorlogse jaren ook een aantal initiatieven 

door het secretariaat ontplooid, die duidelijk het kenmerk droegen van de 

AvG 1936-1941: een enkel Vliegend blad, een aantal folders, een stel bro-

chuurtjes, waarbij de thematiek ook hier weer voornamelijk het communisme 

en het gezins- en huwelijksleven betrof; daarnaast werd medewerking verleend 

aan het tot leven wekken van organisaties die onder zeker opzicht geacht 

konden worden voortzettingen van vooroorlogse instanties te zijn, waarbij de 

AvG toen betrokken was, zoals het Katholiek Nederlands Persbureau en het 

Katholiek Thuisfront, als voortzetting van resp. de KWP van Hoeben en het 

VOG . Maar de landelijke KA mikte veel meer op persoonlijke vorming door 

middel van b.v. beroepskerstening en mikte daarbij zo hoog, dat de gericht

heid op de bewerking van de massa en de beïnvloeding van de publieke opinie 

daar steeds minder in gingen passen. Althans - zo moet men voorlopig, bij 

ontstentenis van een gedocumenteerde verhandeling over de KA in Nederland, 

vaststellen - de secretaris en zijn medewerkers voelden zich in de nieuwe 

organisatie m zeker opzicht gefrustreerd, omdat de traditionele oriëntatie 

der Actie binnen de KA-activiteiten naar hun mening steeds minder kansen kreeg. 

In de tweede helft van 195"! kwam het zover, dat Diepenbrock zijn onvrede op 

papier wierp en m een interne nota zijn hart luchtte. Hij vergeleek daarin 

het vele, dat vóór 1940 en het weinige dat tussen 1945 en 1953 had kunnen ge

beuren ter realisering van de AvG-doeleinden en meende zelfs voor dat soort 

werk enig dédain op te merken."Er is, zo schreef hij, voor deze vorm van be

ïnvloeding (namelijk van de massa) een zekere depreciatie bespeurbaar in de 

kring der "officiële Kath. Artie". Men begint de zaken aldus voor te stellen 
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alsof de actie "Voor God" een soort voorstadium was, dat zijn bekroning 

vindt in de huidige vorrningsvorm, een voorstadium dat voorbi] is" . Met ci

taten uit pauselijke toespraken uit 1952 en 1953 en onder verwijzing naar 

de talloze vragen die van buitenaf regelmatig aan hem gericht werden be

pleitte hij meer ruimte voor de AvG-aanpak, en niet alleen dat: hij stelde 

voor een niet klein deel van de opbrengsten van de nog steeds gehouden Paas-

lotenj voor dat werk te reserveren en verder enkele medewerkers en hemzelf 

ervoor vrij te stellen. 

De landelijke leiding van de KA stelde zich voor die gedeeltelijke her

oriëntatie open, met als gevolg dat vanaf eind 1953 Diepenbrock concretere 

plannen ging maken voor een hernieuwde oprichting der Actie. Er zou een 

apart Comité gevormd worden, waarin ook nu weer alle belangrijke zuilorgani-

saties vertegenwoordigd zouden zijn; dr.F.J.M.A.Houben zegde toe het voor

zitterschap op zich te willen nemen. Ook in de tientallen actiepunten, die 

in de plannenmakerij naar boven kwamen, liet de nieuwe actie zich direct her

kennen als een dubbelganger van de vooroorlogse: medewerking van de pers, 

affiches, folders, brochurenreeksen, verkoop en optreden naar buiten, be

ïnvloeding van de openbaarheid, fabnekskrantjes voor de bedrijven, adver

tenties m neutrale bladen enz. en?. . In de eerste helft van 1954 werd het 

herbegin enkele malen informeel aangekondigd, voor de KRO-radio en in enkele 

artikelen m het KA-tijdschnft, door Diepenbrock en de nieuwe voorzitter , 

en in augustus ging de nieuwe Actie "Voor God" officieel van start. H.Diven-

dal, vooroorlogs medewerker, zou secretaris worden en L.Duynstee penning

meester; Diepenbrock zelf trad althans formeel slechts als lid van het 

bestuur op . 

Deze tweede AvG heeft bestaan tot 1973, toen het secretariaat in het 

kader van de reorganisatie van de Nederlandse kerkprovincie werd opgeheven. Op 

dat moment echter hadden zich in het Nederlands katholicisme nogal wat wijzi

gingen voorgedaan, die uiteraard ook aan de AvG niet zonder meer voorbij 

waren gegaan, en die tot gevolg hadden dat de manier van werken anno 1936 

of ook anno 1954 tot de volstrekte onmogelijkheden was gaan behoren . In de 

zestiger jaren, zo krijgt men de indruk, week de traditionele aanpak steeds 

meer voor een aantal nieuwe taken, die het AvG-bureau onder leiding van 

directeur Divendal tot zich trok. Vanaf het begin der jaren zestig bijvoor

beeld de organisatie van de jaarlijkse vastenactie. Vooral echter dient ver

meld het aandeel van het bureau in de secretariaats-werkzaamheden van het 

landelijk Pastoraal Concilie, hetgeen onder andere voorbereiding van ver-
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gaderingen van de verschillende concilie-organen en de uitwerking van de 

besluiten inhield, voorts het verzorgen van een concilie-postbus en de 

hele publiciteitskant van de onderneming . Zo had zich de Actie blijkbaar 

ontwikkeld tot een semi-officieel orgaan van de kerkorganisatie, en kan 

men begrijpen hoe het sinds enige jaren functionerend "Algemeen Secretariaat 

van de Kerkprovincie" de taken van het bureau te Heemstede heeft kunnen over-

51 

nemen . 

NOTEN 

1) Brief van Steger en Diepenbrock aan de redacties der Parochiebladen, 

dd. aug.1940, In St.AvG; M VI 5/6. Aan ae/e aflevering der Mededelingen 

zijn ook andere hier vermelde gegevens ontleend. In de hierna te noemen 

stukken van de kant der Duitse bezettingsinstanties is sprake van een 

zevende Mededelingenblad, dat in aug. 1941 zou zijn verschenen. De AvG 

werd op 1 aug. 1941 opgeheven, maar op /ich is het mogelijk dat een voor-

gedateerde aflevering op het secretariaat gereed gemaakt was. Het nummer 

was echter niet te achterhalen. 

2) Brief aan de pastoors, dd. aug.1940, in St.AvG, met een brochure over 

dat onderwerp als bijlage. Voorts M VI 7/Θ. 

3) M VI 1. 

4) Een Duitse vertaling van deze briefwisseling wordt gegeven in een brief 

van de Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD aan de Reichs-

kommissar fur Verwaltung und Justiz, 30 nov.1941, aanw. in het dossier 

over de AvG in het Archief van het Generalkomnissariat fur Verwaltung 

und Justiz. Hauptabteilung Erziehung und Kirche, 8 g, aanw. RvO, Amsterdam. 

5) Gestencilde brief van Diepenbrock, z.d. In St.AvG. Vlg. de in noot 4 

genoemde brief werd dit stencil op 24 mei 1941 verstuurd. 

6) A.van Duinkerken, God en de cultuur, Heemstede, 1937, p.3 en pp.24/26; 

M.Molenaar, God en ik, Heemstede, 1937, pp.28/29. 

7) Zie noot 4. 

8) G.Mulders SJ, Waarom ons oorlogsleed. Heemstede, 1941. 

9) Ib., pp.56/57 en 71/72. 

10) W.Nolet, Godsdienstige gedachten in dezen tijd. Heemstede, 1941, p.10. 

11) Ib., pp.20/21. 

12) L.de Jong, a.w. , dl. V 1, p.3Rl w . 

13) Enkele brochures tussen sept.1939 en mei 1940 verschenen, tonen dezelfde 

aanblik· J.de Vreese SJ, God zij met ons. Heemstede, 1939, en het meer 

tot de sfeer van de apologetiek behorende brochuurtje van L.Bender OP, 

Oorlog en recht. Waarom spreekt de Paus niet?, Heemstede, 1940, dat het 

zwijgen van de paus inzake het uitbreken van de oorlog, in september 

1939, verdedigde en een antwoord wilde zijn op een m het religieus-

socialistisch weekblad Tijd en Taak gestelde vraag, zie. Tijd en Taak, 

Jrg.37, nr.47, 2 september 1939, pp.9/10. De brochure was gebaseerd op 

een eerder verschenen artikel van Bender in: Het Schild, 21 (1940), 

nr.6, pp.238-244. 
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H.Divendal, a.w., p.219. 

Archief Generalkomm. f. Verw. u. Justiz, Hauptabt. Erz. u.Kirche, 
8 g, bevat deze correspondentie en de overige docunentatiP waarop 
het volgende is gebaseerd. 

Archief Generalkomm.f.Verw.u.Justiz, Hauptabt. Erz.u.Kirche, 8 f. 

Ib., pp.6/7. 

S.Stokman, Het verzet van de Nederlandsche Bisschoppen tegen nationaal-
socialisme en Duitsche tyrannie, Utrecht, 1945, p.74 w . en bijbehorende 
documenten. De tekst van de Verfügung, waarbi] de Actie werd verboden 
in map 8 g van het in noot 4 genoemde archief. 

Stokman, a.w., p.205. 

Hier vergiste D. zich in de titel; vermoedelijk bedoelde hl] de uitge
breide brochure van Van Vollenhoven. 

Brief 30 nov.1941 van Harster aan Wimmer in: Archief Generalkomm.f. 
Verw.u.Justiz... 8 g. Hier is de tekst van de brief in het Nederlands 
terugvertaald. 

Twee circulaires, één dd. 5 aug.1941, de ander ongedateerd, aanw.St.AvG. 

Brief dd. 30 nov.1941, in: Archief Reichskonm.f.Verw.u.Justiz ... 8 g. 

Divendal, a.w., p.219. 

L.de Jong, a.w., V 2, pp.747-759. 

L.de Jong, a.w., IV 1, p.357. 

De Linie, 27 aug.1955: Een memento voor Hein Hoeben. 

De Nieuwe Linie, 25 maart 1967, p.3. Uit een schriftelijke mededeling 
van Rooyackers blijkt dat bij latere verhoren ook naar de AvG werd ge
ïnformeerd. 

Analecta voor het bisdom Roermond 52 (1971), nr.l, febr.1971, p.16. 

A.F.Manning e.a. (red.). Katholieke Universiteit Nijmegen ..., a.w., pp. 
205/206. 

J.Bakker, a.w., p.164; schr.meded.E.J.Hoogenstraaten dd. 28 dec.1971; 
Aukes, a.w., p.396. 

Aukes, a.w., pp.265/267. 

In memoriam J.Schnutzer. In: Jaarboek der Rijksuniversiteit te Utrecht 
1946/1947, Utrecht, z.j., pp.9-14; De Maasbode 27 sept. 1946, p.2. 

Divendal, a.w., p.219. 

Staatsblad 1945, F 131 bevat het Besluit tot instelling van de eie., 
het Verslag van haar vaststellingen in de Bijlagen Handelingen Staten-
Generaal, Tijdelijke Zitting, 1945. Zie ook: Schets eener parlementaire 
geschiedenis van Nederland (Van Weideren Rengers),deel V 1940-1946, door 
L.G.Kortenhorst, 's-Gravenhage, 1956, pp.53-56. 

De Maasbode 26 sept. 1945, p.l. 

Helaas kreeg de sehr, van het College van Bestuur van de TH Delft geen 
toestemming het daar aanwezige senaatsarchief op dit punt te controleren. 

38) Steger aan de leden van het UC, 27 aug.1945, In: St.AvG. 
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39) AC 7/8 (1944/1945), nr.lO, okt. 1944/okt.1945, pp.153-167; Kath.Cult. 
Tijdschrift 1 (1945/46),dl. II, aug.1945-]an.1946, pp.181-185, vooral 
p.183. 

40) Steger aan Diepenbrock, 24 okt.1945. St.AvG. 

41) De twee brieven, dd. 29 okt. en 4 nov.1945, in afschrift in de St.AvG. 

42) Steger aan de leden van het AC, 26 nov.1945, St.AvG. 

43) Documenten betr. de opheffing der AvG, in een buitengewone ledenverg., 
22 dec.1947, in de St.AvG. 

44) Wat deed de Katholieke Actie (Uitgave der KA), z.p., z.]., = Heemstede, 
1947. 

45) Nota "De Actie "Voor God" en de Katholieke Actie", m St.AvG, 8 pg.'s, 
p.3. 

46) Schema Werkplan Sectie "beïnvloeding publieke opinie" (Actie "Voor God"(?) 
"Terug naar God" (')) In St.AvG. 

47) AC 17 (1954), nr.l, jan., pp.19-29 door X - is Diepenbrock - en in nr.3, 
maart, pp.12 3-131, door F.Houben. 

48) Kath.Archief 9 (1954), nr.35, 27 aug., kol.713/714. 

49) Het persconmumqué betr. de opheffing in de Volkskrant 31 okt. 1973, p.9. 

50) Kath.Archief 21 (1966) w jaren, passim. 

51) Over de opheffing en enkele achtergronden ervan zie nog: L.van Gelder, 
Kerkprovincie stopt Actie "Voor God", In: De Bazuin, Jrg.56, nr.57, 
11 nov.1973, pp.1-3. 
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NABESCHOUWING 

Nadat tot hier toe begin en einde van de Actie "voor God" 1936-1941 be

schreven zi]n (hfdst.I en VII), alsmede de verschillende initiatieven en 

activiteiten geanalyseerd en begrepen tegen de achtergronden van de ont

wikkelingen op de specifieke deelgebieden (hfdst.II tot en met VI), dient 

tenslotte een poging gedaan te worden enkele hoofdlijnen aan te geven, waar

mee de Actie in haar totaliteit kan worden geïnterpreteerd. Daarbi] wordt 

- op grond van het voorafgaande - uitgegaan van een sanenvattende omschrij

ving van de Actie als een poging van een katholieke élite om, in tijdsom

standigheden die men als zeer bedreigend ervoer, de eigen groep bijeen te 

houden, te versterken en zo nogeli]k uit te breiden, en tegelijk alles wat 

die doeleinden in gevaar zou kunnen brengen af te weren en te bestrijden. 

Hoezo voelde men zich bedreigd? Algemeen gesproken zou nen kunnen zeggen: 

door het stagnoren van de emancipatie. Na alles wat de negentiende en twintig

ste eeuw de Nederlandse katholieken had gebracht, begon zich onder hen 

een gevoel van zelfvoldaanheid en triomfalisme te manifesteren. De sfeer 

van "wij, roomsen", tot uitdrukking komend m het spreekwoordelijk geworden 

"rijke, roomse leven", werd gekenmerkt door trots op hetgeen gepresteerd was, 

zonder dat men veel oog had voor de toekomst of voor de problemen van de 

rest van de wereld. In die situatie drong zich bij sommigen de vraag op hoe 

het nu verder moest met de katholieke emancipatie. Onder die weinigen, die 

zich critische vragen gingen stellen, heerste overigens geen eensgezindheid 

met betrekking tot doel en methode. Wat bijvoorbeeld sommige jongeren naar 

voren gingen brengen, de openlijke critiek die zij niet schuwden, week nogal 

af van de zeer voorzichtige wijze waarop Adelbert-intellectuelen te werk 

gingen. Toch zijn de verschillen tussen deze groepen minimaal, vergelijkt 

men er de doeleinden van de AvG-ontevredenen mee. Ook de Actie is namelijk 
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te zien als een antwoord op de boven geformuleerde vraag, en in Actie-

kring was men zich ook welbewust van het feit dat men zich daarbij af

zette tegen sommige begeleidingsvorschi^nselen van de voltooide emanci

patie. In een terugblik-artikel van de oud-medewerker Divendal wordt N. 

de Rooy's terminologie - uit "In vrijheid herboren" - opgenomen; daarin 

was sprake van een stagneren van de ontwikkelingen sinds ongeveer 1920-

1925, van "gebrek aan moed en overtuiging", terwi]! de ti]d "nieuwe strijd

baarheid en zelfverloochening" eiste. De Actie "voor God" werd door Diven

dal zo begrepen als deel van een "geestelijk herstel vlak vóór de oorlog"; 

de Actie "droeg haar aandeel bij m de vernieuwing, in de vernieuwde be

wustwording". En op een andere plaats noemde hij de Actie "een symptoom 

van regeneratie" . Een dergelijk besef van (betrekkelijke) distantie spreekt 

ook uit een van de Zonnewijzer-artikelen van Diepenbrock, waarin hij zijn 

lezers voorhield: "... er valt nog veel te doen. Op gejuich over ons "rijke 

Roomse leven" is een kleine geluidsdemper zo nu en dan wel van pas. Geen 

ontmoediging, maar opwekking tot "actie":"3. Uit dit laatste citaat wordt 

al enigszins duidelijk in welke richting het "antwoord" van de Actie ging: 

méér activiteit en grotere inspanning omdat hetgeen bereikt is thans be

dreigd wordt. Het was het idee, dat de emancipatie veilig gesteld moest 

worden, omdat allerlei ontwikkelingen een bedreiging vormden van de tot 

dan behaalde successen, dat tot de kern van de Actie "voor God" behoorde. 

De AvG-élite werd gedreven door een geweldig cnsis-bewustzijn. De cnsis-

verschijnselen die men ontwaarde, lagen zowel binnen als buiten de zuil

gemeenschap. Het hele interbellum is eigenlijk - misschien met uitzondering 

van de paar jaren tussen 1925 en 1929 - te beschouwen als één grote crisis

tijd. Dat geldt zowel voor de instabiliteit van de internationale betrekkin

gen, waaruit een gevoel van onveiligheid en oorlogsdreiging volgde, alsook 

voor het economische en daarmee samenhangende sociale leven: die problema

tiek is bekend genoeg. De effecten van dit alles, en ook van de geestelijke 

crisis die ermee samenhing, deden zich in de jaren dertig, en vooral tegen 

het midden ervan op verschillende manieren voelen. Politieke extremismen 

kregen de wind in de zeilen en allerlei maatschappelijke organisaties boden 

oplossingen aan ter leniging van de ontstane nood. De AvG-elite vreesde dat 

het katholieke volksdeel door deze crises geschokt zou worden en dat de ver

lokkingen van de oplossingen "van buitenaf" tot loyaliteitsverlies aan de 

katholieke zaak zouden leiden. Tegelijk manifesteerden zich steeds duidelijker 

zuilinterne tegenstellingen. Do onvermijdelijke jongeren worden wat dat be

treft ài te veel vermeld in de literatuur. In het voorafgaande kon hier en daar 
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gewezen worden op gedrag van katholieken dat allerninst met de kerkelijke 

normen in overeenstenmng was. Soms ging het daarbij om kleinere groepen 

of slechts om een individuele opstelling, soms, zoals bij de kwestie der 

periodieke onthouding bleek, om veel grotere aantallen. Zeer recent is nog 

eens gewezen op de politieke dissidentie onder de katholieken - in de jaren 

vóór de oorlog groter dan erna - en op de wrijvingen tussen het Werklieden

verbond en de RKSP, die alleen door bisschoppelijk ingrijpen konden worden 

"bijgelegd" . Naast dit alles moet nog vermeld worden het proces van ont

kerkelijking, dat m somnige streken snel om zich heen greep. Het percen

tage Nederlanders dat zich bij volkstellingen als van "geen kerkelijke ge

zindte" opgaf, was van enkele procenten - 5,0 in 1909 - gestegen tot 7,8 

in 19?0 en had toen een geweldige sprong gemaakt naar 14,4 in 1930 . Nu 

was het katholieke zuiden door deze ontwikkelingen zeer veel minder beïn

vloed dan het westen, naar enerzijds bedroeg in de bisdommen Utrecht en 

Haarlem het cijfer der non-paschantes m 1930 resp. 6,1 en 22,3% van het 

aantal comnunicanten - vooral het laatste een zeer hoog cijfer dus - en 

vervolgens kon de kerkelijke leiding ook voor het zuiden dergelijke ont

wikkelingen tegemoetzien, naarmate zich daar de oorzaken van de ontkerke

lijking zouden manifesteren, zoals die door Kruyt m zijn proefschrift van 

1933 waren bijeengeyet, maar ook uit de praktijkervaring bij de kerken 

deels bekend geweest zullen zijn . Al deze gevaren en bedreigingen over

ziende, wilde de leiding der Actie, in een groots offensief, de katholieken 

mobiliseren en activeren, hen afhouden van sympathie of engagement met welk 

met-katholiek initiatief dan ook, en tegelijkertijd de bedreigende krachten 

uit de "buitenwereld" in de weg treden. In enkele trefwoorden: voor wat het 

binnenkerkelijke en zuilinterne aspect betreft activering van loyaliteiten; 

ten aanzien van de verhouding tot de met-katholieke wereld uiterste seg

mentering; ten aanzien van antikerkelijke en antigodsdienstige stromingen 

in die "buitenwereld" bestrijding. Daarbij stond het laatste voorop, want 

het waren naar de visie der Actieleiding vooral een aantal wel te identi

ficeren kerk- en godsdienstvijandige stromingen, die voor de crisis

toestand in alle opzichten verantwoordelijk gesteld konden worden. Zij hadden 

het op kerk en godsdienst gemunt en het offensief, dat de Actie wilde be

werkstelligen, was in eigen ogen dan ook duidelijk als tegenoffensief be

doeld. 

Het aanvoeren van de katholieke heirscharen daarin dwong de katholieke 

leiders tot een zo intensief mogelijke vorm van samenwerking. Die uitte zich 
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op verschillende manieren. In de Actie werkten leiders uit de verschillende 

sectoren van het organisatiewezen samen met elkaar en met de clerus. Dat is 

hiervóór voldoende aangeduid. In dit verband mag erop worden gewezen dat 

in zi]n geheel gezien de rol van de geestelijkheid in de Actie van over

wegende betekenis is geweest. Het initiatief werd onder leden van de hogere 

clergé geboren. Die selecteerden de lekon-leden. De centrale functie in 

het bestuur was steeds in handen van een geestelijke, terwijl ook Hoogveld 

zelf er steeds fitting in bleef houden. Ook in de auteursgroep was een 

duidelijk clencaal overwicht te constateren. Van de bij de leiding be

trokken leken kan ten aanzien van althans voorzitter Steger opgemerkt 

worden, dat hij bijzonder kerkelijk en clencaal georiënteerd was. Het boven

vermelde debat tussen hem en Poels voor wat betreft de medewerking van niet-

kerkelijke standsorganisaties is veelzeggend genoeg. Zo is de uiteindelijke 

indruk die men overhoudt, dat het de geestelijkheid gelukt is in de bijzonder 

bedreigend geachte crisissfeer van de jaren dertig een representatieve 

afvaardiging van de leken, die in de katholieke organisaties de leiding 

hadden, voor het "hoogste doel" te interesseren en tot medewerking te be

wegen. Het kerkelijk belang en het theologisch argument als leidraad voor 

alle handelen van de Actieleiding springt voortdurend m het oog. In een 

crisissituatie zal de ideologie van een groep, de theologie in dit geval, 

een bindende functie krijgen omdat zij alle leden van de groep verplicht 

en samen kan houden.Daarmee krijgen de dragers bij uitstek van die ideo

logie, de geestelijken, een bijzondere positie in het geheel van het groeps-

leven. Precies dat is (onder andere) via de Actie "voor God" gebeurd. 

Overigens zijn er in de jaren dertig meer tekenen die in deze richting 

wijzen. In 1933 had het episcopaat een brief aan de gelovigen gericht,die 

juist de bijzondere verantwoordelijkheid van bisschoppen en priesters 

aanscherpte en bij de gelovigen inprentte, en daarmee de bijzondere rol be

nadrukte die zij in het kerk- en zuilleven moesten spelen, waarbij elke 

cntiek al bij voorbaat als anticléricalisme werd gebrandmerkt . Dat in een 

dergelijke situatie de nadruk op de eigen, katholieke identiteit zo groot 

was, dat de oorspronkelijk door sommigen (ook Hoogveld!) nagestreefde samen

werking met protestanten niet van de grond kwam, c.q. noest mislukken, kan 

nauwelijks verbazen. Toch dient hier een kanttekening gemaakt. Het historisch 

verband tussen de oorsprongen van het oecuménisme enerzijds en het verzet 

tegen het (Duitse) nationaal-socialisme anderzijds, is bekend genoeg: ge

zamenlijk voelden de betrokken christenen zich sterker. Zou iets dergelijks 

ook aantoonbaar zijn voor het gemeenschappelijke antibolsjewisme'' Bij het 
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hier besproken initiatief der Actie "voor God" blijkbaar niet, naar mis

schien zijn er elders, ook buiten het eerder vermelde Geneefse Pro Deo-

mitiatief, nog aanzetten in die richting te vinden. Of zou het zo zijn, 

dat elkaar m anti-nationaal-socialisne ontmoetende christenen elkaar ook 

ten aanzien van hun levensbeschouwing méór kunnen naderen dan hun in anti-

bols jewisme excellerende, in hot algemeen wat conservatievere geloofsgenoten? 

Nog een tweede aspect valt bij die samenwerkende elite m het oog, en 

wel het leeftijdsaspect. Alle leeftijdsgroepen waren in de Actieleiding ver

tegenwoordigd. In het algeneen de oudsten in het bestuur en de twee comité's; 

een duidelijk veel jongere groep als auteurs, terwijl ook "echte" jongeren 

en tot op zekere hoogte studenten in enkele initiatieven meewerkten. Er 

bestond uitdrukkelijke bezorgdheid bij de Actietop voor de continuïteit 

van het offensief; de fakkel moest tijdig door anderen kunnen worden overge

nomen . 

Wat deze samenwerkende en op continuïteit gerichte elite wilde bewerk

stelligen was het herstel, de bevestiging en de versterking van de eenheid 

van de Nederlandse katholieken, die van velerlei kant bedreigd werd. Dat is 

het eigenlijke onderwerp van deze studie geweest. Het afhouden van de leden 

van de eigen groep van elk engagement, elke loyaliteit, elke activiteit 

buiten eigen geloof, kerk en zuil, via waarschuwingen en antipropaganda, en 

in positieve zin het bevorderen op allerlei wijzen van de eigen groeps

identiteit, hadden als doel het isolement en de segmentering te perfectio

neren en waar die doorbroken dreigden te worden corrigerend op te treden. 

Een offensief kan immers alleen in gesloten slagorde worden geleverd. Zo 

practiseerde de Actie het eenheidsideaal waartoe het episcopaat ook vóór 

1936 verschillende malen had opgeroepen. Het mandement van februari 1933, 

dat jaarlijks van de preekstoel moest worden voorgelezen, riep enerzijds op 

tot het versterken van de katholieke organisaties, met name de stands- en 

vakorganisaties, door middel van toetreding; anderzijds werd het lidmaat

schap van neutrale en liberale socialistische en communistische verenigingen 

en organisaties afgekeurd, en het verbod tot lidmaatschap van de twee laatst

genoemde typen met kerkelijke sancties omkleed. De brief besloot met een 

dringende oproep ook de politieke eenheid te bewaren, al zou men er een 

offer voor moeten brengen: "... de bittere ernst der tijden vraagt ons 

dringend on^e gelederen aaneengesloten te houden" . Ook de waarschuwing 

tegen fascisme en nationaal-socialisme, een jaar later, was m hetzelfde 

licht te zien; het verbod tot lidmaatschap, in 1934 nog beperkt tot enkele 

bijzondere categorieën gelovigen, werd in mei 1936 uitgebreid tot een alge-
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meen verbod . Ook de brief van oktober 1936, waarmee de Actie aan de ge

lovigen werd voorgesteld, bevatte een oproep tot eenheid in politiek en 

maatschappelijk opzicht. Dat de bisschoppen m deze jaren ook op allerlei 

gebied gingen ingrijpen teneinde de eenheid te effectueren c.q. te verster

ken, sluit bij dit alles aan. Van een qeval van "beteugelen" van het RKWV 

was zoeven al sprake. Andere voorbeelden zijn de volgende. Onder medewerking 

van de geestelijk adviseur p.Bonaventura Kruitwagen verplichtten de bis

schoppen in 1931 de vijftig katholieke journalisten, die lid waren van de 

neutrale Nederlandse Journalisten Kring dat lidmaatschap op te zeggen en 

toe te treden tot de R.K. Journalisten Vereniging; vijftien weigerden . Het 

episcopale ingrijpen in de organisatie van het katholieke jeugdwerk is in 

een der hoofdstukken hierboven al vermeld: door het samenvoegen van het 

tijdschrift Dux en de Interdiocesane Jeugd Commissie werd een sterker 

centralisatie van en controle over het jeugdwerk verkregen. De Actie "voor 

God" is onder dit opzicht te beschouwen als een propagandamachinerie die 

op nogal radicale manier elke twijfel aan de betekenis van de eenheid de 

kop indrukte en anderzijds in woord en geschrift de waarde ervan trachtte 

te verduidelijken. 

Het werd aan het begin van het derdo hoofdstuk al opgemerkt, dat het 

bekenngswerk, ondanks enkele efficiente interventies daarin, door de Actie-

leiding niet tot de belangrijkste taken werd gerekend. In een situatie, 

waarin men zich van alle kanten bedreigd voelde, achtte men het winnen van 

nieuwe leden via werving ook beslist niet een primaire bezigheid. Het is 

onder dit opzicht evenzeer relevant te vermelden dat van de kant der Actie 

in het geheel geen propaganda werd gemaakt voor de zgn. heidenmissie, dat 

wil zeggen, de missionering overzee. Het cnsisgevoel richtte de aandacht 

vooral op de eigen problemen. 

Zoals uit de opzet van deze studie blijkt, viel het hoofdaccent van de 

Actie-inspanningen ten behoeve van de eenheid en versterking van de Neder

landse katholieken op de bestrijding van alles wat die idealen in gevaar 

kon brengen. Het anticommunisme stond daarin centraal. Voor wat betreft het 

Nederlands katholicisme in deze jaren was de AvG zeker de belangrijkste ini

tiatiefnemer tot anti-communistische propaganda. Na de hoofdstukken V en VI 

mag op het beeld dat daarvan geschetst is nog één aanvulling gegeven worden. 

Zoals uit verschillende passages in die hoofdstukken bleek was men aan Actie-

kant geneigd het communisme ook werkzaam te zien in stromingen en vereni

gingen, die niets met communisme te maken hadden, óók niet via een of ander 

volksfrontverband. Louter vanwege antifascisme of geïsoleerde elementen uit 
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een ideologie werden dan volstrekt ongeoorloofde verbanden net het commu

nisme gelegd (neo-malthusianisne, Bellamyanisme, Getuigen van Jehovah). Het 

illustreert de irrationele angst voor de alomtegenwoordigheid van kerk- en 

godsdienstvijand nummer één. Temeer valt het verschil net de opstelling 

tegenover het nationaal-socialisme in het oog. In die situatie kwam geen 

verandering, ook niet toen in de laatste jaren van het decennium sommige 

kenmerken van het Duitse regiem duidelijker dan eerst naar voren traden. Van 

het fascistisch Italie is in het materiaal helemaal geen sprake. De ver

klaring voor dat grote verschil (kwantitatief èn kwalitatief) in de op

stelling van de Actie ¿al gezocht moeten worden in het conservatieve denken, 

waarin bolsjewisme stond voor omverwerping van door God gewilde ordeningen, 

op alle gebied. Het nationaal-socialisme werd wat dat betreft blijkbaar 

minder gevaarlijk geacht. Sommige irrationele brokstukken uit de ideolo

gische context van het nationaal-socialisme vertonen overeenkomsten met het 

conservatieve denken, b.v. het anti-neo-malthusianisne en neer nog het 

antimaçonnisme, terwijl politiek-programmatische opvattingen uit de linker

vleugels van nationaal-socialisme en fascisme sterke overeenkomst vertonen 

met (o.a.) de katholieke maatschappijleer van die tijd. Hoewel de nodige voor-

Fichtigheid geboden is, zou men zelfs een stap verder noeten gaan, en in 

het geval van de AvG-propaganda op somnige punten de vraag noeten stellen 

of niet óók in de methode van bestrijding van sonnige fenomenen de grenzen 

van de oorbaarheid zijn overschreden en ook openlijk oplossingen voor 

sommige als problematisch ervaren toestanden zijn geopperd, die zonder 

meer als antidemocratisch moeten worden gekarakteriseerd. Men kan daarbij 

denken aan termen die in het AvG-materiaal gebruikt werden met betrekking 

tot vrijdenkerij of vrijmetselarij of aan het openlijk eisen van een verbod 

voor NMB of NWHK. Deze opmerking impliceert niet de veronderstelling dat 

de Actieleiding zich /ou hebben kunnen identificeren met het optreden van 

de bezetter tegen de hier genoemde vier organisaties, maar anderzijds 

bestaan er voor de betrokkenen zekere gronden om wat dit betreft katholicisme 

en nationaal-socialisme in één aden te noenen. Realiseert nen zich dit 

alles: een fel en alios overheersend antibolsjewisne, antidemocratisme, 

antinaçonnisme, afwezigheid van of vaagheid inzake positieve opvattingen, 

een sons nogal fanatieke wijze van presenteren en propagandavoeren, dan 

dient vastgesteld dat de combinatie van deze kennerken de Actie brengt in 

de richting van een confessioneel rechts radicalisme. Hoewel sporen daar

van m het optreden der Actie terug te vinden zijn, zou het onjuist zijn 

de Actie in zijn totaliteit als zodanig te kennerken. Daarvoor bezit zij te-
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veel andere trekken, is ¿i] b.v. voor een deel ook eenvoudig als gods-

dienstig-apologetisch te karaktpriseren. 

In dit verband dient op een ernstige lacune gewezen te worden. Hoe

wel hierboven uit het openbare Actie-materiaal de nodige voorbeelden van 

een beroep op de overheid c.q. van politieke pressie gegeven konden worden 

- b.v. inzake de crematiekwestie, in7ake optreden tegen NMB en NWHK, inzake 

de openbare leeszalen en de bad- en zweninrichtingen - is in hot geheel 

niet zeker dat dit aspect van de werkzaamheden van de Actie hiermee uit

puttend zou zijn beschreven. Met name is het de vraag of niet vaker en op 

meer punten van de Actieleiding uit, eventueel via de RKSP-leden in de 

comité's, pressie in de richting van de overheden, landelijke, provinciale, 

gemeentelijke, is uitgeoefend. Een enkel voorbeeld kon achterhaald worden, 

maar in het algemeen kan gesteld worden dat zich de afwezigheid van het 

AvG-archief, door de bezetter in beslag genomen, hier ten zeerste wreekt. Der

gelijke contacten zullen inmers voor een deel schriftelijk hebben plaatsge

vonden. De hier gebruikte "Stukken Actie "voor God"" zijn immers slechts 

toevallige overblijfselen van enig gevarieerd, gestencild materiaal. 

Zo blijkt de Actie te kunnen worden geïnterpreteerd als een sterk 

door crisis en dreiging bepaald antwoord van een katnolieke élite op de 

vraag naar de toekomst van het katholieke volksdeel na de "kwarteeuw der 

ontluiking". Juist toen de emancipatie voltooid was, dreigde ze in de ogen 

van de Actie-voerders weer verloren te gaan. Slechts door radicaal in

grijpen zou dat voorkomen kunnen worden. Op die manier begrijpt men het op

treden van de Actie wèl in zijn typisch Nederlands-katholieke context. Men 

dient echter ook de algemene kerkhistorische situatie uit die jaren in het 

oog te houden. De gevolgen van de wereldoorlog en de economische crisis 

deden zich elders veel méér resp. óók gelden. Rome kon rich eveneens zeer 

bedreigd voelen; conflicten van de Kerk net de regiems m Rusland, Mexico, 

Spanje, Duitsland en Italië waren er te over. De secularisatie deed zich 

in verschillende andere landen veel sterkergevoelen dan in Nederland. Met 

andere woorden: ook uit bezorgdheid om de toestand АП het katholicisme in 

de wereld zou men in actie hebben kunnen komen - en zoals gebleken is waren 

er ¿owel inzake de oorsprong alsook in de hele ontwikkeling van de Actie 

verschillende relaties met de problematiek van de wereldkerk te vinden. Men 

zou de zaak ook kunnen omdraaien en zich afvragen of er buiten Nederland 

equivalenten van de Actie te vinden zijn Preciezer geformuleerd zou de vraag 

moeten luiden· of zich daar, afgezien van de bijzondere organisatorische 

vorm, ook tendensen hebben voorgedaan, vergelijkbaar met hetgeen de Actie in 
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Nederland representeerde. Het is uitgesloten dat in dit kader ook naar 

een poging wordt gedaan ip die vraag een sluitend antwoord te geven, maar 

enkele buitenlandse organisatorische initiatieven kunnen wel genoemd worden. 

In Engeland ging op initiatief van kardinaal Hinsley zelf in 1940 een 

beweging van start, "Sword of the Spint" geheten. Het ging Hinsley daarin 

om "... the maintenance m England of those Christian moral virtues which 

had found so universal a public acceptance when he was young" . De beweging 

verstond zichzelf als een "campaign of prayer, study and action" met als 

fundamenteel doel. "the restoration in Europe of a Christian basis for both 

public and private life, by a return to the principles of international 

order and Christian freedom" . Het doel, de gehanteerde terminologie, de 

middelen, dit alles doet sterk aan de AvG denken. Ook de/e beweging pro

beerde zich enige tijd interconfessioneel en internationaal op te stellen. 

In beide opzichten mislukten de pogingen. Anderzijds waren de inspanningen 

van deze onder leiding van Chr. Dawson staande actie meer op aspecten van 

internationale betrekkingen en vredeshandhaving vanuit katholieke principes 

gericht, hoewel haar betekenis beslist niet alléén daar te zoeken is . Ook 

voor wat het katholicisme in de Verenigde Staten betreft is op enkele ini

tiatieven te wijzen, echter met name na 1945. In New York kreeg een zekere 

p. Keiler in 1946 de "Christopher Movement" van de grond, die zich in die 

eerste na-oorlogse jaren ten doel stelde· verbreiding van fundamentele ge

loofskennis, verdediging van huwelijk en gezin, verdediging van de rechten 

van de mens en van het recht op particulier bezit, eerbied voor het gezag 

van het gezin en voor het burgerlijk en kerkelijk gezag. Dat alles trachtte 

hij vooral te bereiken door het in hoge oplage verspreiden van propaganda

materiaal brochures en pamfletten . Het verdedigen van christelijke = 

westerse waarden tegen het communisme, dat men m de formuleringen nogal 

duidelijk aanvoelt, treft nen zeer expliciet aan bij de opleving van de al 

langer bestaande "Knights of Columbus", eveneens in de na-oorlogse tijd. 

Naast allerlei traditionele geloofsvoorlichting, maar dan op grote schaal en 

in de openbaarheid, wilden deze ridders met name ook om steun onder de katho

lieken werven "voor de inspanningen van het Amerikaanse volk bij de strijd 

tegen het communisme" . Datzelfde felle anticommunisme kon men eveneens 

aantreffen bij een beweging, die hier slechts onder enkele aspecten als 

vergelijkbaar met de Actie wordt vermeld, namelijk het "Coughlimsn" in 

de jaren dertig. Father Ch.Coughlin, bekend radiopriester, leidde een bewe

ging,die slechts gedurende een aantal jaren vaste organisatorische vorm had 

aangenomen, eerst als "National Union for Social Justice", een politieke par-
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ti}; na de mislukking daarvan als "Christian Front". Daamee kwam dit 

rechts-radicalisme wel zéér dicht in de buurt van het fascisme. Voor zover 

Coughlin de politiek in wilde, net alles wat daaraan vast zat, is een en 

ander uiteraard niet met de andere genoemde bewegingen en ook de AvG te 

vergelijken. Anderzijds wordt men getroffen door de gelijkgerichtheid van 

een deel van de door hem gepropageerde opvattingen inzake communisme, 

socialisme, vrijmetselarij, en in (vage) positieve richting met betrekking 

tot de maatschappij-inrichting. Met nadruk dient echter opgemerkt dat 

er tussen dit "Coughlimsm" en de andere bewegingen, zeker ook de Actie, 

een kloof gaapte inzake de wijze van openlijk optreden: voor anderen be

ledigende uitspraken en ook fysieke terreur waren bij dit katholiek-

Amerikaans fascisme aan de orde van de dag . Om weer naar Europa terug 

te keren. De kruistocht die, na 1945, pater Lombardi SJ eerst in Europa, 

later ook daarbuiten, predikte - "Crociata per un mondo nuovo" - vertoont 

eveneens zekere kenmerkende overeenkomsten: nadruk op het wakker schudden 

van de publieke opinie, zij het in dit geval vooral door middel van het 

gesproken woord, om de mensheid tot de christelijke principes terug te 

brengen. Ook in Frankrijk schijnt een vergelijkbare beweging bestaan te 

hebben onder de naam "Grand Retour" - daarover konden geen gegevens worden 

gevonden. 

Men zou voorzichtig formulerend kunnen vaststellen, dat rond de tweede 

wereldoorlog in het wereldkatholicisne initiatieven en activiteiten aan de 

oppervlakte treden, die gekenmerkt worden door een groot bedreigdheidsgevoel, 

die de wereld, de openbaarheid, de massa willen redden en bekeren, en die 

in hun methoden daarbij treden buiten de traditionele wegen van de apolo

getische verenigingen: het zijn allemaal "acties" en "bewegingen", die zo

juist genoemd zijn. Éérst de daad, dan de organisatie, lijkt de leus. De 

mentaliteit ervanis nogal eens gekenmerkt door een enigszins neurotisch aan

doend activisme. Het is dan ook "alles of niets" wat op het spel lijkt te 

staan. 

Terugkerend tot de Nederlandse situatie kan, tenslotte, hypothetischer-

wijs gesteld worden dat ook hier de bezettingstijd, de tweede wereldoorlog, 

geen bijzonder faseringsmoment is. Eerder dringt zich het beeld op van een 

fase, ongeveer 1925 tot 1960, volgend op de tijd van de ontluiking en de 

afronding van de emancipatie, waarvan de kenmerken zijn· toenemende af

brokkeling van de eenheid, steeds meer barsten in de zuil, die tengevolge 

daarvan zelfs aan het wankelen raakt. Daartegen valt steeds minder met tradi-
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tionele middelen op te treden; de wijze van actievoeren zoals de AvG 

die 1936-1941 practiseerde, is in toenemende mate ondenkbaar. In de 

jaren zestig is dcit proces zover voortgeschreden, dat ook de "officiële" 

kerk zich steeds meer aanpast. Misschien dat ooit de laatste tien à 

vijftien jaar (1960-1975) niets anders zullen blijken geweest te zijn 

dan een voortzetting van dat proces, alleen in veel sneller temoo en 

veel "massiever", zodat dan de geschiedenis van het Nederlands katholi

cisme via de jaartallen 1796, 1853, +_ 1925 op goede gronden gefaseerd 

zou lijken te zijn. 

Men kan de laatste tijd opmerken dat veel katholieken boos ge

worden zijn. Ook dat is een reactie op de snelle en grondige verande

ringen die plaatsvinden. De ontwikkeling van een dergelijke houding kan 

gemakkelijk geïllustreerd worden via de verwijzing naar enkele publicaties. 

Werd M.van der Plas' presentatie van het "Rijke Roomsche Leven" nog 

gekenmerkt door een relativerende distantie, zijn gepubliceerde gesprekken 

met Godfried Bomans van enkele jaren later tonen een gevoel van teleur

stelling; zij voelden zich "In de kou" gezet - dat was de titel van het 

1Θ 

boek . Echte bitterheid en boosheid vindt men weer enkele jaren later bij 

Theo Koonen, die slechts "God bewaar me" kon uitroepen
1
 toen hij zich 

realiseerde hoeveel hardheid en onmenselijkheid hij in de kerk van zijn 

jeugd moest constateren: dat alles had met christendom niet het geringste 

te maken gehad. De boosheid wordt veroorzaakt door de ontdekking dat men, 

zoals het onlangs werd uitgedrukt , zijn ziel verkocht heeft aan een gods

dienst en een kerk, die met religie en christendom niet veel van doen hadden. 

Het is duidelijk dat de Actie "voor God" zeer representatief genoemd kan 

worden voor het soort katholicisme, waarvan men zich thans distantieert en 

waarover men zich ergert.De vraag is echter, hoe men zijn ziel terug kan 

kopen. Misschien dat verdieping in de geschiedenis énige hulp kan bieden. 

Inzicht in de samenhangen van waarom en hoe in het verleden kerk en gods

dienst sociale uitdrukking kregen - bijvoorbeeld in tijden van crisis en 

bedreiging - kan bijdragen tot relativering, tot het scheiden van kaf en 

koren. Distantie van een "crisis- en bedreigdheidskatholicisme" is op zich 

in ieder geval geen geloofsafval. Hoewel daarmee niet gezegd is dat ieder, 

die deze weg aflegt tot een nieuw of zuiverder geloof zal konen, is het 

begaan van die weg in ieder geval een vereiste, wil men tot eigen verant

woordelijkheid "in vrijheid herboren" worden. 
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SUMMARY 

The Movement "for God" was initiated by a group of Dutch Catholic laymen 

and clergymen who believed that mankind could only be saved by a radical 

return to God and religion. Their activities were threefold: fortifying 

the ties of Catholics to their Church and encouraging loyalty; missionary 

work, and most important, opposing all elements which in their view could 

be damaging to the Church and to religion. 

Before the activities of the Movement in these different areas are dealt 

with, the first chapter gives a general picture of its methods and goals, 

and of its leaders. A quantitative study of the biographical details of 

the committee-members indicates quite strikingly that they were truly 

representative of the leading groups of the Catholic community and that 

the clergy had a relatively large share of members. The Committee consisted 

for the most part of academes, well past middle age. A feeling of being 

threatened, together with the need to arm oneself manifested itself in 

the episcopacy's official letter which introduced their activities to the 

Catholic community. The Movement took the offensive by publishing and 

spreading books, magazines and tracts, in all some twenty-three million 

works, which had been written by a group of authors, among whom the clergy 

were predominant. These works were published with the co-operation of the 

majority of the Catholic publishers. Equally important was the organization 

of often massive demonstrations and propaganda via the press. These and 

many other activities were made possible only by the co-operation of 

countless Catholic organizations, some purely religious, others more 

socially-oriented, as well as critical young people and student groups. 

In addition, the Movement had some contacts with like-minded groups abroad. 

In order to strengthen the loyalty of their Catholic following (chapter 

two), a number of initiatives, most of them of a purely practical nature, 
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were taken in the interest of the young, such as publications for education 

and religious instruction in primary and secondary schools. Attempts were 

also made during those years to strengthen the ties of the young to the 

Church and to religion by influencing their organizations. Various 

activities of students at the Catholic University at Nijmegen were supported, 

and they in turn became part of the Movement. Catholic students elsewhere 

were active, too. In order to cater for the interests of the young men 

who had been mobilized since the autumn of 1939, a separate organization 

was set up. Adults were approached with publications which either presented 

the teaching systematically, or which concentrated on explaining just one 

important aspect of the Catholic doctrine. Apologies dealing with specific 

matters also appeared in the Movement's series. Quite a few publications 

and activities aimed at introducing the Catholic view of the family and 

society in general. 

The Movement's conversion work (chapter three) was the least important 

of their activities. However some examples of the type of intervention 

they employed are still apparent among the Frisians, whose conversion 

was not only intensified but changed in character; it became stronger 

and more direct, with a greater emphasis on producing visible results. 

The same was true of the nationally organized conference-work for non-

Catholics. Thousands of prominent and intellectual non-Catholics received 

a handbook, dealing with the Catholic doctrine, and as far as the Jewish 

question is concerned, a Movement-brochure was published with a proposed 

long-term solution: conversion. The Movement was also active among the 

general public. Through illuminated crosses, messages in neon light, 

automatic tract vendors and by demanding more Catholic literature in 

public libraries, the Movement made itself heard outside its own circle. 

The first goal of the Movement was propaganda against Communism (chapter 

four). This was done by two methods. Criticism of Soviet Russia was in

tended to point out the undesirability and failure of Communism in 

general. Therefore, while the persecution of the Church was brought to 

light (especially the League of the Godless), other factors, such as the 

dictatorial character of the government, the tendency toward expansionism, 

the social-economic climate, and policies regarding family and marriage, 

were more frequently attacked, often by quoting statements from non-
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Catholic sources. Another natter of concern for the Movement's leaders 

was the threat of the popular front. They never tired of warning against 

Communist influences in several neutral associations, such as numerous 

youth organizations, the anti-fascist Committee for Vigilance and the 

Dutch organ of the Rassemblement Universe^ pour la Paix. Developments 

in France, and even more so in Spain were alarming examples. They did 

not hesitate to represent the Spanish Republic as being communist, 

revolutionary and anti-religious. As far as Germany was concerned, the 

propaganda was for the most part specifically directed against the 

assumed influence of the so-called neo-pagan groups and of Rosenberg 

on the ideology of the New Reich. In addition, criticism was aimed at 

certain effects of the dictatorship which conflicted with Catholic 

interest. It is quite clear that чоте of the origins of the so-called 

"identifying totalitarianism theory" can be found in the Catholic 

standpoint regarding those features common to both National Socialism 

and Stalinism, and in the propaganda employed by the Catholics to combat 

them. 

Though they are not mentioned in the episcopacy's letter of 1936, 

questions regarding marriage and the family were a natter of great 

concern to the Movement (chapter five). Views and activities that con

flicted with those of the Church were denounced, campaigns were organ

ized which aimed at promoting chastity in the summer and expressed dis

approval of mixed swimming and sunbathing. However, far more important 

were the initiatives that were undertaken against Neo-Malthusianism 

and the Neo-Malthusian League. The NML, which was strengthening its 

position during the thirties, was the object of particularly vehement 

attacks from Catholic quarters, especially by the Movement. The Nether

lands Scientific Humanitarian Committee (NWHK), which openly acknowl

edged and offered information about homosexuality, and was also turning 

its attention to Catholic students, was another target. The Movement's 

position on periodic abstinence (which received little attention, though 

it was practised on a large scale) is somewhat difficult to interpret. 

In any case, the Movement seems to have adopted a rather restrictive 

attitude. 

A number of less important threats (chapter six) were also worthy of 

the Movement's attention. Among them were the Freethinkers, Freemasonry, 
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the Rotary, proponents of cremation, the Bellamy Movement, Jehovah's 

Witnesses, and several forms of occultism. However varied these groups 

may have been, they all went through a period of considerable and some

times sensational growth in the thirties, often accompanied by a fair 

amount of sometimes polemical publicity. It is true that the Movement 

over-estimated their importance, but the severity of the criticism 

often shows how threatened the Catholic elite felt by them. This is 

evident from the rather dubious means by which the Movement fought 

against alleged Communist influences in these organizations. The aim 

of this type of propaganda was the same as that dealt with in connection 

with the organizations mentioned in the foregoing chapters, namely to 

keep these threats as far away from Catholics as possible. 

The dissolution of the Movement by the German authorities in 1941 

(chapter seven) was part of a broad programme aimed against Catholic 

organizations, periodicals etc. An attempt to set up the Movement again 

in 1945 was unsuccessful; the rapidly developing "Catholic Action" 

incorporated the Movement's secretariat in its organization. That arrange

ment was only temporary, but during its second phase (after 1954) a 

different type of activity was developed which set the pattern for the 

sixties. In 1973 the Movement "for God" was disbanded for good. 

In the "Afterword" the Movement "for God" during the years 1936-1941 

is summarily described as an "attempt by a Catholic elite to keep together, 

strengthen, and even broaden its following during a period which offered 

great danger, and at the same time to defend themselves and fight against 

anything which might endanger that end" (p.396). 
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1.1. Archieven 

1.?. Mededelingen 

1.3. Reeksen, tijdschriften en dagbladen 

1.4. Publicaties van de Actie "voor God" 

1.5. Overige gedrukte bronnen, gedenkboeken, egodocumenten, contenpo-
raine polemiek, etc. 

2. Secundair materiaal 

2.1. Studies 

2.2. Naslagwerken 

Wanneer plaats en jaar van uitgave niet uit de gegevens van de titelpagina 

konden worden afgeleid, maar wel anderszins vastgesteld - uit een imprimatur, 

via de tekst, via de Brinkman - is een en ander tussen haakjes vemeld. 

1. Primair materiaal. 

1.1. Archieven 

Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen: 
Stukken Actie "voor God" 
Archief Adelbertveremging 
Archief F.Frencken 
Archief Wouter Lutkie 
Archief Nijmeegs Studenten Corps 
Archief Unie van Katholieke Studentenverenigingen in Nederland. 

Archief SJ, Nijmegen: 
Archief St.Canisius-College 
Personeelskaartenfonds 

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam: 
Archief De Dageraad 
Archief Neo-Malthusiaanse Bond 

Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, Amsterdam: 
Archief Generalkommissariat für Verwaltung und Justiz, Hauptabteilung 
Erziehung und Kirche 

Bibliotheek van de Vereniging ter bevordering van de belangen des 
boekhandels, Amsterdam: 
Archief-documentatie betreffende een aantal uitgeverijen 
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Bibliotheek van het Vredespaleis, Den Haag: 
Archief-documentatie betreffende het "Premier Congres International 
du RUP" 

Rotary Stichting,Aristerdam: 
Oud-archief Rotary Nederland 

1.2. Mededelingen 

Mondelinge_mededelingen: 

I.Broekman pr. 
H.Dlvendal 
L.Rooyackers pr. 

Schrifteli]ke mededelingen: 

J.Bechtold-van der Eyden 
B.van den Eerenbeemt CssR 
J.P.van Ei^k 
E.J.Hoogenstraaten 
B.Kemmeren OFM 
L.Paulussen SJ 
J.Peijnenburg pr. 
D.Rikkers 
L.Rooyackers pr. 
M.Schipperijn 
Serv. van de Ven OFMCap 
J.Verspaandonk pr. 
A.Vismans OP 
Wachttorengenootschap, Amsterdam 

1.3. Reeksen, tijdschriften en dagbladen 
Gegevens en artt. uit met name de jaargangen 1936-1941 van: 

Acta Apostolici Sedis 
Annuanum der R.K. Studenten 
Handelingen der Staten-Generaal 
Jaarboek der R.K. Universiteit te Nijmegen 
Jaarverslagen van de Centrale Vereeniging voor Openbare Leeszalen en 

Bibliotheken 
Jaarverslagen van het Nederlands Wetenschappelijk Humanitair Komitee 
Nederland's Adelboek 
Ons Coliege-Jaarboek. Uitgave van het St.Canisius-College te Nijmegen 
Pius-almanak. Jaarboek voor de Katholieken van Nederland 
Yearbooks of Jehovah's Witnesses/Jahrbücher der Zeugen Jehovas 

Actio Catholica 
Algemeen Maçonniek Tijdschrift 
Analecta van het Aartsbisdom Utrecht 
Apologetisch Leven 
Bellamy-Nieuws 
Bibliotheekleven 
Correspondentieblad van het Hoofdbestuur der Orde van Vrijmetselaren 
De Dijk 
De Gemeenteraad 
De Opmarsch 
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De R.K. Staatsparti} 

De Vrijdenker 

Dux 

Het Gezin 

Het Groene Hout 

Het Schild 

Katholiek Cultureel Tijdschrift 

Katholieke Documentatie (later: Katholiek Archief en Archief van 

de kerken) 

Mannenadel en vrouweneer 

Naar de Nieuwe Gemeenschap 

Politiek en Cultuur 

Pro Pace 

R.K. Artsenblad 

Roeping 

Roomsch Studentenblad 

Rotary Holland (later: Rotary Nederland) 

Sint Jansklokken 

St. Adelbert 

Tijd en Taak 

Verbum 

Verstandig Ouderschap 

Voor Volkenbond en Vrede 

Vox Carolina 

De Groene Amsterdammer 

Onze Vaan 

De Gelderlander 
De Gooi- en Eenlander 

De Leidsche Courant 

De Maasbode 

De Residentiebode 

De Stem 

De Tijd 

De Volkskrant 

Het Volksdagblad 

Nieuwe Delftsche Courant 

Nieuwe Rotterdamse Courant 

1.4. Publicaties van de Actie "voor God" 

Binnen de verschillende (sub-)rubrieken is zoveel mogelijk de chrono

logische volgorde van verschijnen aangehouden. Bij series echter 

steeds de nummering van de reeks zelf. 

1.4.1. Brochures en boeken in reeksen 

1.4.1.1. Voor God-serie (alle te Heiloo uitgegeven) 

1. H.P.Marchant, Voor God, (1937) 

2. H.Robbers SJ, God', (1937) 

3. Wijnand Sluys OFM, Vnj-denkers, (1937) 

4. C.A.M.Sneldeis pr., De hemelen verhalen ..., (1937) 

5. J.van Romberg, Katholicisme en vrijmetselarij, (193Θ) 

6. P.J.Schatten pr., Het gouden kalf, (1938) 

7. P.J.M.Heskes, De mensch los van God, (1938) 

8. p. Constantinus OMCap, Het volk van God voor God, (1938) 
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9. C.A.Bouman, Vrodeswi.l en vredesbeweging, (1939) 
10. p. Sebald Linders OFM, Onze dooden begraven of ver-

asschen?, (1939) 
11. H.G.Wannenakers SJ, Wat Paus Pius XI ons naliet, (1939) 
12. C.Pauwels OP, Waarom kan óók een Katholiek geen Bella-

myaan zijn? (1939) 

1.4.1.2. Katholiek Reveil (alle te Heenstede uitgegeven) 
1. M.Molenaar MSC, God en ik, 1937 
2. C.Pauwels OP, God en de eenzane zoekers, 1937 
3. W.B.Huddleston Slater, God en het huwelijk , 1937 
4. M.Montessori, God en het kind, 1939 
5. Λ.Salomons, God en het gezin, 1937 
6. M.van Poll, God en de arbeid, 1937 

7. E.Fiedler, God en het lijden, 1938 

8. A.J.D.van Oosten, Onze elfhonderdduizend voor God, 1937 

9. A.van Duinkerken, God en de cultuur, z.j. 

10. J.Engelman, Bij de bron. Een bundel religieuze liederen, 

1937 

1.4.1.3. Vox clamantis-serie (alle door H.de Greeve pr. geschreven en 

te 's-Gravenhage uitgegeven) 

1. Boter bij de visch, (1937) 

2. De mannen die weten ..., (1937) 

3. De onoplosbare puzzle, (1937) 

4. De man met de hooge borst, (1937) 

5. Levensstijl. Zeven houdingen, (1938) 

1.4.1.4. Katholieke levensleer (alle te Heemstede uitgegeven) 

J.J.W.Beuns SJ, Lessen over de encycliek "Quadragesimo 

Anno", 1937 

J.W.Kerssemakers SJ, Nader tot God. Inleiding tot volmaakter 

geloofsbeleving volgens den ignatiaanschen geest, 4 dl., 

1937/1938 

1.4.1.5. Smalle boekjes (voor de Actie in deze in 1936 al bestaande 

serie uitgegeven. Alle te Heiloo) 

42. Katholieke Actie "Voor God". Brief van het Hoogwaardig 

Ned. Episcopaat van 10 sept. 1936, (1936, 1937
2
) 

45. J.F.A.Bots, Christus' dienend koningschap, (1936) 

53. A.Diepenbrock pr.. Terug naar God!, (1937) 

65. L.Bender OP, Hoe te antwoorden?, (1939) 

66. J.J.Suyker pr.. De waarheid over de katholieke kerk, (1939) 

67. Nazarius de Wit OFM, Ik doe er niet meer aan ... Kant-

teekeningen bij het huisbezoek, (1939) 

69. O.P. van F., Zondagsplichten, (1940) 

1.4.1.6. Gele serie (alle te Heenstede uitgegeven) 

1. L.Bender OP, Zijn de huwelijksprocessen in de katholieke 

kerk een geldzaak? (1939) 

2. J. de Vreese SJ, God zij met ons, (1939) 

3. J.A.J.Tennink, De grootste vijand. Geboortebeperking, de 

ondergang van een volk, (1939) 

4. H.Divendal, Ook de jeugd, juist de jeugd! Richtlijnen voor 

de leidsters en leiders der Katholieke Jeugdbeweging bij 

hun arbeid voor het ideaal der actie "Voor God", (1939) 
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5. J.G.H.Holt, Een belangrijk probleem voor volwassenen. Het 
nieuw-malthusianisme. Wat het is, wat het doet, wat het 
veroorzaakt, (1939) 

6. Th.Piket SJ, Het mystieke lichaam van Christus, (1940) 
7. L.Bender OP, Oorlog en recht. Waarom spreekt de Paus 
niet', (1940) 

8. C.A.Bouman, Index en boekenwet, (1940) 
9. L.Bender OP, Rijke kerken en arme menschen, (1940) 
10. G.Mulders SJ, Waarom ons oorlogsleed^, (1941) 
11. W.Nolet, past., Godsdienstige gedachten in dezen 

tijd, (1941) 
12. J.P.Chr.de Boer, Het celibaat, (1941) 

1.4.2. Afzonderlijk uitgegeven brochures en boeken 

J.H.de Bivort de la Saudée, Een nieuw offensief der Zonder-God, 
Genëve/Antwerpen, (1936) 

H.J.A.van Son, Honderd vragen en antwoorden over het Russisch 
communisme. Wat de wereld te verwachten heeft van het commu
nisme, Tilburg, 19362 

p. Car.Tesser, Conferenties over het atheïsme. Ultg. van "De 
Gewijde Rede", dec.1936 

Van der Wey OCarm, Het nieuw-heidendom, Antwerpen, 1936, 1937 
19383 

L.Bender OP, Verderfelijke propaganda. (Naar aanleiding van het 
Jaarverslag 1936 van het Nederl.Wetenschappelijk Humanitair 
Komitee), Heemstede (1937) 

J.J.C.Böcklmg, De kinderkruistocht. De schooljeugd, ingeschakeld 
in de "Kath. actie voor God", Delft, 1937 

D.Bont en C.F.Pauwels OP (red.), De katholieke Kerk. Godsdienst
leer en Apologie, 40 din., Kortrijk/Utrecht, 1937-1942 

G.Brom, A.Diepenbrock pr., r.Weve OP, Redevoeringen gehouden 
op den 7en Neder!. Katholiekendag (17-18 mei 1937), z.p., (1937) 

Encycliek van onzen Heiligen Vader Plus XI, De Rozenkrans der 
H.Maagd, Tilburg, (1937) 

Encycliek van onzen Heiligen Vader Pius XI, ..., Over den toestand 
van de Katholieke Kerk m het Duitsche Rijk, Tilburg, (1937) 

Encycliek van onzen Heiligen Vader Pius XI, Over het goddelooze 
communisme, (Vertaling KWP), Utrecht, (1937) 

Encyclieken van Z.H.Pius XI, Uit het Italiaansch vertaald door 
N.Greitemann. Over den toestand der Katholieke Kerk in het 
Duitsche Rijk en "Divini Redemptons" tegen het atheïstisch 
communisme, Heemstede (1937) 

Pierre L'Ermite, Hebben wij God nog noodig'', Heemstede/Antwerpen, 
(1937) 

I.de Kolognwof, Geest en streven van het bolsjewisme. Nederlands 
van J.H.E.J.Hoogveld, Utrecht, (ідЗ?') 

J.Lammertse Lz., De Antichrist. Zijn rijk van godloozen en moderne 

heidenen, Maastricht, (1937) 

Ook de jeugd, juist de jeugd. Richtlijnen voor de leidsters en 

leiders van onze Jeugdvereemgmgen bij hun arbeid voor het 

ideaal van de katholieke actie "Voor God", z.p., (1937) 

M.W.R.van Vollenhoven, Het Spaansche drama, Hilversum, (1937) 
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A.A.Boudens, Voor Godi Leesboekje voor de hoogste klassen der 
R.K.Lagere School, 's-Hertoqenbosch, (1938) 

Christen-zijn. Grondslagen van christelijk geloof en leven. Geauto
riseerde bewerking uit het Duits door F.G.Spoorenberg OESA, 
Amsterdam, (1938) 

K.Julius, De nieuwe afgod, Heiloo, (1938) 
O.Leroi, Sov]et-Bankroet. Twintig jaren geloofsvervolging in het 

Roode Rijk, Roeselaere, (1938) 
p. Paschasius OMCap, De godsdienstige vereniging. Wat ze is, wat 

7e vraagt, wat ze geeft, Maastricht, (1938) 
Tekstboekje bij de filmstrooken "Voor God" en "Voor God. Ook de 

jeugd, juist de jeugd". Heenstede, (1938) 
De Zonnewijzer. Almanak voor het katholieke gezin, onder red. van 
A.Diepenbrock e.a., Utrecht, 1938 en 1939 

J. de Bivort de la Saudée, Communisten bestrijden den godsdienst 
(1917-1937), Tilburg, (1939) 

Casti ConnuLii, Encycliek van Z.H. ^ u s Plus XI ... over het 
christelijk huwelijk. Vertaald door F.A.J.van Ninweqen CssR, 
Heemstede, (1939) 

Divini illius magistri. Vertaald door F.A.J.van Nimwegen CssR, 
Heenstede, 1939 

I.Klug, Het Katholieke Geloof, Heemstede, 1939 en 19402 

H.A.Des Amone van der Hoeven, Mijn terugkeer tot de Kerk van 
Christus. Bewerkt en ingeleid door Th.Piket SJ, Voorhout, 1940 

A.Beekman OSB en H.Schnabel, Het huisgezin rondom het kruis. Li
turgische gedachten en practische wenken voor de hulsgodsdienst, 
Amsterdam, (19406) 

G.P.J.v.d.Burg pr., "Pakkend" godsdienstonderwijs, Heemstede, 
(1940) 

R.Guardini, Van heilige symbolen, Heenstede, 19402 en 1941 
W.Mulder, Periodieke onthouding in het huwelijk. Ethische beoor

deling en richtlijnen voor medici, Utrecht, 1940 
W.Mulder, Periodieke onthouding in het huwelijk. Ethische beoor

deling over de geoorloofdheid der p.o., Utrecht, 1940 
Schriftelijke cursus in de Katholieke Leer, Heemstede, (1940-1948. 

In afleveringen) 

G.P.J.v.d.Burg pr., 'n Gelukkig gezin met z'n lief en leed, 
Voorhout, 1941 

G.P.J.v.d.Burg pr., Met het kind van God naar God, 2 din., Voorhout, 
1941 

H.J.H.M.Fortmann, Gemengde zwem- en zonnebaden en een gezonde 
opvoeding, Heemstede, (1941) 

Th.van Vugt pr., Voorbereidingslessen voor de plechtige H.Communie, 
Voorhout, 19413 en 19411' 

NB: Uit voornamelijk eigen uitgaven stelde de Actie voorts twee 
werkmappen samen, namelijk een "Werkmap Actie "Voor God"" en 
een "Werkmap over Huwelijk en Opvoeding". Een titel "Conferen
ties voor de jeugd" kon op geen enkele nanier geïdentificeerd 
worden. 

1.4.3. Pamfletten in de reeks "de Vliegende Bladen" 
1. God ... of niets (1937) 
2. God, gezin, gemeenschap 
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3. Naar een betere wereld 
4. Een gezonde ziel in een gezond lichaan 
5. Geloof-bi]geloof 
6. Liefde en rechtvaardigheid 
7. Christus is ons geboren 
8. Wat vraagt God - wat geeft God (1938) 
9. Christus verrezen 
10. 400.000 (vermoedelijke titel) 
11. Als een vader tot zijn kind... 
12. Waarheid over Duitsland 
13. Vrede op aarde 
14. ... van Koninklijke afkomst (1939) 
15. (titel onbekend) 
16. Ere zij God ... 
17. Pasen (1940) 

1.4.4. Afzonderlijk uitgegeven pamfletten 
Leugens over Spanje (1936) 
De Rooden in Spanje (1936) 
Kinderbeperking en de Katholieke Kerk (1937) 
Beschouwingen over "Katholiek Geloof" en "Neo-maltusiaanse 

dogmatiek" (1937), door J.P.Chr.de Boer 
Waar zijn onze dooden? (1938?) 
Jeugd van Nederland (Ook wel: Zorne m a m fest) (1938/1939) 
Aan alle ouders (1940) 

1.4.5. Prentjes, platen e.d. 
Gebed voor hen, die leiding geven (1938) 
Litanie van de goddelijke voorzienigheid 
Litanie van de naastenliefde 
Akte van volmaakt berouw (1939) 
Vredesgebed van Pius XII 
Gebeden en gezangen om vrede 
Wees moedig 
Geestelijke Eerste Hulp bij Stervensgevaar 
Boete-oefeningen (1940) 
Kerstnovenen 
Goede vrijdag drie uur 
Prentbriefkaarten voor de hoogfeestdagen (1940?) 
Reiskaartje 
Wandplaten: 
God onze kracht en ons doel (1939) 
Gebed om vrede 
Volksprent: Uw wil geschiede 
Platen ter beveiliging van de ziel (1939/1940?) 
Willibrordusplaat 

1.4.6. Informatiebrochures over de Actie 
De Katholieke Actie "Voor God". Haar doel, haar inrichting, haar 
werkwijze. Heemstede (1937, en een tweede uitgebreidere editie 
onder de titel: De Actie "Voor God" ... e t c , 1938) 

Drie jaar Actie "Voor God", Heenstede, (1939 of 1940) 
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1.5. Overige gedrukte bronnen, gedenkboeken, egodocumenten, conten-
poraine poleniek, etc. 

Adres, houdende verzoek tot het uitschrijven van een Derde Vredes-
conferentie ..., z.p., z.j. (Den Haag, 1438) 

Albaron, Don Lois, Kloosters branden in Barcelona, Tilburg, z.3. 
Aleven, C.M.J., Gedenkbladen uit de geschiedenis der Roomsch-

Katholieke Vereeniging van Nederlandsche Drukkerspatroons, 
z.p., 1940 

Alexander, E., Der Mythus Hitler, Zürich, 1937 
Algermissen, К., Die Gottlosenbewegung der Gegenwart und ihre 

Überwindung, Hannover, 1933 
André de la Porte, G., Wat is toch Vrijmetselarij?, 's-Gravenhage, 

1921 
Annalen der Ind. Katholieke Wetenschappelijke Vereeniging, nr.l, 

z.p., 1929 
Asselbergs, W.J.M.Α., Gerard Brom In Memoriam. Rede uitgesproken bij 

de academische herdenking 3 dec. 1959, Nijmegen, 1960 

Aukes, H.W.F., Kardinaal de Jong, Utrecht/Antwerpen, 1956 

Aukes, H.W.F., Titus Brandsma, Utrecht/Brussel, 1947 

Ausems, A.W., 10.000 baby's. Herinneringen en overpeinzingen, Utrecht 

z.j. 

Bakker, J., En zij deden het. Een halve eeuw geschiedenis van de 

Interdiocesane Katholieke Middenstandsbond in de bisdommen 

Haarlem en Rotterdam, z.p., z.j. 

Balder, H. en Morvincit, Α., Gelijkstelling van de homosexueelen, 

(Pro en Contra, Xe serie, nr.10) 1924 

Beijersbergen SJ, H., Lijkverbranding, 's-Hertogenbosch, z.j. (1936) 

Bellamy, E., In het jaar 2000, Amsterdam, 1936
е 

Bergmann, E., Die 25 Thesen der Deutschreligion, Ein Katechismus, 

Breslau, 1934 

Beuns SJ, J., De economische functies der gemeenschap. In: Studia 

Catholica 16(1940), pp.25-43 

Beuns SJ, J., Evangelie en kapitalisme, 's-Hertogenbosch, 1931 

(GGG nr.352) 

Bless SJ, W., Ons godsdienstonderricht. Een verzoek aan onze mede-

Priesters en aan allen die belangstellen in de godsdienstkennis 

van de jeugd, Maastricht, 1945 

Bomans, G. en Plas, M.van der, In de kou, Utrecht, 1969 

Bonger, W.A., De stand van het bevolkingsvraagstuk in Nederland. 

In: Mensch en Maatschappij 12 (1936
;
, pp.241-251 

Bos, G., Zal Bellamy ons kunnen redden?, Baarn, 7.J. (Libellen-

serie nr.382) 

Bouman, K., De Actie "voor God" en het katechetisch onderricht. 

In: Verbum, Tijdschrift voor godsdienstonderwijs 8 (1937/1938), 

nr.l, juni 1937, pp.13/15 

Brentjens, H.J., Dux, Duce, Dux. In: Dux 34 (1967), pp.405-415 

Brom, G., Romantiek en katholicisme in Nederland, dl.l, Groningen/ 

Den Haag, 1926 

Brouwer, J., De Spaansche Burgeroorlog. Zijn oorzaken en mogelijke 

gevolgen, Hilversum, 1936 

Brouwer, J., Verzamelde Werken, 3 din., Amsterdam, 1956/1957, dl.3 

Bruna, J.J.H., Twee namen om nooit te vergeten. In: Onderweg, Week

blad voor het Bisdom Breda 9 (1965), nr.17, 1 mei, pp.4/5 

Burg, G.P.J.van de,Met het kind van God naar God, 4 din., Voorhout, 

1941/1948 
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Burg, G.P.J.van de, Proeve van een godsdienstprogranma voor de 
L.S., Tilburg, 1939 (Opvoedkundige Brochurenreeks nr.105) 

Burgers van de tweede rang. Met een inleiding van Mr.H.P.Marchant, 
Heiloo, 1938 

Buys CssR, L., Katholieke Actie en Godsdienstige Vereemgingen. In: 
Nederlandse Katholieke Stemmen 37 (1937), pp.32-40 

Cahier, uitgg. door de Unjon Mondiale des Organisation Féminines 
Catholiques, ζ.p., ζ.]. (1952) 

Carpentier Alting, J.H., Vrijmetselarij, Baarn, 1926 

Cecil, Viscount (Lord Robert Cecil), A Great Experiment. An 

Autobiography, London, 1941 

Céline, L.-F., Mea Culpa suivi de La vie et l'oeuvre de Semnelweis, 
Paris, 1937 

Citrine, W., I search for Truth in Russia, London, 1936 
Cloet OESA, Des.de, Apostolaat Augustijnen Friesland 1901-1951. In: 
E.Bruna (red.). Bijdrage tot de kerkgeschiedenis van Friesland, 
Franeker, 1951, pp.211-231 

Cohen Stuart, A.B. e.a.. De ontwikkeling van dp internationale toe-
stand ..., Tekst der redevoeringen ..., ζ.p., z.j. (Den Haag,1940) 

Colsen, J., Poels, Roermond/Maaseik, 1955 

Conmutator, Homosexualiteit, Amsterdam, 1927 

Congresboek. Documenten van het 22ste Congres van de C.P.S.U., 

17-31 oktober 1961, Amsterdam, 1962 

Constandse, Α., De alarmisten 1918-1933, Amsterdan, 1975 

Constantinus, OMCap, Geschiedenis van het Jodendom, z.p., z.j. (1936) 

(GGG nr.509) 

Constantinus OMCap, Katholicisme en rasvraagstuk, z.p., 's.j. (1935) 

(GGG nr.473) 

Constantinus OMCap, Schaduwen en licht. Beschouwingen over het Joden-

don, z.p., z.j. (1938) 

Constantinus OMCap, Wij trekken door de dagen. Een studie over het 

Jodendom, Hilversum, 1939 

Cornelissen, I. e.a. (red.). De taaie rooie rakkers. Een documentaire 

over het socialisme tussen de wereldoorlogen, Utrecht, 1965 

Daarom zijn wij Bellamyaan, z.p., 1940 

De -roderne geschiedenis van Jehovah's Getuigen. In: Bekwaam genaakt 

tot de predikingsdienst, Brooklyn (NY), 1959,pp.297-345 

De oplossing der crisis. Duurzame welvaart en vrede, Den Haag, 193? 

De 4 Punten. Internationale Vredescampagne, ^.p., z.j. (Den Haag,1938) 

Dennert, E., Die Religion der Naturforscher. Auch eine Antwort auf 

Haeckels "Welträtsel", Berlin, 1896 
Diepenbrock, A.A.W., Katholieke Studenten 1096-1936. In: S.Thomas 
Aquinas. De Katholieke Studenten-Verenigirg te Amsterdam 1896-1961, 
Amsterdam, 1961, pp.38-101 

Dijk, J.J. e.a., "Als ziende den Onzienlijke". In memonan Dr.Frederik 
Johan Krop 1875-1945, Rotterdam, 1946 

Dlvenda!, Η., Oude geschiedenis. In: Actio Catholica 20 (1957), 

nr.5/6, mei/juni, pp.205-222 

Domnicus, J., De vrijmetselarij, 7.p., 1959/1964'* 

Doornik MSC (ed.), N.G.M.van, Pelgrims naar de Una Sancta ..., Utrecht/ 

Brussel, 1948 

Dresen-Coenders, H.M., Het voor-oorlogse Dux. Spiegel van kerkelijke 
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STELLINGEN 
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De behandeling van de katholieke jongeren in het vijfde hoofdstuk van In 

vrijheid herboren suggereert een veel grotere invloed van deze jongeren

beweging dan zij in werkelijKheid gedurende het interbellum heeft gehad. 

(L.J. Rogier en N. de Rooy, In vrijheid herboren. Katholiek Nederland 

1853-1953, 's-Gravennage, 1953) 

II 

het karakteriseren van kerkelijke oppositie tegen het nationaal-socialisme 

op grond van kerkelijke belangen als opportunistisch, daarentegen op grond 

van de strijdigheid van de nationaal-socialistische met de katholieke leer 

als principieel, is onjuist. 

(L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. 

Deel I Voorspel, 's-Gravenhage, 1969, pp.347/348 en 353/354) 

III 

De verklaring van de scherpe stijging van het aantal missionarissen tussen 
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werkloos") is ббк als secundaire interpretatie onjuist. De wijding immers 

van een dusdanig geroepene zal bijna steeds hebben plaatsgevonden ná 1940 

en telt m e t meer mee voor het betreffende malaise-decenniup. 

(J.M.G.Thurlings, De wankele zuil. Nederlandse katholieken tussen 
assimilatie en pluralisme, Nijmegen/Amersfoort, 1971, p.110) 

IV 

In Nederland heeft de communistische volksfrontstrategie in de jaren dertig, 

geheel tegen de bedoeling in, het anticommunisme slechts versterkt. 

V 

Bij het opmaken van de balans van de Volkenbond differentieert A.Pfeil on

voldoende naar hoofd- en nevendoeIeinden van de Bond, zodat zijn revisie 

slechts van beperkte betekenis is. 

(ft.Pfeil, Der Völkerbund. Literaturbericht und kritische Darstellung 
seiner Geschichte, Darmstadt, 1976, op.146-149) 



VI 

De betekenis van komparatief onderzoek kan zeer wel geïllustreerd worden 

door de verwijzing naar de resultaten van het zich thans ontwikkelend ver-

geli]kend fascisme-onderzoek. 

(o.a. H.-U.Thamer, W.Wiopermann, raschistische und Neofaschistische 
Bewegungen. Probleme empirischer Faschismusforschung, Darmstadt, 1977; 
W.Schieder (Hrsg.), Faschismus als soziale Bewegung. Deutschland und 
Italien im Vergleich, Hamburg, 1976) 

VII 

De soms gehoorde uitspraak, dat de historicus van het verleden moet houden, 

kan logischerwijs slechts betekenen dat hl] van de beoefening van zijn vak 

(de bestudering van het verleden) moet houden en is als zodanig een morali

serende en nietszeggende stelling. 

VIII 

Uiterst gewenst zou zijn een heunstieke gids op de in bibliotheken, archieven 

en elders aanwezige krantenleggers van (Nederlandse) kranten uit de 19e en 

20e eeuw, vergelijkbaar met het Duitse werk van Hagelweide. 

(naar aanleiding van G.Hagelweide, Deutsche Zeitungsbestände in 
Bibliotheken und Archiven, Dusseldorf, 1974) 

IX 

Dat het voor het anticommunisme hoognodig is zijn historisch tuintje te 

wieden, impliceert nog niet dat het hele park gesloten zou moeten worden. 

X 

Een biografie dient iets geheel anders te zijn dan een uitvoeria biogram. 

(naar aanleiding van W.F.Hermans, De raadselachtige Multatuli, 
Amsterdam, 1976) 

XI 

L.J.Rogier's opmerking dat de taal van het proza het enig instrument der 

geschiedschrijving is, moet - mede gezien een aantal publicaties van zijn 

hand, dat in andere richting wijst - wel beschouwd worden tegen de achter

grond van de gelegenheid waarbij ze werd gemaakt, namelijk in het dankwoord 

na de aanvaarding van de Karel de Grote-prijs, die hem vanwege zijn literaire 

verdiensten werd uitgereikt. 

(L.J.Rogier, Herdenken en nerzien, Bilthoven, 1974, pp.458-459) 



XII 

Het verschijnsel, dat de opleving van studentenactivisme regelmatig in 

de meimaand plaatsvindt, verdient nader onderzoek. Enige hypothesen: 

lentelust, examenvrees, voortgezette 1 mei-viering. 

Stellingen bij het proefschrift van P.Luykx, De Actie "voor God" 1936-1941. 

Een katholieke elite in het offensief. 








