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In het bloed van Christus is vergeving en daarom mcg de geeste-
lijke de gevangenen bezoeken en een raadsman van het H.V. niet. Zo is 
ongeveer de strekking van het betoog in het Friesch Dagblad van 21 
April j.l. Het blad begint met critiek te leveren op de liberale en 
socialistische pers in verband met de houding ten aanzien van het on-
derhavige probleem. Het is vooral het woord (of begrip) verdraagzaam-heid, dat hierbij in het geding komt. Blijkens de volgende zinsnede 
kan het blad deze verdraagzaamheid niet zo hoog aanslaan, .o.nt, zo 
wordt er betoogd "wie de vertegenwoordigers van het H.V. op één lijn 
wil stellen met hen, die de boodschap van het Evangelie brengen die is i 

 
verdraagzaam. Wie zegt,dat dit niet kan of niet meg, is onverdreagzaaml . 
"zo wordt de zaak gesteld". (d,r lib: en soc. pers Red,Hum.P.D, ). 

Het blad betoogt verder, dat de mens, die misdaan heeft als straf , de ±"zondering van de gemeenschap krijgt. De schuld moet worden geboet,  
De bevoegdheid om te straffen krijgt de Overheid van God. Maar het is 
dan de boodschap van Christus aan de zondaren, dus ook Pan de gevange-
nen, welke de celdeuren moet doen openen, zodat de bevrijding van cie  
schuld kan worden verkregen, "omdat er voor die schuld vergeving is in het bloed van Christus". 

Het H.V. brengt echter een boodschap "diametraal" aan die ven het 
ChristendomP. Want volgens het H.V. kan de mens alleen verlost ::orden 
door het goede, dat in de mens zelve is. 

En de minister mag "een vereniging, die zich bewust tegen het Evan-
gelie keert, nooit op een lijn stellen" met de Kerk. 

Het elfde blad brengt de volgende dag over deze kwestie een arti-
kel onder de titel: Ontkerstende Natie? 

Het betreft hier de discussie, welke destijds gevoerd is tussen 
de minister en Yir. van Jalsum. Het blad wijst er op, dat Ldr. van l'alsum 
niet de zaak van het H.V. voorstond om reden van de verdraagzaamheid, 
maar om de geestelijke vrijheid. Hier ligt het probleem echter anders 
volgens het blad: het gaat om "tweeglei verkondigin ". En de minister 
kent "maar gdn verkondiging, n.l. die geschiedt in opdracht ven Chris-
tus". En het standpunt ven Er. van Talsum: "de Nederlandse staat heeft 
in 1952 de verkondiging van het :evangelie en de verkondiging ven het 
contra-evangelie van de Humanisten op voet van gelijkheid te behandelen". 

Uit hetzelfde blad van 23 April j.1. 
De Overheid is gebonden aan Gods gebod, ofschoon men riet de uit-

voering daarvan rekening moet houden met de geestelijke structuur van 
de natie. Erkenning van de rechten van het H.V. alleen in bepaalde con- 
crete gevallen, bij wijze van exceptie. 
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:yen  artikel in de HePrenveense Koerier van 2,12114,_1229 
S. Tedde SchureTover de gevangenen-kwesties 

Volgens F.S. is het enig juiste criteriem gelegen in de wens der 
betrokken personen, i.c. de gevangenen,  

Men is volgens hem toch niet bang voor de concurrentie van het H.V, 
Fiet H.V. moet een kans hebben en Oe Kerk meg niet steunen

,  op bevoorrech, 

te posities. Le,at men eens zien welke "prediking" het meeste het 
vrucht 

draagt. En als dan de Kerk het inderdead zou afleggen tegen 
	H.V., 

"dan zou aan de eerste het woord worden voltrokken over de onnutte rce-.G-

die geen vrucht draagt, en daarom uitgehouwen en in het vuur gewornen 
wordt", 

Schrijver geeft een voorbeeld, waar de minderheden door de Kerk 
verdrukt worden: Spanje. En besluit met de woorden "wie zich aan een 
ander spiegelt, spiegelt zich zacht", 

xxxxx 

Uit de Nederlandse Kril; wan van Mei 2.12: We zitten in de mist; dopr 
W. Nieuweboer, 

Schrijver was van mening, uitgedrukt in het Maartnummer van het 
blod e  dat het Hum. Thuisfront zijn doelstellingen officieel aan de over 
heid bekend had gemaakt, en dat deswege de overheid geen bezwaar had 
tegen deze instelling met de daaraan verbonden gevolgen van subsidies 
e.d. 

En volgens het blad is er, naar de laatst bekende gegevens wèl be-
zwaar tegen deze organisatie. Toch wordt het H.T. wel betrokken in al-
lerlei acties , door de regering. 

Men zit in de mist en bovendien in troebel water, Aanvaringen zijn 
dus wel zeer wel mogelijk en deze moeten voorkomen worden. • 

Het H.T. zal zich duidelijk moeten uitspreken. De regering zal dan 
haar houding moeten bepalen. 

7exxxx 

UIT HET BUITENLA 

Een keuze voor HumanistenijIrgh. ,Robertson: 
Progressive 'forld (U,S..) van :gaart 	nLL 

Humanisten worden gemaakt: een keuze handeling. Volgens schrijver 
is Humanisme afwijzen van het Gods-idee en "toewijding ,aan menselijke 
belangen; een systeem betreffende het menselijk ras", Menselijke belan-
gen: niet alleen eigen belang, maar ook voor de evennaaste, 

Voorwaarden voor een "Humanistische maatschappij" zijn o.a. het 
weglaten van godsdienstige leugens en patriotische onwaarheden. Voor de 
huidige maatschappij zijn deze leugens onmisbaar. "Hoe zouden de armen 
kunnen leven zonder godsdienst?" 

Schrijver ziet dus de godsdienst als noodzakelijke leugen, teneinde 
sociale tegenstellingen te bewaren, 

Dit brengt hem er toe het Humanisme te kiezen, Daarbij komt de 
keuze op wie, op hoeveel mensen moet hij dit Humanisme projecteren, 
Geen gemakkelijke taak, want afwijzen van het bovennatuurlijke houdt lice 
niet automatisch in: Cif het een bf het ander. Tevens een keus tussen 
oorlog en vrede- laatste oorlogen niet veroorzaakt door atheisten, re,di-
calen of communisten, maar door Christelijke en kapitalistische ::dgerin-
gen. Tïij zijn opgevoed in de sfeer, dat oorlog behoort tot de "nat lur- 
lijke orde van zaken". 

Onze rol als leiders van de humanistishe_publieke opinie Visrginia 
News.  and Note§_ J_Fmeland) April 1952., 

r. 
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bij G. Lips-Smit en H. Lips; 
nailiek. g...up_n worden er drie gehouden in Juli intodtefgr''3'4otêe500.1nVgeabnoduwedveier -,..,oerderiJ n t f, 1

ilde Zand" te Lochem. Daarnaast in :_ugustus nog een in een LantenkamP op 
het mooie kampeerterrein te Rijssen. Prijs voor volwassenen er, .zrote kin-Leren f. 34

.---per week in Lochem, f.21.50 per week in Rijssen. Lindere, n betalen 
 iets minder. Het vacantiekamp -is in het Maarten Maartens-iw,is in Doorn van 9 - 16  .A.u.,, ustus; men :-..1r.) et daarvoor de leeftijd van 18 ,

,,ar hebben bereikt, Prijs f. 32.-- per week. En tenslotte worden er dan 
tegelijk met de zomerschool en het vacantiekar:ip, waarheen de ouders hun 
kinderen niet mee kunnen nemen, kinderkapipen op touw gezet, onder uit-
ste.1.ende leiding, op het kampeerterrein in Rijssen. De leeftijd is van 7 -14 jaar cie prijs bedraagt f,. 27. • . per week„. 

Naast dit alles organiseert  de Stu,:enten-Vereniging op Huil2nistische 
Grondslag in samenwerking met het Verbond enige kampen,. Drie kampen van 
, en week worden gehouden te Hellendoorn; kosten f.25.--- Daarnaast een 
k9(ap voor studenten en novieten, dat f.22.50 kost. Inlichtingen over deze 
k.:.fflpen bij J.J. Vos, R.egentesselean 32 te Utrecht Voor al het Verbonds- 
perk Bleyenburgstraat 1, Utrecht. 
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THUISiRONT 

Eumanistiseh erehuisfront  zendt_pakketteneaa gere 

Een uiting van sympathie en een groet van het Humanistisch Thuis, 
front, zo noemde Evert Vermeer de 840 pakketten, die het in samenwerkle.1  
met de Sectie 7elzijnszorg van het Ministerie van Oorlog aan alle ndli„ .̀  
tairen van het Nederlands Detachement Verenigde Naties op Korea gaat 
verzenden. 

Dinsdag 20 Mei werd er druk 
dienst van het Rijksinkoopbureau 
eerste pakket overhandigde Evert 
genote van de commandant van het 
op Korea. 

gepakt in het gebouw van de Keurings  
aan de Lange Kleiweg te Rijswijk. Het  
Vermeer aan Mevrouw H. Christian, eell  
Nederlands Detachement Verenigde Natij 

Bij deze symbolische handeling zesde Evert Vermeer o.m., dat de 
welzijnszorg het best tot zijn recht komt, als de verschillende thuis-
fronten nauw zouden samenwerkene Mevrouw Christian dankte namens de vrij 
wilngers en hun moeders, vrouwen of verloofden. 

Haar moorden, evenals die van Evert Vomeer, werden gesproken voor 
de microfdon van de N.R.U. In de kleine kring rondom deze technische op, 
paratuur bevonden zich de Heren J.A. Terlingen, directeur-secretaris 	' 
van het ,manistisch Thuisfront; T. van den Dool, n, Drost en majoor A, 
Palmers ;namens het Ministerie van Oorlog; de overste 4. Mulder, hoofd vG 
de Sectie -elzijnszorg; Mr. de Man, adjunct-directeur Van het Rijksinkoop  
bureau en L. Abbaink, hoofd van de Keuringsdienst. 

De pakketten bevatten kaas, chocolade, pepermunt, stroopwafels, roe  
gebrood, sigare.4..ten, drop, lectuur. Op 26 Mei worden zij verzonden met 
de "General Mac Rae", 
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