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Wat wil het Humanistisch Verbond ?  

Deze - begrijpelijke! - vraag werd in de afgelopen weken ' 
in allerlei vormen gesteld. Zo berustte het protest, dat het 
Katholiek Bureau voor Maatschappelijk en Cultureel Overleg aan 
de Kamerleden zond tegen de toenemende mate, waarin de overheid 
tegemoetkomt aan ons streven, mede op de misleidende indruk, die 
het Verbond heet te wekken door het te doen voorkomen alsof het 
verzorger is van "culturele belangen". 

In "Het Binnenhof" (van 22 Jan.) lezen wij: "Zolang het 
onderscheid tussen godsdienstige vorming en verzorging van lager 
niveau niet nauwkeurig is vastgesteld, blijft waakzaamheid geboden 
en is er alle aanleiding toe om voor aan het H.V. te verlenen 
faciliteiten huiverig te zijn". 

Verscheidene Eerste-Kamerleden vroegen verder de Minister 
van Justitie in het voorlopig verslag over diens begroting: 
"Welke is dan de geestelijke grondslag van het Humanistisch Ver-
bond en op welke wijze beoogt het, de geestelijke belangen van ge-
detineerden te behartigen?" 

Tenslotte schrijft P(iebinga) in de Leeuwarder Courant(Ook 
van 22 Jan.) : "Accoord, dat ge er zijt H.V0, zeggen wij, al zagen 
we U persoonlijk liever onder het gehoor der ouderwetse dan onder 
dat Uwer nieuwerwetse dominé's. Maar nu ge rechten gaat opeisen, 
nu mogen we toch wel naar Uw indentiteitsbewijs vragen? Zijt ge iets 
anders en iets meer dan de beschaafde vorm van de Vrijdenkersorga-
nisatie "De Dageraad"? Ge noemt Uzelf niet atheïstisch, maar ge 
ontkent niet alleen de metaphysische waarheden, maar ook het be-
staan van een persoonlijk God. Verschillenden Uwer geestelijke lei-
ders (Julian Huxley) hebben zich fel en resoluut in anti-christe-
lijke zin uitgelaten. Als ge dan meer dan debatingclub zijt en met 
alle geweld geestelijke leiding wilt geven, waar is dan Uw gezicht? 
...." °Het Verbond zou er goed aan doen, de kerkelijken en buiten- 
kerkelijken eerst in geenszins vage woorden duidelijk te maken, 
wat het van de grote vragen van God en mens, tijd en eeuwigheid, 
goed en kwaad, kerk en volk enz..denkt. Dan immers kan een be-
wuste en zuivere keuze volgen en dan rijst in 'n staat ook de nood-
zaak om "verder te praten". 

In  hoeverre zi:n w-  een Christeli'ke natie? 

Het wordt steeds duidelijker, dat bovenstaande vraag naar 

aanleiding van de activiteiten van ons Verbond en zijn verzoeken 
om medewerking aan de Overheid een centrale vraag gaat worden. 

Het "Dagblad de Stem" te Breda wijst in dit verband op een 
merkwaardige coni,cidentieg "De Katholieke woordvoerder (Mr.Kropman 
in de Eerste Kamer) heeft er op gewezen, dat de fractieleider van 
de r.v.d.A. een niet uitgelokt pleidooi hield voor hiejograz streven 
het Humanistisch Verbond. Ik vraag mij af, aldus Mr. 
dit pleit gevoerd is namens de leden van de P.v.d.A. Ik moet dit 
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Heer In 	Veld.. .-poutcaurt, -zou ik dit* gaarne vrnm;e ri -en ik neem 
aari:--bok de: 	.van de P.7v.d.A. 	• 	• 	• • 

De , Volkskrant11  schrijft:,  Door  door het Humanistisch _Verbond, waar  . 	
. humanisme ej

l
entl  

-geestelijk-Va:pi:t(iim bij ,de.pQcjiistische-.arbeiders, . 
. moet .zoekenr_is. een oplossing-(nl;Van-het 

H. P.) gezocht in 

salon- vleugel 	 .e..I. 
vleugel van-dé P.v.:d.4.._ 

geestelijke, a-Ohrist,elijke richtingY 	t 	ethisch of pseUdo-reli- gieus 	 • 	2 	- 	, 	. 	, . • 	. 

- 	tintje waardóór men- aan het primaire gevoel voor bovenmateri-
;  

.me een 
31e Waarden' va-1 dr 7.27Je.:ialiseerde-mens-trach 	eg t t • emoet te -kb.iiien. .En- het-p"ontrekë'klimaa is gunstig!  ........   Te-  wezen gaat b.et  om de eerste stap. Slaagt het H.V.inzijn  Thuisf:::;,nt, op welk motief zal de Overheid het dan kunnen afw

ijzen, 'indien het zich opwerpt als behartger van de belangen van de ge- 
van vangenen, of van de werklozen, of van de onanaatschappelijken, of va zovele anderen,- 

 viaarvoor de Kerk krachtens goddelijke zending de uit7
c  

eindelij
ke en uitsluitende verantwoordelijkheid draagt naast de ouders' Alvorens in deze zeer principiele 

aangelegenheid een bindende beslis' sing te nemen, had de minister een debat op Kamerniveau moeten uit-
lokken.- Nu heeft de Kamer dit uitgelokt en het zal binnenkort gevoel' worden, Moge 

het een debat zijn in grootste stijl." 
In hetzelfde blad sluit mater C.F. Pauwels 0.P. zich hierbij aan door op'te 

merken, dat "ook hier de politieke 
 houding op de van de politieke s'..tuate."  

eerste plaats zal moeterr worden bepaald door de  geestelijke achtergr°1) 
Oirerisens geeft hij een niet onaardige tip "Gaat het om een officine erkenning naaet 
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lj  ° 

Qe,..n meni van hari:t tot  lia,-.2t wo2den ges- r k 	omshem te helpen.. Deze 
a-socialen. D;11 sijn ol-'echter' t', vinden in re 
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in de kazernes en bij de rai-- kel 	maa:'?  oor 

-Jealis-,  ,-alt-'-kerkel- 
ielen, die niet slechts buitenkei en Protestantse zielzger3. 

niet opgeleet 	or 1-eet  aJeiejze-di  v;y1. 
liet moe1,ijkst 

toegang. Dit. probleem wordt 
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van een brief van de afdeling Maasniel, waarin werd aangedrongen 
op een allerkrachtigste actie van de K.V.P., 	"welke gevolgen dit  
ook moge hebben". Namens de Statenkring Heerlen werd gesproken over 
het binnenhalen van het paard van Troje. Spreker van deze kring her-
innerde aan de aanval van De Dageraad, welke destijds in Limburg werd 
afgeslagen, en riep de aanwezigen op, ook de aanval van de nieuwe 
god-lozen-beweging te pareren. 
......De voorzitter van de Kring Limburg, de Heer Joosten, zei dat 
er aanwijzingen waren voor een grote actie van het H.V. in Limburg. 
Hij drukte de Limburgse bestuurders op*het hart op hun hoede te zijn. 
Daar in een groot aantal Limburgse gemeenten bij .de gemeenteraads-
vrkiezingen niet in uitgesproken K.V.P.-verband wordt opgetrokken, 
zal het zaak zijn alle "toekomstige raadsleden voor te lichten over 
het principiële standpunt, dat zij tegenover het H.V. hebben in te 
nemen." 

Lieb Vaterland kannst ruhig sein, 
Fest steht die Wacht .........! 

XXXXXX 

UI2 EIGEN KRING, 

Humanistisch Thuisfront 

Verschenen is een legerórder betreffende de deelname van 
militairen aan de bezinningsbijeenkomsten van het Humanistisch 
Thuisfront. 

In deze legerorder wordt bepaald dat per kalenderjaar ten 
hoogste twaalf bijeenkomsten mogen worden gehouden met maximaal 
dertig deelnemers per bijeenkomst. 

Militairen kunnen zich alleen dan voor deelneming aan een 
bijeenkomst opgeven, indien zij aan hun Commandant verklaren, dat 
zij zich in Humanistisch Milieu willen verdiepen in de levensvra-
gen. Minderjarigen moeten oor ouders of voogden ondertekende ver-
klaring van "geen bezwaar" aan hun Commandant kunnen overleggen. 

De bijeenkomsten staan onderverantwoordelijkheid van het Hoofd-
bestuur van het Humanistisch Thuisfront. Over de gehouden bijeen-
komsten zal door het Hoofdbestuur regelmatig rapport worden uitge-
bracht, waarbij de eventueel door deelnemers uitgebrachte rapporten' 
van bevindingen zullen worden bijgevoegd. 

Door het in deze legerorder bepaalde wordt, zoals duidelijk is, 
de mogelijkheid voor het gaan naar de Humanistische bezinningsbijeen-
komsten sterker dan tevoren gelegd in handen van diverse Commandan-
ten. In verband daarmee is het noodzakelijk dat men zich opnieuw 
voor de bijeenkomsten opgeeft, waartoe onderstaand communiqué in de 
pers is verschenen: 

Nadat de vormings- en bezinningsbijeenkomsten voor de Neder-
landse strijdkrachten in het Centrum van het Humanistisch Thuisfront 
"De Ark" te Nunspeet in verband met de nationale ramp werden uitge-
steld, is op Maandag 2 Maart j.l. opnieuw een aanvang gemaakt met 
een reeks van deze bijeenkomsten. 

Deze bijeenkomsten duren als regel vier dagen, n.l. van Maandag 
tot en met Donderdag, waarvoor uitzonderingsverlof wordt verleend. 

Voor het deelnemen aan deze bijeenkomsten zijn nu richtlijnen 
vastgesteld, welke zijn opgenomen in legerorder Nr.45 L-LM 1953. 
Militairen, die belangstellen in deze bijeenkomsten en het voornemen 
hebben om aan één van deze bijeenkomsten deel te nemen, dienen het 

volgende in acht te nemen: 
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de mogelijkheid voor het gaan naar de Humanistische bezinninsbijeen-
komsten sterker dan tevoren gelegd in handen van diverse Commandan-
ten. In verband daarmee is het noodzakelijk dat men zich opnieuw 
voor de bijeenkomsten opg,eft, waartoe onderstaand communiqué in de 
pers is verschenen 

Nadat de vormings- en bezinningsbijeenkomsten voor de Neder-
landse strijdkrachten in het Centrum van het Humanistisch Thuisfront 
"De Ark" te Nunspeet in verband met de nationale ramp werden uitge-
steld, is op Maandag 2 Maart j.l. opnieuw een aanvang gemaakt met 
een reeks van deze bijeenkomsten. 

Deze bijeenkomsten duren als regel vier dagen, n.l. van Maandag 
tot en met Donderdag, waarvoor uitzonderingsverlof wordt verleend, 

Voor het deelnemen aan deze bijeenkomsten zijn nu richtlijnen 
vastgesteld, welke zijn opgenomen in legerorder Nr.45 L-LM 1953. 
Militairen, die belangstellen in deze bijeenkomsten en het voornemen 
hebben om aan één van deze bijeenkomsten deel te nemen, dienen het 

volgende in acht te nemen 

mIIII1r1s2  militairen kunnen zich alleen dan 
voor deelneming aan bijeenkomsten opgeven, indien 
zij aan hun Commandant een door ouders of voogden 
ondertekende verklaring van "geen bezwaar" kunnen 



Militairen kunnen zich alleen dan voor deel-
neming aan een bijeenkomst opgeven, indien zij 
aan hun commandant verklaren, dat zij zich in 
Humanistisch milieu willen verdiepen in de 
levensvragen. 

Vanaf heden bestaat voor militairen opnieuw de mogelijkheid 
om zich voor genoemde bijeenkomsten aan te melden onder Vermelding 
van naam, rang, legernummer en het volledige militaire adres. 

Deze opgaven dienen gezonden te worden aan het Centraal Bure 
van het Humanistisch Thuisfront, Hekelveld 16 te Amsterdam-C. 
Telefoon: Nr. 3 8 5 8 3. 

pumanitas 

In de maand Februari is een groep gezinsverzorgsters 
gerecruteerd uit de gezinsverzorgingsorganisaties van de af-
delingen van "Humanitas", onder leiding van Mej. Van Weperen; 
maatschappelijk werkster van het Centraal Bureau, naar Zeeland geweest. Zij werden gestationneerd te Kortgene, waar zij ter be-
schikking van de Burgemeester werden gesteld. 

Zij hebben zich zeer 
verdienstelijk gemaakt. Het werk was erg ruw maar de resultaten, 

bereikt bij het schoonmaken en op nrde brengen van 
door het water bedorven woonhuizen, maakten het zware werkruimschoots goed. 
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