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HUMANISTISCH THUISFRONT.  

Het was Woensdag 30 September voor het Humanistisch 
Thuisfront een belangrijke dag. Het te klein 	 militairgeworden

rv :n  tehuis-in de tekenacademie te Amersfoort werd die dag 
gen door een nieuw aan het Kleine Spui. 

Tal van burgerlijke en militaire autoriteiten waren bij

de officiële opening aanwezig., o.a. de Commissaris van.  de 
Koningin in de provincie Utrecht, de Burgemeester van Amers-
foort, de secretaris van het N.V.V., een vertegenwoordiger van 
de iinister van Oorlog en Marine, een vertegenwoordiger van de 
Territoriaal Bevelhebber Oost en de vertegenwoordigers van vele 

verenigingen. Na een kort openingswoord door de voorzitter van het. 
Humanistisch Thuisfront, de Heer E.A. Vermeer voerden velen 
het woord. De Burgemeester van Amersfoort toonde zich zeer 
verheugd over dit nieuwe particuliere initiatief, maar hij vroeg 
zich tot af, of het eigenlijk niet de taak van de Overheid is 
de geldmiddelen beschikbaar te stellen om meer ruimte voor de 
ontspanning en de vorming van de 5.000 militairen in - en om 

Amersfoort te creëren. Een moeder vertelde hoe zwaar het vele moeders valt hun 
zonen af te staan aan de militaire dienst. Zij veronderstelde 
dat velen dit misschien weekhartig zouden vinden, "maar", zo'  

vroeg z- 
 aan de officieren, "hoe zoudt U het vinden, wanneer 

men tegen U zeis Nu laat je je werk maar eens twee jaar aan 
want het opvoeden is 6ns werk.". Voor de moeders 

anderen over9  tang gedachte te-weten, dat hun zoons in zo'n 

is het een pre 	b 	vrije tijd. kunnen doorbrengen. 
hun 

Sfeervolle omgeving.,offiCile gedeelte, dat besloten werd door 
 1.11j:rk 

Na het Thuisfront, maakten de bezoekers een rond- 
toespraak van de Heer H. Lips, directeur van het vorm' 

van het Humanist
isch  

schrijfkamer 

gang door het geheel gerestaureerde huis. Uit elk detail bleek 

met hoeveel warme toewijding dit nieuwe,e
2ht

e
r 

een 

Een prachtige conv vormen tezamen dit ideale militaire tehuis,  ersatie-zaal, een le 

uren door te brengen. De gehee 
aantal werkloka

len 	vrije 
 

vrije VIPt Humanistisch Thuisfront werd gedemonstreerd 
waar het goed zal 

van door de soldaten zelf vervaardigde mu- 

aan
nieuwe aanpak van 

tentoonstelling
- 

en boetseerwerk. De pottenbakkerij 

z' 	
de   

t "denken met de handen", zoals de Heer.  Ver-ij  
ziek-instrumenten,  

Di  .;s  vormende ontspanning van hoog niveau die 
o Itsnijwerk  

is bedrijfsklaar°  
te...9_e-,rus t en die bijdraagt tot volledige men- 

Meer het uitdruk tische sfeer. Het is te hopen, dat er 
leidt tot geesteligmanis 
wording in ei5r

ort militairá tehuizen geopend zullen worden, 

nog tal van dit-- 
(-) 	
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In de Volkskrant van 22 Augustus troffen we de volgende beschou-

wing. aang 
HUHANISME EN LEVENSBESCgOUWING.  

De redactie van "Socialisme en Democratie", het officieel 
orgaan van de Partij van de Arbeid, heeft aan een katholiek uit 
de P.v.d.A. en aan een humanist de vraag ter beantwoording voor-
gelegd, wat naar democratische en socialistische overtuiging de  
houding van de overheid behoort te zijn tegenover geestelijke ver-
zorging van militairen, gevangenen, DUW-arbeiders en dergel]jken 
vanwege humanistische organisaties. Dr. E. Brongersma "zelf op-
gegroeid in een humaniStische omgeving", die "de katholieke  ge-
loofsleer als de enige ware aanvaardt", komt vanzelfsprekend tot  
de conclusie; dat de overheid naar democratische en socialistisch' 
overtuiging deze geestelijke verzorging vanwege humanistische or-I, 
ganisaties dient toe te staan en hij beroept zich daarbij op pater  
Stokman's Mening, dat "als de overheid aalmoezeniers en leger- 4, 
predikanten subsidieert, dan ook de geestelijke verzorgers van he' 
H]  anistisch Verbond recht op subsidie hebben, naar rato van hun 
verrichtingen". 

Van betekenis - vooral voor de van de zijde van de humanis-
ten gevoerde polemieken - is, dat nu ook uit P.v.d.A.-kringen 
met nadruk wordt opgekomen tegen de gelijkschakeling van het huma-
nisme als levensbeschouwing en het katholicisme of het reforma- ' 
tisch christendom. Voor de humanist zijn dit alles maar levensbe-
schouwingen en moeten zij ook als' zodanig door de overheid worden 
gezien en behandeld. Hij vergeet daarbij echter, dat voor de over-
grote meerderheid van ons volk de kerk iets absoluut anders is 
dan een "levensbeschouwelijk genootschap". Zij is voor hem de ge-
meenschap der gelovigen, een heilsinstituut, door God zelve 
ingesteld, met beloften voor verlossing; het mystieke lichaam 
van Christus, primair gericht op de eeuwigheid en het absolute,  
niet op het aardse leven. Noodzakelijk brengt het aanhangen  van 
deze gedachten een kijk op het aardse leven, een levensbesehou ,  
mee. Maar in de eerste instantie gaat het daarom niet;  niet om 
de wereld, maar om God. 

Het zal moeilijk zijn voor de humanist deze onderscheiding te  
vatten en te waarderen, maar dát zij naar de mening van de over-  
grote meerderheid van ons volk bestaat, daaraan valt maar moeilijkte tornen. Op grond daarvan hebben de kerken in het Nederlandse  
volk steeds een aparte plaats ingenomen. Ook de overheid zal daar-aan niet voorbij mogen gaan. 

Dit behoeft echter niet uit te sluiten, dat bepaalde acti-viteiten van de kerken en van bijvoorbeeld humanistische organi
sa  ties in hun uiterlijke verschijningsvormen met elkaar overeen kun-

nen komen en dat de overheid ook daaraan maar moeilijk voorbij k
a" gaan. De overheid beschikt slechts over organen die de activi

- teiten enkel op haar uiterlijk vermogen te beoordele 
	En indien deze verrichtingen niet in strijd zijn met het algemeen welzijn en 

de overneming van de activiteiten der kerken niet beogen, zal 
(-1  overheid maar 'moeilijk aan de een kunnen onthouden, wat 

zij  aan de  ander toestaat. 
Het is goed dat van voor de humanisten 

zijde dit eens in het officieel orgaan van de 
is neergeschreven. 
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UIT EIU,N KRING,  

HUMANISTISCH 
THUISFRONT 

In de komende week verschijnt de nieuwe uitgave van het 
Humanistisch Thuisfront 2 "LO" maandblad voor de Nederlandse Strijdkrachten".  

4.; -) Het is een keurige, frisse krant, waar in 8 pag. een gr
o 't' variatie van artikeltjes wordt gegeven. De voorzitter van het 

3 
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vriendschappelijke 
P.v.d.A. onomwondel' 



Thuisfront, Evert Vermeer en de directeur van het Vormingscen-
trum, H. Lips leiden de nieuwe krant in; een mooie fotorubriek 
nodigt uit tot het inzenden van eigen gemaakte foto's; "veteranen" 
Praten over de oude tijd en verder wisselen de discussie-rubriek 
en de kruiswoordpuzzle elkaar af. 

Deze krant zal zijn weg bij de Nederlandse Militairen wel 
vinden. 
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57ULANITAS 

Scholingsbijeenkomst van -..e Sectie Gezinsverzorging van 

Humanitas.  

Op 5 en 6 September 1953 heeft de Sectie Gezinsverzorging 
van Humanitas een bijzonder geslaagde weekend-conferentie gehouden 

in de"Pietersberg" te Oosterbeek. Mej. J.C.N. van Keulen, van het Ministerie van Maatschappe-
lijk Werk, hield een inleiding over; "de principes en de practijk 
van de subsidieregeling in de gezinsverzorging". De lezing over 
dit actuele onderwerp werd met grote aandacht gevolgd, hetgeen 
bleek uit de onmiddelijk volgende stroom van vragen uit de ver 'a- 
dering. De nieuwe subsidieregeling van 

1953 brengt principiële 
wijziging in de subsidiëring. Mej. van Keulen lichtte de belan 

stellend e
n, gedurende de inleiding zowel als in haar antwoorden, 

op bijzonder duidelijke, prettige en vooral practische wijze in, 
over de mogelijkheden van de nieuwe subsidievoorschriften. 

De voornaamste aspecten uit deze regeling zijng 
Het loslaten van het "nadelig saldo" als subsidie-criterium  

en de"kwaliteits-subsidie" op het salaris van de maatschappelijk 
werkster-leidster van de gezinsverzorgsters, die nu maximaal 

.- 	
10 gezinsverzorg 

f. 2.400- per 

 
stens kan bedragen, waarbij moet 

worden aangetekend dat de reeds bestaande bijdrage van maximaal 

,f. 

500.-- in de algemene kosten, eveneens per 10 gezinsverzorg- 

sters, blijft gehandhaafd. volgende huishoudelijk gedeelte was voornamelijk 
Het hierna gewijd aan een discussie over de praktijk vi

a
l
li

n
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s,
z
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org ingswerk van Hu 
uitbreidende gezinsverz die vooral als kaderscholing, voortreffelijk 

De bijeenkomst,  een gezamenlijke excursie naar het kinder- 

geslaagd was, werd met 

huis "Ellinchem" 	
1 -e ec-rbile elljntd:rrerchneek  

te Ellecom besloten. 

Op 26 en 27 September - 

een conferenti e 	
Zilia2eliejkle)i  

Het was de bedoeling om met de gezinsvoogden gehouden van  

ming van Humanitas. de 
 

plus minus 75 men_ 
enkele problemen uit 	

rak-telprgrein 
Pde 

Door 
vergadervoorzitter van de landelijke 

Daartoe verdeggeleperal: werd aan het eind van de Zondagmor- 
sen zich in kleine 

Drs. 	 eigen sectie, 
gen een samenvat

tende  11°1-1° van Praags 
	geleverd. 

i
j men vervolgens in bussen naar het 

eten 
g-te 

 -illecom. Het kinderhuis bestond juist 
Na het 

bezoek.  kinderhuis "Ellinchem ... De kinderen tracteerden het 
een ja

ar. De bezoekers hadden ongeveer 
f. 70.-- bij elkaar ge- 

bracht als ver jaarscadeauti-' 
°P een kostelijke toneeluitvoering. 
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