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HU1LANI3TIGCil VERBOND

Adres inzake subsidie Kerkebouw.

Naar aanleiding van het Voorlopig Verslag over het TIetsontwerp
Premie Kerkebouw heeft ~let ~Ioofclbestuurvan het llumani ot isch Verbond
een adres gericht aan de Minister van Vo Llcs hu i sve st.Ing en Bouwnijver-
heid. De inhoud van dit adres is hierachter als bijlage opgenomen.

Regionale conferenties.

Op 7 en 8 oktober zal in "De A rk " te Nunspeet een conferentie wor-
den gehouden met bestuurders ~~n de geweenechappon der gewesten Drente,
Friesland en Groningen. Voor do gemeenschappen in Noord- en Zuid-Holland,
met uitzondering van de federaties Amsterdam en Jen ilaag, vindt eenzelf-
de conferentie plaats op 4 en 5 november.

Deze bijeenkomsten kome n in de p Ln.a t.s van de gobrudlceLijke najaars-
topkaderconferentie.

Gesprel,sgroepen.

~et leiders van gespreksgroepen in de plaatselijke g~meenschappen
zal een werk-weekeinde gehouden worden op 30 september en 1 oktober in
"De Ark" te Nunspeet. De Le i di ng berust bij de commissie Groepsgesprek.

Emigratie.

De Emigratie-commissie bereidt een conferentie voor met r~adslieden
en anderen, die door hun werk met de problemen rondoe de emigratie in
aanraking komen. Deze conferentie zal op 11 en 12 november in Nunspeet
worden gehouden.

Vakbeweging en Humanisme.

In voorbereidingzijri e~n viertal driedaagse besprekingen met func-
tionari ssen van de vakbeweging. EnlceLe jaren ge leden hebben soort ge lijke
bijeenkomsten met groot succes plaats gevonden.

Dui ts be zoek.

Voorzitter Klinstler en penningmeester Körner ~a~ de Freireligiöse
Landesgemeinde No rdr-h eLn-Jîe st.fal.en hebben tijdens een verblijf in ons land
een ontmoeting gehad met enkele functionarissen van het Verbond. Het gold
hie~ een tegenbezoek van de bijeenkomst in Keulen in a~ril van dit jaar.
De bezoekers hebben zich o.a. uitvoerig laten inlichten over de geeste-
lijkeverzorging, zoals deze in Nederland door het Iiuman.ist i ech Verbond
wordt verricht.

Herdruk.
.

Aangezien de brochure "\Jat ben ik eigenlijk?" v oLlod.ig is uitver-
kocht en er naar dit geschrift voortdurend vraag is, komt dezer dagen
een herdruk in wat moderner uitvoering van de pers.

-0-
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IIUMANISTISCIlES'rICIITING SOCRATlES

Rekenschap.

Het eerstvolgende nunnner van Rekenschap zal r;ewijclzijnaan Schopen-
hauer. Het wordt opgezet in ::;amo nwc rk ing met de Schoo I voor Wijsbegeerte
en de Vereniging Nederland - Duitsland.

-0-

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR 1LàATSGHAPPELIjK I1EIUC
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"H U MAN I TAS"
Kaderblad Humanitas.

Het augustusnummer van Iiuma.n.itas, het leaderblad van de Vereniging,
is geheel gewijd aan de vrijwilliger in het maatschappelijk werk in jus-
titieel verband. Dit onderwerp zal ook worden besproken op het congres
van iIumanitas, dat in het najaar zal worden gehouden.

Dei nhoud van het augustunnumme r van Humani tas luidt als vo Lgt :
De vrijwillige medewerker in het maatschappelijk werk in justitieel verband,
1[1'. J •. In 't Veld.
De eigen aard en waarde van het vrijwillige helpen, Dr. U. Zeldenrust-
Noordanus.
De vrtwilliger in het gezinsvcogdijwerk, G. Uitenbogaard.
De vrijwilliger in het reclasseringswerk, P.E. Hutt a ,

Aanstc llingen.

De afdeling Groningen heeft aLs mau t.schn.ppeLijkwerkster azmg ostoLd
mevrouw G.G. Nijdam-Giesen, als opvolgster van mejuffrouw Meyer.

Op het Centraal Bureau werd por 15 september, als opvolger van de
hoar N.F.A. de Graan, aangesteld de heel' P. Albarda, drs. sociaal-pedago- />;

gi ck in de functie van adjunct-directeur voor maatschappelijk wo rk ,

Cursus gezinshelpsters.

Met medewerking en subsidie van de overheid werd in september bij
Humanitas een begin gemaakt met oen cursus voor gezinshelpsters, voor-
lopig beperkt tot medewerksters uit Amsterdam en Haarlem. De oerst.c les
werd op 5 september te Ams t.or-dnm in het Co rrtrau I Bu reau gegeven.

Gebouw voor aDdelin~ Arnhem.

Do afdeling Arnhem va,n Humanita,s heeft, met medewerkinf, van het hoofd-
bestuur, het pand Apeldoornseweg 61 aangekocht en daarin vanaf 1 september
het afdelingsbureau gevestikd.

-0-
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HUMANISTISCHE JEUGDBEWEGING

Zomerkampen.

Hoewel het weer.niet erg meegewerkt heeft, is het zeilkamp uitstekend
geslaagd. Er is he e r Lijlc gezei Ld door de 28 dee lnemers. Dit zei Lka.mp , dat
iets ni euws was voor de HJB-ers, is we 1 een succes geworden.

Van 19 - 26 augustus werd een kamp gehouden in St.Maartehszee, dicht
bij het natuurr'eservaat "Het Zwanewater" en dicht bij de zee. Er waren +
25 deelnemers en di t kamp was eveneens een succes.

Toekomstplannen.

Aan het congres, dat dit najaar zal wor~en gehou~en zal het plan
worden voorgelegd, dat beoogt een steviger contact te bevorderen tussen
de afdelingen onderling en de afdelingen en het hoofdbestuur. Om {it ~lan
te bespreken werd ee~ contactbijeenkomst ~ehouden met de afdelingen i~ 8cn
van de e~rste week-einden in september.

-0-

HUMANISTISCHE Tl.EIUWE1fEENSCllAP IN DE PARTIJ VAN :DE ARBEID

Lezingen voor de, VAltA.

Evenals de andere werkgemeenschappen in de Partij van de Arbeid, he eft
ook de Humanistische \'/erkgemeenschap de gelegenheid haar stem voor de
VARA-microfoon te laten horen. De uitzendingen hebben plaats op woensdag,
ecu maal in de vier welren van 19.10 tot 19.20 uur.

Evenals vorig jaar zullen de uitzendingen ook dit jaar vermoedelijk
weer worden verzorgd door het Iioo f dbe stuur-s Lid van de Ylerkgemeenschap,
D rs , A. Ve rme er.

"Vernieuwing".

In het augustus~septembernummer van "Vernieuwing" komt O.tl. een ar-
tikel voor van Henri Sandberg over de crisis in de Engelse steenkolenin-
dustrie.

-0-

HUlIIANISTIScrr TllUI:::;PllONT

Inventari s mi litaire tehui zen.

Alle mi litaire tehui zen van het Hum. Thui sfront hebben de be schikking
gekregen over een bandrecorder en een diaprojector. De aanschaf is gedaan
met subsidie van het l\Iinisterievan Defensie, we Lkc ditmaal is gegeven op
gelijke voet met de militaire tehuizen van de andere thuisfronten.
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Persconferentie.

De grote ha nd t-eken i ng en-cn.ctde van het Thuisfront is op 13 september
gestart met een persconferentie te Amsterdam. Daar hebben de Voorzitter
van het Thuisfront, Drs. Anne Vermeer en de Directeur van het Vormings-
centrum, de heer TI.J.J. Lips, voor een aantal journalisten opzet en doel
van deze actie uit de doeken gedaan.

De heer Vermeer begon met' erop te wijzen dat. het moderne Humanisme
als geestelijke stroming zich i~ het veelkleurige nozaiok van het Neder-
landse geestesleven een bescheiden, maar waard.ovolle plaats veroverd heeft.
Ook het Thuisfront heeft zijn instellingen ten behoeve van de militairen
die zich mogep verheugen in eon grote en nog steeds groeiendé belangstel-
ling. De vier militaire tehuizen en het Vormingscentrum trekken steeds
meer bezoekers. Maar ue liefste wens van het Thuisfront, toegelaten te
worden tot de geestelij~e verzorging in het leger, is no~ steeds niet in-
gewilligd. Minister Visser heeft in de Tweedo Kamer aangevoerd dat er z.i.
aan geestelijke vo rzorgi ng van Human i st.isohe zijde in het leger geen be-
hoefte was. Als bew~s daarvoör voerde do minister onder meer aan, dn.t hij
met vier militn.iren gesproken had, die te kennen hadden gegeven geen be-
hoefte aan Humanistische ge esteLjke vo rzorgLng te hebben. De minister had
er echter aan toegevoegd, dat hijbereid was maatregelen te nemen, indien
van deze behoefte alsnog zou'blijken. "Deze handschoen moeten wij oprapen"
zei Drs. Ve rme er , Wij zullen c an een groot o.e.n tc.I ouders va n minderjn.rige
(a,g)dienstplichtigen en aan een n.antal meerdorjarige militn.ircn vragen
of zijdie behoefte wel voelen en of ze ons d~t willen meedelen. Daartoe
zullen enige duizenden k~~rton in het land worden uitgezet. De n.ctie zn.l
worden onderstreept door een QemonBtr~tieve bijecnkdmst op "21 september in
Den IIan.g,wau.rProf. Mr. P.J. Cud , Dr. J.P. van Pra.ag en Prof. Dr. Ij.W.
Schaper zullen spreken,

De heer Lips gn.fnog onkele bijz~nderheden over de ac t i o en zette uit-
een wat met Humanistische geostelijke verzo~ging wordt bedoeld en hoe zij
in de praktijk werkt.

Vn.n degelegcnheid tot vragen stellen werd op een b~zonder prettige
ma.nier, wa.aruit bola.n~stelling en begrip voor de problemen sprak, door de
journalisten gebruik gemaakt.

-0-

RJ1DIOLEZINGEN

Lezingen in de ma.anden september en oktober voor de V.A.R.A.

24 september
1 oktober

Drs. A.R. Vermoer "Gc ost.eLijke verzorging in het
leger" .

IIEnwc,t zegt do human i st e rvun" •
Prof. Dr. L.G. van d er
Wal

8 ok t.o b e r Prof. Dr. C.T.P. Stutter-
heim "Tn.n.laLs bron van liefde en ho.at!".

15 oktober Dr. J.P. van Prna.g "Het groto gevo..nr".

Lezing in de mannd oktober voor de A.V.R.O.

3 oktober Onderwerp nog niet bekend.
-0-
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VAN ALLE KANTEN

Humanistische rubriek in de Geldcrln.nuer Pers.

In de bladen van de Gelderlander Pers, waartoe onder meer Het Arnhems
Dagblad en De Gelderlander behoren, is op 16 l1ugustus weer de Humanistische
rubriek verschenen.

Veel p Laut.s wordt hierin besteed aan de Ligue Pr anç o.i s o de L'Ens ei gnc>
ment, die onlangs tot de I.H.E.U. is toe~etreden.

Het o.rt ike 1 geeft verder een beschrijving van werkwijze en doe lste lling
van de Ligue de l'Enseignemont.

Verder geeft de rubrieJ[ eAn uitvoerig verslag van de discussie, welke
enige tijd geleden heeft p Ln.a t s gehad in "Mens en Wereld" over de vr an.g of
de humani st een persoonlijk God kan aanvaarden.

/""- Tenslotte nog de bespreking van e en boekje van Prof. Banning "Geeste-
Lijk samenleven in Nederland" en meer s:)eciaal over wat 'do schrijver daarin
zegt over het moderne Humanisme.

============:::==;:::
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HUMANISTISCH VERBOND

Aan ZijneExcellentie de Minister van
Volkshuisvesting en Bouwnijverheid.
Van Alkemadelaan
's-G R A V Z N TIA G E.

UTRECHT, 16 augustus 1961.

Exce llenti e ,

Naar aanleiding van het .Vo orLopLg Verslag omtrent het
Ontwerp van Wet Premie-Kerkebouw meent het Hoofdbestuur van het
Humanistisch Verbond. het volgende onder uw aandacht te moeten brengen.

In humanistische kringen ~ordt, zoals ook in andere krin-
gen van ons volk, over subsidiäring van kerkebouw (en bouw van bezin-
ningsgebouwen) ten principale zeer verschillend geoordeeld. Enerzijds
wordt gesteld, dat elke subsidiëring van overheidswege ten behoeve
van de stichting van kertgebouwen (en bezinningsgebouwen) achterwege
dient te blijven. Immers ook de materiële behoeften van de godsdienstige
en geestelijke st.r-omi ngen als zodanig dienen ~een pun t van overhei daz.org
uit te maken. Ook zou het bij de uitvoering pr-ak ti ech onmogelijk zijn
achterstelling vari kleine of onbemiddelde groeperingen te'voorkomen.
Anderzijds wordt overwogen dat het de. taak van de overheid kan zijnbe-
paalde groépen van de bevolking in de verwezenl~king van voor hen wezen-
lijkebehoeften bij te staan, indien zijdat vragen.

Afgezien van allo verschil van Dening dat er over dit on-
derwerp dus kan bestaan en in feite ook bestaat, heeft het onze aandacht
getrokken dat noch in de titel van do Wet, noc~l in de considerans tot
tot uit.drukk ing komt dat cr ook een rege Ling voor nict-ke:rkelijke ge-
nootschappen wordt beoogd. Ook zijnwij niet overtuigd van de noodzaak de
premietoekenning aan dergelijke genootschappen te basoren op een algemene
maatregel van bestuur ex artikel 12 van het Ontwerp. Naar onze mening
kunnen de bepalingen van de Wet rechtstreeks op bozinningsgebouwen van
overeenkomsige 'toepa eai ng verklaard worden. 'Daartoe is sLecirts enige
uitbreiding van artikel 1 en een wijziging van artikel 12 vereist, het-
geen juncto artikel 4, lid 1, onzes inziens een sluitende en afdoende
regeling zou opleveren.

Ten overvloede wijzen wij er o~ dat binnen do tien jaren waar-
in de Wet van kracht zal zijnhet Humanistisch Verbond de beperkte midde-
lenwaarover het kan beschikken niet in de cerDteplaatsvoor de stich-
ting van bezinningsgebouwen· zal kunnen gcbru i.kon omdat naar ons oordeel
de geestelijke verzorging en humanistische vo rnring ten behoeve van hen
die daarvan gediend zijn, meer noodzakelijk iD.Ylij pleiten dan ook niet
zozeer voor humanistische belanc;en als voor het wettelijk recht van ge-
nootschappen op geestelijke grondslag als zoLanig.
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Overeenkomstig het vorenstaande en in aansluiting op de op-
'merkingen dienaangaande in het Vo or-Lop i g Verslag menen wij te mo ot.en aan-
dringén op de volgende wijzigi~gen in het ontworp~

1. In de titel:
,"Regeling van het verstrekken van een premie aan kerkgenootschappen
en genootschappen op geestelijke grondslag terza;:e van de stichting
van kerkgebouwen en bezinningsgebouwen."

2. In ~e consi~erans:
"Alzo Wij ~n overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regelen
te stellen voor het verstrekken van een premie uit IS Rijks kas aan
kerkgenootschappen en genootschappen op geesteli~e grondslag terzake
van de stichting van kerkgebouwen en bezinningsgebouwen;"

3. In artikel 1:
Na: "Kerkgenootschap: een. geLijkgesteLd j "

toevoegen:
"Genootschap op geestel~jl{egrondslag: een door Onze Uinister, of in
beroep door Ons, als zodanig erkend rechtspersoolil~[heid bezittend
genootschap, dat zich in 'hoofdzaak ten doel stelt de bezinning op
en de beleving van een niet-kerkelijke levensovertuiging te bevorde-
ren;"
Na: "Kerkgebouw: een .• • bijgebouwen;((
toevoegen:
"Bezinningsgebouw:. een blijvend gebouw, in hoofdzaak bestemd voor
het houden van bijeenlcoms ten tot ge zamen Lijlce be leving van en bezin-
ning op de aan een genootschap op geestelijke grondslag ten grondslag
liggende levensovertuiging;"
Na: "Bijgebouwen: de . • bergruimten;"
toevoegen:
"danwe I de bij een bezinningsgebouw behorende, tot zijndoel dienstig
zijnde, ruimten als bestuurskamer, bibliotheek, cursuslokaal, centrale
verwarmingsruimte en bergruimten;"
Na: "Kerk.invent.a.ri s: de ••••• verlichtingsornamenten; n

toevoegen:
"Inventaris Bezinningsgebouw: de tot inrichting van een bezinnings-
gebouw bestemde aan zijndoel dienstig zijndcvoorwerpen, als: banken,
stoelen, katheder, altaar of toontafel, orgel of piano, en verlich-
tingsornamenten;"

4. In artikel 12:
Het eerste lid te schrappen en het tweede lid te lezen als volgt:
!fOphet verstrekken van een premie aan rechtspersoonlijkheid bezi ttende
genoo t.scha.ppen op geestelijke gronds lag, andere dan kerkgenootschappen,
terzake van de stichting van bezinningSGebouwen, zijn de bij en krachtens
deze Wet gestelde regelen voor het verstrekken van een premie terzake
van de stichting van kerkgebouwen zoveel mogelijk van overeenkomstige
toepassing.!I

In aansluiting op-het bovenstaande merken wij op, dat in de
commissie van advies voor de bezinningsgebouwen ex:artikel 9 de genoot-
schappen op geestelijke gronaslag, naar wijvertrouwen, op bevredigende
wijze vertegenwoordigd zullen z~n.
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Tenslotte behoeft h~t geen betoog, dat wij ons nadrukkelijk wensen
los te maken van de in de Memorie van Toelichting gegeven uiteenzetting,
pag. 6 linke rkolom onderaan en reclrt.o rko lom bovenaan, krachtens we lke de
Regering meent, dat aan godsdienstige verzorging in beginsel voorrang bc-
hoort te wo rd.en verleend boven de niet-kerkelijke geestelijke verzorging.

Namens het Hoofdbestuur,
met verschuldigde hoogachting,

w.g. J.P. van Praag
Voorzi t.t.e r,

w , Ij • 13.J. l!a,x
Algemcçn Sacfetaris

"


