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Vi,N ilLLE K.:ü~TEN

De Tijd-Maasbode over Humanistische g ees be Lijke ve r zor-gi ng in
Rijks i nr i ch t.Lng en voor mindo r j a r Lgcn

-0-
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.H'U1IANISTISCHVERBOND

Tengevolge van de vacanties verschijnt dit nuomer in verkorte vorm.
Wij hopen u in sept emb er weer een volledig numme r te lrunne n aanbieden.

:Vrouwengroepen Gewest Utrecht bijeen.

Op 27 juni heeft de vrouwengroep van de gemeenschap Soest-Baarn een
gewes telijkevrouwendag georgani seerd, welke zeer goed is ges laagd. Er
werd voorgelezen, een "quize" georganiseerd, welke tot ohd.erwerp had:
"Wat weet u vfl-nhet Humanisme", en Mevrouw Mr. H. 3ingcr-Deldccr hield een
inleiding over: "Komt de mens in de samenleving tot zijn recht?", welke ge-
volgd werd dooi een zeer levendige discussie.

Er is gewandeld, want het was een van de weinige zc~r mooie dagen
van deze zomer.

Bij de sluiting sprak de voorzitster de wens uit, dat dit experiment
navolging zou vinden.

Weekend Gewest Zeeland.

Op 23 en 24 september houdt het gewest Zeeland zijn jaarlijkse bijeen-
komst op Schouwen, waar gasten uit Noord- en Zuid-Holland ook zeer welkom
zullen zijn.

Financieel overzicht Steunfonds Prak"tisch Humanisme.

In "In en Om", het med.edelingenblad voor de leden van het Humanistisch
Verbond, werd in de aflevering van 22 juli een financieel overzicht ge-
plaatst van het SteunfondsPraldisch Humanisme.

llieruit blijkt, dat het saldo per 1 juli 1961 bedroog: f. 42.344.02.
Op 1 juli 1960 bedroeg het ~aldo f. 22.339.01.
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NEDERLANDSE VEilliNIGnJGvoon M1L.'\TSCHAPPELIJKWERK
"HUl1ANITAS"

Benoemingen.

De heer T. van Grootheest, adjunct-directeur voor fin~nci~n en organi-
satie, is met ingang van 1 ol~tober a.s. benoemd tot directeur. van het bureau
van de afdeling Amsterdam van ~fumanitas.

De heer N.F.A. de Graan, adjunct-directeur voor maatschappelijk we rk ,
heeft per 15 september a.s. een functie aanvaard op hot Ministerie van Maat-
schappe lijkWerk.

Met ingang van 1 augustus is bij het Centraal Bureau in dienst getreden
de heer D .G. de Ruyter. Zijnwerkzaamheden zullen hoof dzalccLijk liggen op het
terrein van de fondswerving.

Als maatschappelijk worlester voor het vo ogd.ijwerk zal per 1 oktober in
dienst treden mejuffrouw M. Ra.lkor, in do plan.ts van mejuffrouw T.W. Maas,
die op 1 september de dienst van Humanitas v or Laat ..
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Bij het bu reau van de afdeling Ro t t-o rdam in de heer A.J. Sevenhuijsen
benoemd tot maatschappe lijkwerk-adviseur.

Op 1 september zal mejuffrouw D. Uijz haar we rk bij IIumanitas weer her-
vu tten, na een af we zi gho i d van twee jaar, gedurende welke tijd zij studeerde
an.n,de Universiteit te Seatle (Verenigde Staten).

Prof. Mr. W.F.C. v an Hattum, vo'o rzi t t er van de Lando Lijlco sectie reclas-
sering van Human i tas, is door Hare 1Iajesteit de Koningin benoemd tot lid
van de sectie reclassering vn.n de Centrale Ran.d van Advies van het 11iniste-
rie van Justitie.

Congres 1961. ,

Op het Congres van Humanitas, dat op 21 en 22 oktobor a.s. in Amster-
dam zal worden gehouden, vond; oen b espr'cki ng over de vrijwillige medewerker
in het ma a t.e chu.pp eLijk werk een bo Larig rijk punt van de agenda.

Bejal1rdenflat te Beverwijk.

De Humani tas-torenf lat in Beverwijk is gereedgekomen en reeds groten-
dee Is in gebruik. De offi cië Lo opening z a I binnenlwrt plan.ts vinden.
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HmL\NISTI3CHE JONGEREN GEMEEN8CHAP

WUziaingen in het hoofdbestuur van de Humanistische Jongeren Gemeenschap.

Afgetreden zijn:llarianna van Ackooy als voorzitster en Robert Flick
als secretaris. Zij zijn opgevolgd door Ingrid JOU\'lCr::mH1,Cornetstraat 8 te
Utrecht p.ls voorzitster en Frank van Straten; Goethelawn 73, eveneens te
Utrecht, als secretn.ris. Rob de Grood is als penningmeester in functie ge-
bleven.

Door v eroohi llende organi satorischc moei Lijkho don was het hoofdbestuur
van de H.J .G. genoodz a.akt het zomerkamp in Noord-Frankrijk af te gelasten.

Bijzondere Algemene Leden Vergadering.

Op de laatste bijeenkomst van de Raad van Voorzitt~rs is besloten tot
het bijeenroepen van een Bijzondere Algemene Leden Vergadering op 23 en 24
sept emb er a s s , WaarschijnliJl{zal de H.J .G. dan weer cen r-c orgund oatd c onder-
gaan, omdat gebleken is, dut de tegenwoordige bestuursorganinatie niet
voldoet.
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llUMANISTISCRE JEUGDBEWEGING

Contactweekends.

Het hoofdbestuur heeft het plan, indien de omstandigheden het toe-
laten, in het aanstaande seizoen enkele contactweekendD te organiseren
ter versteviging van het contuct tussen het hoofdbestuur en de afdelingen
en ter bespreking van allerlei organisatorische kwesties, an ter verstevi-
ging van bet contact van do ufdelingen onderling.
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Bijwijze van proef zal op zondag 10 september de earGte contactbijeen-
komst worden ge~ouden.

Contact met katholieken.

In "Trefpunt", het ledenorgnnn van de H.J.B. lezanwij ben vDrslag
van een bijcenk omst van de af d.eling Arnhqm, waarop ka.pelaan Vo rpoort.on e è n
gesprek met de H.J.B.-Ieden voerde over het katholicisme. Uit het yerGlag
blijkt, dat het oen z é er openhu.r ti g gcsprclr is geworden. De verslaggeefster
kwa Lif i ceert de bijeenkomst aLs een" fijne n;V,Qudtl•
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STUDENTEN VERENIGING OP rrm.fi\NISTISCHEGRONDSLAG "SOCIlATESft

Zomerkamp 1961.

Het zoi Lkamp van 8 tot 15 juli, in Grauw gehouden, is een eroot suc-
cos gcworden ; Zelfs het weer heof t hieraan medegewerkt.

Najnarsconferentie.

De jaarlijkse najaarsconferentie zal gehouden wör~enop 4 cn 5 novem-
ber a~s.; waarschijnlijkin de omgeving van Gouda.
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.HlJ1LiNISTISCilTIIUISFrWNT

Handtekeningen-actie geestelijke verzorgin~ in het leRer.

Het Humanistisch Thuisfront gua t in sept.cmb or een groot· opgezette
ha,ndtekeningen-actie voeren. Aanleiding hiertoe is de mededeling, welke
de 1Iinister van Defensie op 15 maart 1961 in de TV/code Kamc r heeft gcdaan ,
n.l. dat hem van de behoefte aan humanistische geestelijke verzorging in
het leger nog niet was gebl~ken, doch~at hij, als hem van een zod~nige be-
hoefte alsnog zou blijken, bereid zou zijndienovereenkomstige maatregelen
te treffen.

, lIetThuisfront zal nu binnenkort een oproep tot eon a.ant.aI oudors
richten, op.een bijgesLo t.en f ormu Licr , dat daartoe dient te worden inGevuld
en ondertekend, blijk te gevon vuri hun wens, dat human.i.sti ocho gees te Lijk c

.verzorging in het leger zal worden in~evoerd.
De oproep wordt ~anbevolen door de volgende personen:

1lej. Mr. J.J. Th.' ten Broecke Ilocks tra
Mevr. Mr. J.M. Stoffels-vitn Hn,n,ften
Dr. w. D'reee
Drs. D. Roemers
Prof. Mr. P.J. Oud
Prof. Dr. r. Samkn,lden

De actie zal worden ing~zet met een demonstratieve bijee~:omst op 21
september in het gebouw Amicitia te Den H~~g. Sprekers zullen dan,r hoo~8t-
we.arschijnLijkzijn:Prof. Mr. P.J. Oud (clie> in vo rband met de mo goLijlchold ,
dn,t hij niet in het land is op die datum misschien zal moeten worden ver-
vangen), Prof. Dr. B.W. Schaper en Dr. J.r. vn,nPran,g.

-0-
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HillIANISTISCHE iVERKGEMEEN3CilAP DJ DE P.ARTIJ Vl\N' DE .ARBEID

Jaarvergadering 1961.

Dejn.arvergactering van de Humanistische Werlegeme8nschap in do P2.~tjj
van de Arbeid zal wederom gehouden worden in het Ero.GITIushuiste Utrecht
en wel op zaterdag 14 oktober a.s •• Af1,nvang15.00 uur.

Prof. Dr. W. Brand, hoogleraar aan de Leidse Universiteit, is bereid
gevonden een inleiding te houden over: "Solidariteit in de internationale
gemeenschap".

De H.W.G~-afdelingen zullen t.z.t. de stukken voor deze bijeenkomst
worden toegezonden.

-0-

RADIOLEZINGEN

Lezingen in de maanden augutus en septcLlber voor de V.A.R.A.

27 augustus Dr. G.W. Huygens "Mensen die doen alsof!!.
3 september: Dr. H. Bonger "Ik ben helemaal niks".

10 september: Dr. Kwee Swan Liat "Leven in een onvolmaakte wereld".
17 september: C .11 • Swiebel "Over de econoI!lievan de overvloed".

Lezing in de I!laandseptember voor de A.V.R.O.

5 september: ProÎ. Dr. J.J.
.Fahrenf ort "Het vooroordeel" •

-0-

HUMANISTISCHE LITEl1ATUUR

"Rekenschap".

Het tweede nummer· van "Rekenschap", driemaande lijks t.ijdschr t f t voor
w~tenschap en cultuur van de stichting Socrates, verscheen in juni, juist
even nadat de copijvoor het juninummer gereedgekomen was.
Inhoud:
Albert· Daan
Libbo van der Wal
Pierre Lama.rq ue

Rede lijke toetsing der ethica.
Leeslessen in Jespers.
Grondbeginselen en geschiedenis van de Franse
openbare school.

Uit de tijdschriften.

-0-



115

INTERNATIONAAL NIEUWS

Congres LH.E.U.

In "Mens eriWereld", het orgaan van het Humanistisch Verbond, van 22
juli 1961 worden nadere mededelingen gedaan ovet het derde int~~nationale
congres vati de I.H.E.U., dat van 2 tot 7 augustus 1962 in Oslo zal worden
gehouden. Wij nemen het volgende voor u over:

"Gastheer is de Noorse zusterorganisatie, de "Human-Etisk Forbund' i
Norge" • Voor zijnbijeenkomsten krijgt het congres de beschikking over
het nieuwe, thans bijna voltooide, Universiteits-centrum te Blinclern
bij ûs Lo ;

Onderwerpen:
Onder de algémene titel: "Long range goals for ethical ilumanisni"
(Taken voor het Humanisme in de t oekoms t ) zu Ll.e n de volgende on-
derwerpen behandeld worden:
a. Towarcls the mature personali ty (Persoonlijke rijpheid);
b , Towards freedom in an organizcd wo r Ld (vrijheid in een georga-

niseerde wereld).
Elk van deze onderwerpen zal door een deskundige schriftel~{

worden ingeleid en deze inleiding zal door twee andere desktindigen
v~n commentaar worden voorzien.
Zowel de ,inleidingen als de commentaren zullen in hetprogramraa in
dz-uk verschijnen en aan alle: deelnemers v66r het congres wo rde n
toegezonden.
Ook zullen de leden van de verschillende internationale werkgroepen
van de mogelijkheid gebruik malton om elkaar te ontmoeten. Het werk
van deze commi ssies hoeft o vm • betrekking op "pub Li c .reLat-i ons ";

,groepswerk; geeste lijkeverzorging; en moraalleer. 'In het apr Ilnum-
mer van dit jaar van het Information Bulletin is hierover reèds ge-
publiceerd.
Programma:

'Het congres zal in aanwezigheid van alle deelnemers ~ordnn ge~pend
met een rede van de president. Deze opening vindt plaats in de aula
van de Uni versi tei t. Tijdens het congres worden de ondo r a en b ge-
noemde onderwerpen in sectiebijeenkomsten besproken. In een plenaire
zitting voor elk onderwerp worden de discussies afgesloten.

0I> de zondagmorgen (5 augus tus) zal een openbare bijeenkomst wor-
den gehoude n over een nog vast te stellen onderwerp. De omlijsting
van het congres zal o.a. bestaan uit een receptie van he'l;gemeente-
bestuur van Oslo, een diner voor do deelnemers en een of meer toch-
ten-in Oslo en omgeving.
Deelneming:
Hoewel de officiële inschrijving voor het congres nog niet geopend
is, mogen wij de belangstellenden verzoeken r-eods thans hun gedachten
hierover te laten gaa~ •.BinnGnkort zullen nadere gegevens bekend
worden gemaakt over de inschrijving en de kosten aan deze ins chrijving
verbonden. Wij mo~en op de~e plaats deelnemers uit Nedor~and relds
oededelen dat bij voldoendecleelname voor het bedrag van f. 447.--
een reis georganiseerd kan worden waarbij is inbegrepen vliegtuig-
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passage heen en terug, hotel plus ontbijt gedurende ho t r congr es ,
uitstapjes daarna en he~: ins~hrijfgeldvoor het congres.

Accommodat~~

Onze Noorse vrienden hebben reeds regelingen getroffen voor de
accommodatie van de dc e Lncmor s aan het congres. Er zijn bovendien
moge lijkheden voor kamperen en het re iz cn met caravans."

-0-

VAN ALLE KANTEN

De Tijd-Maasbo'de over Humanistische geestelijke verzorging in Rijksinrich-
tingen voor minderjarigen.

De Tijd-Maasbode van 13 juni 1961 schrijft het volgende over de moge-
lijkheid van Humanistische bije onkomst.en in de Rijksinrichtingen voor min-
derjarigen:

" Van vc rschi llendo zijdon is in de Eerste Kamer bezwaar gemaakt
"tegen de moge Lijkhe i d , die in het ontwerp voor een nieuwe begin-
"selenwet voor de k i nder bc s cho rrri ng is geopend, humanistische bij-
"e enkoms t.e n te houden in de Rijlcs i nr-t ch t.i ngen voor minderja.rigen.
"Er bestaat een wezenlijk ondc r ech oi d tussen godsdienstoefeningen
"en godsdienstonderwijs enerzijds en humanistische bijee nkoms ten ari-
"derzijds", aldus vele (ItVP-) leden in het voorlopig verslag op het
"wetsontwerp.

" De katholieke fractie verklaart zich bereid voorzieningen te
"aanvaarden, di e tegemoetkomen aan de geeste Lijlee behoeften van de
"onkerkelijken, wier geestelijke vrijheid zij in elk opzicht volkomen
"erkend willen zien.

" Als gevolg van het in d~ Tweede Kamer aangenomen amcndbnent-
"Daams (P.v.d.A.) zal het humo.nisme echter zelfs een bevoorrechte
"po s i tie krijgen boven de kerkgenootschappen. Lmmar s , voor de laat-
ste vermeldt het ontwerp alleen godsdienstoefeningon en godsdienst-
"onderwijs, terwijl het humanisme gêlegenheid krijgt bijeenkomsten orr-
"der leiding van geestelijke verzorgers te houden, zonder dat er
"over de aard van die bijeenkomsten iets wordt gezegd. In elk geval
"zal moeten worden bepaald dat de humanistische geestelijke vcrzor-
"gers zich moeten onthouden van a.nti-godsdienstig of anti-kerl{e-
"lijk optreden, aldus een aantal ae na tor en .

fI Ool{ van de zijde der p.rot.e s t.an t.s c ch r i st.e Lijke fracties betreurt
"men dat het onderscheid tussen de kerken en genootocho.ppen op gees-
"telijke en Leve ns beech ouwoLijko grondslag niet is gc handha.af d ,
" De socialistische fractie zegt naar aanleiding van' deze be zwa-. ~
IIren, dat het z0ker niet de bedoeling van het atlendement-Daams is
"geweest om het humanisme' een bevoorrechte ponîtie te geven. Het
"gaat er niet om, aldus de P.v.d.A., of er veel of weinig kinderen
"van humanistische hu i z'e in de inrichtingen zijn opg e.nomcn . De ver-
"draagzaamheid krijgt gestalte indien deze kinderen op deielfde wijze
"van gee s t.eLijkc verzorging kunnen genieten als de kinderen vo.nker-
"kc lijke hui ze.

=============== ..


