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RADIO-UITZENDINGEN

16/6 (Hilv. I)9.45-10.00 uur: Mevr. D. Heroma-Meilink: "ledereen heeft het recht" 

9.45-10.00 uur: dr. C. van singe: "Prometheus23/6 de vooruitdenkende• • • •
(Hilv. I)

30/6 9.45-10.00 uur: Protestdienst? interview met H. Lips over het boekje 
"jullie hebben makkelyk praten" van ds. J.H. Dieker- 
hof. (Hilv. I)_
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De Nederlandse Vereniging voor Maaxschappe11 jk. ¥erk
“HUMAIITAS"5

Bo uwaktivit eit en
Het Vrije Volk van 17 april schrijft s

'“Vermoedelijk nog dit jaar en naar men hocpt voor 1 September, 
zal in Dordrecht de eerste paal worden geslagen voor een be- 
jaardencentrum van Human it as o Het gebouw komt a an de P.eeweg- 
Zuid, waar nu ook het Pefaja-ziekenhuis in aanbouw is«
Het nieuwe bejaardencentrum krijgt de beschikking over onder 
meer 155 kamers van 4920x5*60 meter met eigen keukens, douche- 
en toiletgelegenheido Een dergelijke ruiinte plus een kamer van 
5x5,50 meter komt beschikbaar voor 19 echtpare.no 
Elke etage krijgt telefocn, terwijl op elke kamer de m.ogelijk- 
heid voor aansluiting bestaat* Per etage is een balkon van 
17x2 meter geprojekteerd en per twee woonlagen komt er een re- 
kreatieruimte van 6,50x5 metere Bovendien zal het centrum nog 
een grote rekreatieruimte van 1$x20 meter krijgen, waar bij 
voorbeeld toneelvoorstellingen gegeven zullen kurnen worden* 
Tenslotte zal dit bejaardencentrum ook voorzien worden van een 
biljartzaal van zes bij acht meter met ruimte voor twee biljarts«,?

Erasmushuis te Zaandam op 1 oktober opens
??De op til zijnde opening van het bejaardentehuis ^Erasmus” was 
oorzaak, dat voor de jaarvergadering van de Nederl&ndse Vereni- 
ging voor Maatschappeli j k Werk "‘'Humanitas'’3 een veel grot ere, 
speciaal van oudere leder., bel angst el ling bestond aan in andere 
jaren*

- De mededelingen, die het bestuur, bij monde van de heer R0J„ 
Arkeveld, toekomstig direkteur van het tenuis, en ie voorzitter 
van de Stichting Bejaardencentrum ^Erasmushuis % de heer 
Melessen, deed, bracht interesaant nieuws op tafel0
Het huis telt 14 verdiepingeno Op 1 oktober hocpt men de eerste 
bewoners te kunren huisvesten0 Met de werving van personeel 
wordt een begin gemaakt* Per 1 april is de inschrijvinggeopendo
Dagelijks komen 5 & 6 meldingen binnen0 Toorwaarden zijn, dat 
men begunstiger van het bejaardenhuis Erasmus wordt tegen be- 
taling van naar keuze f 59=? f 7?50 of f 109=o

- ocJ o

Op dit moment is het aantal insckrijfformulieren, dat men heeft 
ontvangen, 500 en er kunren ^slechts5® 250 personen order dak 
komen*58 'Het Vrije Volk van 26 april)

Be jaardencentrum We sse1erbrink
De Twentsche Oourant van 25 april meldt, dat binnenkort in Enschede 
begonnen zal worden met de bouw van twee bejaardentehuizens een van 
Eigen Haard en een van Eumanitas, wat het laatste gebouw betreft, 
hierover schrijft het hiads
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,!De bouw van het cehtrum van Humanitas i? aamcerkelijk vertraagd 
doordat afgestapt moest worden van oorspronkelijk ontwerp, dat
onder meer voorzag in de bouw van een verpleegtehuise Hit tehuis 
kon, gezien de jongste ontwikkelingen in de be.jaardenzorg, de 
goedkeunng van de overheid (vrees voor teveel verpieegakkonmo- 
datie) niet wegdragen.
Humanitas moest in verband hiermee overschakelen cp een geheel 
nieuw plan, dat zich speciaal richt op de verzcrging. I)e totaai 
geplande kapaciteit kon echter gehanchaafd worden§ circa 300 
bedden. Het komplex zal bestaan uit een hoefdgebouw, bungalows 
(71) die met overdekte korridors met het hoofdgebouw zijn ver- 
bonden en zelfstandige bejaardenflats (45) met edn en twee slaap- 
kamers.
Deze flats worden in twee woonlagen in vijf blokken van negsn 
stuks gebouwd.
Zijn deze twee bejaardentehuizen klaar (de bestaande en het te
huis aan de Burg. Van Veenlaan inbegrepen) dan he eft Enschede de 
beschikking over 855 bedden voor bejaarden. De eerste tien jaar 
zal dit aantal met nog 200 moeten worder uitgebreid."

Fusie tussen Vlaardingen en Schiedam
"De afdelingen Vlaardingen (Wo0o M&assluis) en Schiedam hebben 
gisteravond in het Thurleede-huis te Schiedam in een druk bezochte 
vergadering, besloten samen te gaan werken®
In deze zelfde bijeenkomst is mejuffrouw E0Mo Oosterhof uit Vlaar
dingen aangesteld per 1 april 1968 als maatschappelijk werkster. 
Haar werkterrein komt in Vlaardingen en Schiedam te liggen,
De bedoeling is dat nog meer fanktionarissen zullen worden aange-

(De Schiedammer van 12 april)steld.11
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Humanist ische Stichting voor Huisvesting van Bejaarden

Tehuis in Zwolle
"Be Humanistische Stichting tot huisvesting van buitenkerkelijke 
bejaarden te Zwolle laat een bejaardencentrum bouwen met een 
flat van 8 lagen met 56 appartementen, 44 woningen in 2 lagen 
en een verzorgingstehuis voor 60 bejaarden.”

(Nieuwe Rotterdamse Courant van 9 mei)
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HUMANISTISCH VORMINGSONDERWIJS

Onlangs sprak de heer R0 Roster te Arnhem over het humanistisch vor- 
mingsonderwijs. Het Vrije Volk van 29 april gaf hier een korte uit- 
eenzetting over en gezien de aktualiteit van het onderwerp geven wij 
het hieronder gaarne weers

"Voor het Humanistisch Verbond opent de mammoetwet de mogelijk- 
heid om naast het godsdienstonderwijs, onderwijs op het gebied 
van de geestelijke vorming te geven. Re wet maakt wel een ver- 
schil: godsdienstonderwijs kan op de scholen ingesteld worden 
op verzoek van een kerkelijke gemeente, maar buitenkerkelijk 
vormingsonderwijs kan alleen op verzoek van de ouders.
Re heer Hosier achtte deze diskriminatie geen groot bezwaar, 
omdat het zeker zinvol is dat de ouders bij de geestelijke vor
ming van hun kinderen worden betrokken. Bij 't deelnemen aan de 
godsdienstlessen speelt maar al te vaak ’n traditionele sleur 
een grote rols van een duidelijke principiele keuze is veelal 
geen sprake. Een vraag is natuurlijk wel of het zal gelukken om 
voldoende buitenkerkelijke ouders in dit opzicht te aktiveren.
Re spreker legde er de nadruk op dat het humanistisch vormings- 
onderwijs niet beoogt propaganda voor het Humanistisch Verbond 
te maken. Het gaat erom dat de jongeren gelegenheid krijgen om 
zich op het gebied van hun levensovertuiging te orienteren. 
Raarbij zullen zowel het Christendom als de niet-westerse gods- 
diensten ter sprake komen.'1
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¥AK ILLS E.fiJ TEN

Pastoraal Goncilie I
In de Nieuwe Llnie van 13 april lazen wi.j nog bet een en ander over 
de tweede algemene vergadering van net Pastoraal Goncilie^ die te 
Noordwijkerhout op 8;, 9 en 10 april genoaden werdo Profo van 
Dooren, waarnemer van het Hum&nistisch v'er'bond bij dit Concilie, 
was verhinderds in zijn plaats voerde heer HoJ.Jo Lips het woord„

"En het derde grote onderwerp, de missies, is ook nog aan bod 
gekomen,, De heer Lips heeft daarbij als h’lmanistisch waarnemer, 
niet-gelovige dus, terecht maar weer eens de behartigenswaardige 
woorden gesproken, dat je voor een dialoog ae overtuiging van 
een ander ernstig moet nemen, en dat zulks ook. betekent dat je 
je eigen overtuiging in twijf'el wilt trekken0 Maar dat is een 
moeilijke zaak0 Yoor christenen meestalo Niettemin is het zeer 
behartenswaardig, deze opmerking van onverdachte huize0 En het 
betekent natuurlijk niet dat je zonder overtuiging een gesprek 
binnengaat„ Het betekent alleen dat je niet van. tevoren zeker 
weet hoe je het gesprek zult uitkomen0

Pastoraal Goncilie II
Ook de Groene Amsterdammer van 20 april besteedde aandaeht aan het 
Goncilie? men sohreef onder de kops 'J“De Kerkvergadering die een 
opluchting werd" onder me erg

"Ook de humanisten hadden hun bezwaren0 Prof0dr0 Wc van Dooren, 
waarnemer van het Humanistis oh ?erbond bij het Pastoraal Gonci
lie en als zodanig lid van de oecumeniscne commissie9 had reeds 
geschreven in het blad. Kosmos en oe cumene 9 dat mis a loner ing al- 
tijd veronderstelt een overtuiging die meer waard. is dan een 
andere en dus een groct. stuk triomfan.tisme In ziofc bergtc Hij 
wees er tevens op dat over het reeht van een niet^godsaienstig 
standpunt wordt gezwegeno
Ook op de zitting werd missis niet geaccepteerd als vorm van 
humaniteit wat het in feite in het veld al vele jaren is en 
waarheen de Xaatste tijd ook de theoretische benadering zich 
meer en meer overtuigend ontwikkelt0 Nee, b.ier gingen de ste- 
kels omb.oogo Men wil mensen bekeren, onder aandrang tot zijn 
inzichten brengen0 En de atekeIs gingen d&arom omhoog, omdat 
hier te lande buitenkerkelijken vrezen op gelijke wijze objekt 
van missionering en bekeringsijver te zijn0 Iceeptabel zou wel 
wezen een diaioog waarbij ieder zijn eigen waarheid diskutabel 
wilde stellen0 Omdat Profo Van Dooren verhinderd was, trad als 
woordvoerder vooral op Ao Lipso Hij zei Oofto? "Je weet wa&rmee 
je binnenkomt bij een diaioog, niet waarmee je heengaat"® In- 
tussen zag het er naar uit dat niet alleen de r,k0 missionaris 
maar ook de humanist da&r moeite mee heefto Er zit. ontwikkeling 
in de standpunten en het zal interessant zijn. waar te nemen hoe 
zij elkaar zullen gaan naderen0M
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Aansluiten?
Aan de vooravond van de oecumenische wereldconferentie (van 21 tot 
27 april werd in Beiroet onder auapici§n van de Wereldraad van 
Kerken en van de pauselijke commissie “’Justitia et Pax" een bij- 
eenkomst gehouden over het onderwerps "Wereldwijde samenwerking op 
ontwikkelingsgebied, een gemeenschappelijke task voor alle chris- 
tenen") had de Twentsche Courant van 19 april een vraaggesprek met 
prof.dr, Jc Tinbergen. Be vraag werd gestelds

"Professor, kunt u mij in het kort vertellen wat de bedoeling 
is van genoemde bijeenkomst in Beiroet?"

Het antwoord hierop luiddes
"Wij gaan samen bekijken, wat wij als Kerken kunnen doen bij 
de publieke opinievorming over ontwikkelingsvraagstukken, Wij, 
dat zijn de Kerken, aangesloten bij de Wereldraad, en de Katho- 
lieke Kerk, voor de eerste maal optredend in een verband. Onze 
uitspraken zullen morele uitspraken moeten zijn, die niet al te 
zeer in technische details afdalen. De Kerken zullen duidelijk 
moeten uitspreken, dat zij niet tevreden z:‘jn over de bonding, 
die de meeste westerse landen (en dat zijn toch de zgn, chris- 
telijke landen) op de tweede wereldhandelsconferentie in New 
Delhi hebben aangenomen."

Ook werd gevraagd s
"Kunnen de Kerken door het doen van. morele uitspraken invloed 
uitoefenen op de wereidpoiitiek?"

Prof. Tinbergen's antwoord was:

"Ja, dat is een vraag. De wereld wordt nu eenmaal niet gere- 
geerd door iiealen maar door belangen, soms ncgal laag bij de 
grondse belangen. Ik kan alleen maar antwoorder, dat de Kerken 
moeten doen wat ze kunnen. Samen vertegenwoordigen ze een groot 
deel van de westerse wereld, En wie weet sluiten buitenkerke- 
lijke kringen (human!sten, sociaiisten) zich bij ha.ar oproep 
aan."

Nog weer 's een keertje.^ ds. H.S.Jo Kalf
U kent zijn naam...ds. Kalf, die ons humanisten de "vijand op 
pantoffels" noemt en met een lezing over dit onderwerp het ganse 
land bereist. Vooral afdelingen van de Ned. Chr. Vrouwenbond (een 
overigens zeer aktieve vereniging) vormen zijn gehoor, Wat wij 
onlangs lazen (in De Rotterdammer van 26 april) bracht ons op de 
gedachte of de dominee soms niet meer zo stevig meer in de schoe- 
nen staat ten opzichte van ons, pantoffelhelden.... Let u op de 
laatste zin!

"Voor de afdeling van de Ned. Chr. Vrouwenbond sprak woens- 
dagavond ds, HoS.Jo Kalf uit Bennebroek overs "Humanisme, de 
vijand op pantoffels". Precies 14 jaar geleden had ds. Kalf 
over dit zelfde onderwerp in Schocnhoven gesproken, maar, 
aldus spreker, het is aktueler dan ooit. Het humanisme zal 
de denkrichting van de toekomstige mens zijn, daarom is het
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goed, het in ons gesprek te 'betrekken, al zullen we moeten op- 
passen,, niet te gaan meepraten0 “

YPRO in beroering
De kranten biijven schrijven o^rer datgene wat de YPRO de laatste 
tijd beweegtooRe G-elderiander van 12 april meent dat wde emanci- 
patie van het Katholieke volksdeel voltooid is met de benoeming 
van pater Jelsma tot chef van de afdeling informatieve programma 
jeugduitzendingen en kunstprogramma's van de YPRO 
vrijzinnigheid van deze Omroep 
toe e
Het biad gaat verder met?

"Ouderen onder onze lezers zullen zicn nog de tijd herinneren 
waarin heel wat ambten en funkties in de praktijk niet voor 
katholieken open stondenc Weliswaar is de YPRO vrijzinnig en 
protestant, maar de benoeming van een pater tot afdelingschef 
dezer Omroep lag toch niet zo dicht binnen alien gezichts- 
kringe
Met deze benoeming is het YPRO-iidmaatschap van Pater Jelsma 
gehonoreerdc Ze druist wel enigszins in tegen het streven om 
priesters zich meer met de direkte zielzorg te laten bezig 
houden en van lekenwerk te ontlasten9 maar hex zal wel de 
uitzondering zijn die de regel bevestigto Het wachten is nu 
nog op de benoeming van een predikant b.ij de KRO en van een 
humanist bij de NCRY0 Pater Me0 van Hees is al redakteur van 
het Yrije Volk dus kan de YARA voorlopig nog wel zonder0 Aan 
het fencmeen zullen we nog wat meer moeten wennen0 Ncchtansp 
de YPRO geeft eens temeer blijk van konsekwente vooruitstre- 
vende openheid9 terwijl het pater Jelsma goed toevertrouwd is, 
met zijn kennis van zaken9 de informatieve programmafs9 jeugd- 
en kunstuitzendingen van de YPRO een ar.der imago te geven0 Een 
hoepla voor pater Jelsma!”

» s s>
^ 'Jl,Zo oo k de 

% voegt de Oelderlander claar aan
o o o

o o o

Over Yan Randwijk
In de Groene Amsterdammer van 4 siei echreef E.an Lammers over het 
boek van wijlen Henk van Randwijk?. ^Heet van de naaldwc 
Hit dat artikel citeren wij8

"Schrijven voor een kraut (dat deed Yan Randwijk hoofdzakelyk) 
kan een paar dingen betekenen„ Men kan er zich een salaris mee 
willen verzekeren ° alleen dat§ een carridre mee bouwen - 
alleen dats men kan er ook een geweten gestalte mee willen 
geven0 Henk van Randwijk heeft nooit een rot-stuk geschreven.o 
In deze zim hij heeft nooit lets bij welke re dak tie dan. ook 
ingeleverd dat niet lets te maken had met het bewegen van he 
mensenj dat wil zeggeng met dat wat mensen behoorde te Dewegen0 
Hij was een humanist0 Hij gel<5<5fde dat mensen goed konden zyn, 
als ze maar goed waren ingelicht9 voorgelicht, fatsoenlijk 
werden geleido Hij was een schoolmeester9 allicht9 want dat 
was een van zijn beroepen geweesto Hij is9 zo men wil9 bewust 
een schoolmeester geblevens in zijn schrijven tegen het betere 
weten van de pragmatic! in - in zijn uitgeverij9 die leerboeken 
voor onderontwikkelde volken verspreidde0”
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Over Jan Romein
Vrij Nederland van 27 april nam een lang artikel op van Annie
Romein-Yerschoor; "Bij de opheffing van de Nieuwe Stem'1.
Het begin van haar artikel luidt als volgts

"Bij alles, waarnaar we in ’45 nongerden was ook; papier. Nor- 
matief bij de rantsoenering daarvan was of men zioh op een 
traditie kon beroepen: wie een bescheiden illegaal blaadje in 
een dag- of weekblad omzette, wie zich de voorzetter kon noemen 
van een in de oorlog opgeheven periodiek, had een betere kans. 
Toch was dit maar een bijkomstig motief in het besluit van de 
oprichters van een van de maandbladen, die in het najaar van 
'45 als paddestoelen uit de grond rezen, om in de naam - en in 

de uitgever - van hun Nieuwe Stem aan te knopen bij de Stem, 
waarbij overigens slechts een van hen, Donkersloot, betrokken 
was geweest, het blad, dat in de vooroorlogse jaren onder lei- 
ding van Dirk Coster een nog al zweverig humanisme had voorge- 
staan. In het begrip humanisme konden zij namelijk, bij al de 
inhoudswisselingen die het in de loop der eeuwen had onderga,an, 
zoveel van hun eigen levensbeschouwing onderbrengen, dat zij 
het niet voor goed in de vage en kunstzinnige menslievendheia 
van Coster wilden laten bijzetten. Zij, d.w.z. Donkersloot, 
Noordenbos, Pos en Romein, stonden een nieuw en vooral een 
nuchter humanisme voor, dat hun al voor de oorlog tegenover 
het fascisme had geplaatst. Een humanisme, dat zich niet tot 
een bevoorrechte elite wilde beperken."

Vieze woord.jes
Some komt men het woord; humanist te pas, soms te onpas tegen. Te 
zelden wekt het horen of lezen van dat woord een geamuseerde glim- 
lach op..Maar laa.tst schreef Dagboekanier (Henri Knap) in Het 
Parool (van 11 mei), naar aanleiding van een bijeenkomst in het 
Muidersloti

"En J.Th. Balk van het Handelsblad was er, die in lerland is 
geweest, en elke keer als hij zich daar voorstelde, barstten 
de leren in dijenkletsend schateren los. Balk is in het lers- 
Keltisch namelijk een drieletterwoord, dat een orgaan des 
mans aanduidt. De YPRO zou het voluit roepen, maar ik ben 
humanist en niet protestant."

Prof. Belinfante; rector magnificus
Het Parool (en vele andere bladen) van 24 april maakte melding van 
het feit, dat prof.mr. A.D. Belinfante door het kollege van cura- 
toren van de Universiteit van Amsterdam benoemd werd tot rector 
magnificus, voor een periode van drie jaar, met ingang van het 
nieuwe akademische jaar in September. Hoewel men hem nog steeds 
voorzitter laat zijn van "Humanitas" (een funktie die thans ver- 
vuld wordt door mr. A. Stempels), nemen wij enkele gedeelten van 
het artikeltje over:
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"Prof. Belinfante, die in 1911 te Den Haag werd geboren, was na 
zijn rechtenstudie in Leiden (1929-1933) advokaat en prokureur 
in de residentie9 Van 1945 tot 1947 vervulde hij een funktie bij 
het direktoraat bijzondere rechtspleging en daarna, tot zijn be- 
noeming als hoogleraar, raadsadviseur in algemene dienst aan het 
ministerie van justitiea
In zijn werk is de toekomstige rector-magnificus vooral bekend 
geworden als de ontwerper van het nieuwe reglement verkeersregels 
en -tokens* In 1964 kreeg hij wijdere bekendheid als president 
van de VARA-televisierechtbank« Sinds 1964 is prof. Belinfante 
voorzitter van Human!tas. Hij deed en doet tevens veel interna- 
tionaal commissiewerk.^

Sulp Rivierenbuurt
De Amsterdamse Rivierenbuurt-bewoners hebben de handen ineengeslagen 
wat betreft het buurtwerk ten behoeve van vele bejaarden en hulpbe- 
hoevenden. Henri Knap schrijft in het Parool van 4 meis

"In afwachting van de vestiging van een van de door de gemeente 
aangekondigde wijkposten in de Rivierenbuurt zal voorlopig de 
sociaal raadsman van het wijkcentrum gaan fungeren als centrals 
figuur, Het adres van het wijkcentrum (Rijnstraat 113> tel.
714292) wordt dan 00k de centrale post, waar alle hulpaanvragen 
kunnen binnenkomen.
Ook van de kant van de Gemeentelijke Sociale Dienst van de Ge- 
neeskundige en Gezondheidsdienst en de politie is alle medewer- 
king toegezegd. De diakonieen van de Maranathakerk, de Waalkerk- 
gemeente en de Maarten Lutherkerk, het Sociaal Charitatief Centrum 
van de Thomasparochie, de Contact-Commissie van de Joodse Gemeente, 
Humanitas, de Unie voor Vrouwelijke Vrijwilligers en het Groene 
Kruis zijn in de Werkgroep Hulpdienst vertegenwoordigd.
De Hulpdienst Rivierenbuurt is uitdrukkelijk bedoeld als georga- 
niseerde hulpverlening door onbetaalde vrijwilligers en vrijwil- 
ligsters, ter aanvulling van de hulpverlening door beroepskrachten. 
ledereen, die meent dat hij voor hulp in aanmerking komt (alleen 
geen financiSle hulp) kan een beroep doen op de Hulpdienst Rivie
renbuurt, Rijnstraat 113> tel* 714292, op werkdagen tijdens de 
kantooruren, dus maandag en vrijdag van 9-17 u.
ledereen die een of meer uurtjes per week vrij is en zich in deze 
uren dienstbaar wil maken, wordt verzocht zich - liefst schrifte- 
lijk - aan te melden bij de Hulpdienst Rivierenbuurt, Rijnstraat 
113> tel. 714292. S.v.p. bij uw aanmelding tevens opgeven aan 
welk soort werkzaamheden u de voorkeur geeft, of u in het bezit 
bent van een auto, en of u reeds lid bent van de een of andere 
hulpverlenende vereniging."

Dakloos?
De gemeenschap Amersfoort van het Humanistisch Verbond, die met name 
in het afgelopen seizoen zo veel van zich deed horen, schijnt "dak- 
loos” te zijn.
De Amersfoortsche Courant van 27 april schrijft?
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"Het Nederlands Cultureel Contact keeft beslcten haar zaal in 
Huize Randenbroek niet meer vocr openbare vergaderingen te ver- 
huren. Set besluit heeft met name de gemeenschap Amersfoort van 
het Humanistisch Verbond, dat veelvnldig de zaal in gebruik had, 
getroffen, Zegt voorzitter H0 Lips van het Verbondg "Amersfcop
ters mogen voortaan alieen uit de verte naar het gebouw kijken 
en "Misschien moeten we het betreuren, dat het gemeentebestimr 
van Amersfoort deze iandelijke insteliing indertijd zc gastvrij 
in de stad heeft ontvangen en haar 66n van de mooiste gebouwen 
van de stad in huur heeft gegeven5',,
Het zalen probleem kwam vrijdagavond ter sprake tijdens de jaar- 
vergadering van de gemeenschap - voor de allerlaatste maal - 
gehouden in Huize Randenbroek* Momenteel is nog niet bekend waar 
in den vervolge de bijeenkomsten van het Verbond gehouden worden 
zullen."

Nogmaals: Jezus van Nazareth
Trouw van 27 april schreef boven de boekbespreking? 8,een kurieuze 
pocket.." Om meer dan redens "inderdaad", het boekje heeft veel 
stof doen opwaaien en heel wat pennen in beweging gebracht. Hieronder 
dus nogmaals een recensie van "Jezus van Nazareth", een uitgave van 
het bureau hoofdraadsman humanistische geesteiijke verzorging te 
Driebergen.

"Hit boekje is voortgekomen uit de humanistische geesteli.ike ver
zorging in de Nederlandse Strijdkrachten. He hoofdraadsman H0J0Jo 
Lips, zegt in zijn voorwoordg "Als ik goed weet is het enig in 
zijn soort. Het is voor het eerst dat christenen, humanisten, een 
mohammedaan, een boeddhist en een jood in 4dn boekje hun visie op 
de per soon van Jezus van Nazareth gevenre<,
Het boekje, een pocket van 108 paginal, is inderd.aad kurieus ge- 
noeg. He eerste bijdrage (dr, M0Jo Vermaseren) bespreekt de his- 
toriciteit van Jezus, en vermeldt dat in dit opzicht slechts 
regel valt te noterens "Jezus is gesto.rven onder Pontius Pilatus".
Heze historische vaststelling is tevens het hart van de christelyke 
belijdenis. Geen wonder dat d£n van de drie volgende bijdragen, 
vanuit de christelijke visie, als titel heeft "Jezus Ghristus en 
die gekruisigd"; het is de bijdrage van prof*dr* H, van Riessen, 
die een beschrijving geeft van de hoofdzaken van het orthodox prc- 
testantisme. Hr, A. Eulsbosch schrijft als rooms-katholiek gelovi- 
ge, en prof.dr, C0W. Monnich als "vrijzinnig protestant". He 
laatste probeert in kort bestek lets duidelijk te maken ve,n het 
geheel der Schriften, in het Oude Testament en via het mens ge- 
worden Woord in het Nieuwe Testament,
Vervolgens brengen drie humanisten hun visie op Jezus onder 
woorden. Ook hier zijn duidelijke SiJwaar derings "-vers chi lien, uit- 
geschreven door dr, H.H* Prins, dr, 0, Noorderbos en dr. A0C0 
Constandse.
Het boekje besluit met een joodse visie (M0Mo Poppers), een mo- 
hammedaanse visie (GoA0 Bashir) en een boeddhistische visie (Ir*
J. Bloemsma). Nogmaals; kurieus, en onthullend, of ontstellend, of 
leerzaam, of verrijkend, dat hangt af van de eigen "waardering"0
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INTERNATIONAAL NIEUWS

Amerika
Set gezamenlijk committee van de American Ethical Union en de Ame
rican Humanist Association, dat zich bezig houdt met zaken van 
aigemeen belang, heeft de heer R. Kuhlberg in dienst genomen om het 
ethisch-humanistisch standpunt weer te geven in Washington. De heer 
Kuhlberg, een jongeman die kan bogen op een lange ervaring in dit 
gebied, zal de meningen van de AEU en de AHA overbrengen aan het 
Congres. Hij zal tevens inlichtingen verzamelen voor de AEU en de 
AHA en hen vroegtijdig waarschuwen over zaken die voor hen van vi- 
taal belang zijn.

Australie
De humanistische beweging in Australia groeit gestadig. De Humanist 
Society of Western Australia die vier jaar geleden opgericht werd, 
heeft zich tot de Council of Australian Humanist Societies gewend 
met het verzoek zich bij hen aan te mogen sluiten. Nu kent alleen 
Tasmania nog geen humanistische organisatie, doch gehoopt wordt dat 
hier spoedig verandering in komt.
De australische humanistische organisaties zouden graag het recht 
verkrijgen huwelijken te mogen sluiten. Zij zijn overgegaan tot het 
rondzenden van petities. Een volgende stap zal zijn het verzamelen 
van bewijsmateriaal dat de kerken niet genegen zijn huwelijksdiensten 
voor buitenkerkelijken te houden.

Engeland
Een afvaardiging van de British Humanist Association heeft een on- 
derhoud gehad met de president van de Raad van Bestuur van de BBC 
ten einde met hem te bespreken hoe de standpunten van de BHA beter 
tot hun recht kunnen komen via radio en TV. Men kreeg echter nul op 
het request, want Lord Hill, de president, was van mening dat de 
BBC voort moest gaan met zijn huidige politiek, waarbij een speciale 
plaats wordt ingeruimd voor christelijke godsdienstige uitzendingen. 
Hij erkende niet de eis van de BEA. die van mening was dat de humanis
tische beweging recht had op een gelijke pcsitie.

International Humanist and Ethical Union
De IHEU, waarbij reeds 29 organisaties uit 19 verschillende landen 
zijn aangesloten, heeft van vier organisaties het verzoek ontvangen 
zich bij haar aan te mogen sluiten. Deze organisaties zetelen in 
Amerika, Japan, lerland en Finland. De laatste drie landen zijn nog 
niet in de IHEU vertegenwoordigd.
In September van dit jaar wil de IHEU tijdens het Internationaal 
Filosofisch Congres in Wenen besprekingen houden met de daar aa,n- 
v/ezige marxisten. Een groot aantal prominente marxisten heeft reeds 
meegedeeld veel belangstelling voor deze gedachtenwisseling te heb- 
ben.
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HUMANISTISCH YERBOND

Landdag Humanistische Stichting Socrates
Op zondag, 25 juni, belegt Socrates een landdag in de Internationale 
school voor Wijsbegeerte te .Amersfoorto Het onderwerp is? Arbeid nu 
en morgen. Sprekerss A.L. den Breeder en prof.dr. J. Kruithof. 
Verdere iniichtingens Humanistische Stichting Socrates

Postbus 114» Oudegracht 152 
Utrecht,

Kursus Humanistisch Opleidings Instituut
De inschrijving voor de thans 5-jarige kursus voor opleiding tot 
geestelijk raadsman en vormingsleider is nog niet gesloten. De kur
sus begint in September a.s. Nadere inlichtingen hierover kan men 
verkrijgen bij het Humanistisch Opleidings Instituut, Postbus 114» 
Utrecht.

Kampen voor .longeren
De kampen voor de jongeren van 10-12 jaar en van 13-15 jaar hebben 
ook dit jaar veel belangstelling.
Een groot deel van de deelnemers heeft ook reeds vorige jaren aan 
deze vakantieweken deelgenomen, hetgeen voor de leiding wel bemoe- 
digend is.
Het kamp voor de 10-12-jarigen is volgeboekt. Voor de tentenkampen 
in Helvoirt (13-15 jaar) zijn nog enkele plaatsen open. Inlichtin
gen en folder: Humanistisch Verbond, postbus 114> Utrecht.

Be.jaardenweken
Ook in September, n.l. van 7-14, 14-21 en 21-28 September, is De 
Ark weer gereserveerd voor bejaardenweken. Zoals steeds is hiervoor 
grote belangstelling.
Inlichtingen: "De Ark", Belved£relaan 14, Nunspeet, (03412)-2404B

Aanstelling regisseur/producer
Per 1 augustus a.s. is als regisseur/producer aangesteld de heer 
J.C. Meyer uit Amsterdam. Zoals zijn funktie reeds aanduidt wordt 
hij belast met de verzorging van de radio- en televisieprogramma’s 
van het Humanistisch Verbond.


