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RADIO-UITZENDINGEN

9.45- 10,00 uur: Libbe van der Wal: "wat zegt een humanist ervan" (Hilv. II)
9.45- IO.OO uur: Drs. Ph.H. van Praag: "over vorming van meisjes" (Hilv. Il)
9»45-10*00 uur: A.L. den Breeder: "een Humanistische visie op de

arbeid"

7/4
•U/4
21/4

(Hilv. II)

TELEVISIE-UITZENDIHGEN

8/4 maandag 19.06-19.31 uur: "Mensen in alle ernst" (Aaf Bouber)
samenstelling en regie Joes Odufre.

(Ned. I)
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De Nsd.erland.se Vereniging voor Maatschappelijk Werk
’'HUMANITAS'1’

Het Vrije Yolk van 28 februari bracht een levendig verslag over 
het werk dat de zg. bejaardenhelpsters verrichten. Men ging hier- 
bij uit van werkzaamhedeny zoals die door het bureau van Humanitas 
te Den Haag worden georganiseerd. Gestart werd deze bejaardenhulp 
met een stuk of 14 dames? thans zijn gemiddeld 45 helpsters inge~ 
schakeld.

"Vraag aan mevrouw EeA. Hijmans, sinds de oprichting van de 
Humanitas-bejaardenhulp (en hulp voor chronische zieken)§ 
Hoe word je bejaardenhelpster?
Mevrouw Hijmanss "ledere vrouw is bij ons in principe wei- 
kom. Diploma’s zijn niet vereist. Wei toewijding en zorg. 
Het geld dat een helpster bij ons verdient, is eigenlijk 
meer een vergoeding* Er zit een ideele kant aan het werk. 
Particulier zouden de dames veel meer kunnen verdienen".

Bejaardenhelpsters werken bij Humanitas, waar ze volledig 
in dienst zijn, minimaal een ochtend per week„ Bij hoge 
uitzondering een ochtend per 14 dagen. Er zijn er ook die 
zich twee- of driemaal in de week beschikbaar stellen.
Dat hangt, zegt mevrouw Hijmans, vooral af van de woonom- 
standigheden van de bejaarden. "In een nieuw flatje in een 
buitenwijk is bijvoorbeeld minder hulp nodig dan in de bin- 
nenstado Neem de Schilderswijk nu maar, waar de huizen veel 
minder comfort hebben"„
De aanvragen voor bejaardenhulp komen langs verschillends 
wegen bij Humanitas binnen. De meesten komen uit eigen be- 
weginge Dat heeft mevrouw Hijmans het liefst, omdat ze dan 
zelf de noodzaak hebben ingezien, Bij andere bejaarden zijn 
het de kinderen die de bejaardenhulp te hulp roepen.
Ook via de afdeling algemeen maatschappelijk werk van Huma
nitas zelf, via de ziekenhuizen en de sociale raadslieden 
worden aanvragen gedaan0 In ieder geval is een attest van de 
huisarts nodig.

Het helpstersgiide kent veel mutaties„ Sommige bejaarden- 
helpsters verzorgen al jaren - week in week uit - een be- 
jaard echtpaar. Velen scheiden er mee uit, omdat het hun 
teveel wordt, of omdat "hun" bejaarde naar een tehuis ver- 
huist of sterft.
Er ontstaat vaak een band tussen bejaarde en helpster. De 
helpster vindt het gezellig om er een of twee maal per week 
even uit te breken, de bejaarde zit vaak al reikhalzend naar 
haar komst uit te kijken.

Het aantal bejaarden dat Humanitas kan helpen (en waarvoor 
ze een retributie betalen afhankelijk van hun inkomsten) is 
vrij stabiel. C.ijfers over 196? wijzen wel uit, dat de be-
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jaarden er zich geen illusie over moeten maken, dat ze snel 
geholpen worden. Dat laat het helpsterstekort niet toe. In 
1967 kwamen in totaal 175 aanvragen binnen. Sind december 
verzorgden de helpsters 67 adressen.

Het werk van de bejaardenhelpster.
Ze komt niet alleen wat kleine klusjes doen. Stofzuigen, 
bedden opmaken, raraen zemen, de vloer vegen en ander bukwerk, 
het kan allemaal van haar gevraagd worden. Ook leuke, minder 
inspannende dingen als af en toe een soepje koken, thee maken 
of gewoon maar wat gezellig koffiedrinken. Net zoals het uit- 
komt.
En mevrouw Hijmans vertelt het verhaal van een bejaarde me- 
neer, die elke ochtend, netjes geschoren en gekleed, met het 
ontbijt wacht tot de helpster er is. Hij staat erop samen 
uitvoerig te ontbijten."

»
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Student envereniging op Humanistische Grondslag
"SOCRATES”

De afdeling Leiden meldti
"In het Paasweekend, 13»14»15 en 16 april organiseert de 
H.B.J. Belgie een internationaal congres te Sint-Niklaas. 
Thema: kunst en moraal. Prijss 350 fr. = f 25«50.
Meer gegevens in Drupelsteen.

Er bestaat altijd nog de mogelijkheid lid te worden van de 
Nesbic. (/ 6,— per jaar)• U ontvangt dan het hele jaar 
gratis het Nesbic-bulletin. Inlichtingen ten alien tijde 
verkrijgbaar bij Hans Metz, Pieterskerkgracht 5*

Zeilkamp 22-29 juni (zie verder Drupelsteen)V

Op 27 en 28 april zal de "Vojaco" plaats vinden in het Maarten 
Maartenshuis in Doom.



-38-

Humanistische Stichting voor Huisvesting van 
Be.jaarden

Het Dordts Dagblad van 16 februari schrijft dat de HSHB aan de Ad- 
miraal de Ruyterweg in Wielwijk een bejaardencentrum wil gaan bouwen.

"Daartoe heeft de Stichting een architectenbureau de opdracht 
gegeven het plan bestekklaar te maken0 Een deel van het archi- 
tectenhonorarium en enkele andere voorbereidingskosten voor 
de bouw van het centrum moeten nu reeds worden betaaldo De 
Stichting heeft een geldgever gevonden die daarvoor een reke- 
ning-courant wil verstrekken tot f 100o000, onder voorwaarde 
dat de gemeente zich garant stelt voor de nakoming van de 
verplichtingen door de stichtingo
B. en W. stellen het op prijs dat de stichting de bouw van het 
centrum kan realiseren* Zij stellen de raad voor de gevraag- 
de garantieverklaring te geven'.'

Aan de Edammer Courant van 13 februari, ontlenen wij:
"Een groot aantal buurtbewoners van de Eendrachtwijk was 
maandagavond gekomen naar de voorlichtingsavond, die in ver- 
band met de versnelde sanering van deze woonwijk door de wo- 
ningstichting De Eendracht was belegd in zaal ArendSo De 
Humanistische Stichting Huisvesting Bejaarden wil hier een 
bejaardencentrum bouwen0 In korte inleidingen belichtte de 
heer J. Ph. Bouter namens de woningstichting en wethouder 
P. Santing als vertegenwoordiger van het gemeentebestuur de 
diverse facetten van deze wijksanering,
Wethouder Santing merkte onder meer op, dat er nu reeds 50 
woningen leegstaan omdax de bewoners vrijwillig verhuisden.
Ook zag hij wel problemen, Oom0 de gebondenheid aan de buurt 
maar hij vond de bouw van het bejaardencentrum in de onmiddel- 
lijke nabijheid van het stadscentrum een gelukkige oplossingo 
Verder blijft er nog een mogelijkheid - zij het op beperkte 
schaal - voor verdere woningbouw in deze omgevingo Op uitvoe- 
rige wijze ging de wethouder in op de mogelijkheden voor de 
bewoners t.a.Vo krotopruimingspremie (/ 600,-) en eventuele 
aanvullingen uit de bijstandswet0 Snelie sanering vond hij 
belangrijk, omdat door de bouw van het bejaardencentrum en 
de noodzakelijke nieuwbouw van woningen er werkgelegenheid 
komt voor de vele werkloze bouwvakkers.
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van ALLE KANTEN

Ontwikkelingspro.ject
In het Dagblad de stem van 24 februari lazen wij dat de

"werkgroep ontwikkeiingen Kanaalzone en het humanistisch Ver- 
bond in Zesuwsch-Vlaanderen tijdens een paneldiscussie in de 
burgerzaal van het Breskense raadhuis een plan geopperd heb- 
ben voor een eigen ontwikkeiingsproject vanuit geheel Zeeuwsch- 
Vlaanderen* Ruim vijftig West-Zeeuwsch-Vlamingen waren naar 
deze paneldiscussie gekomen, waar door priesters, predikanten 
en humanisten zou worden gesproken over mogelijkheden van sa- 
men spreken en samen werken".

Over het plan zelf schrijft het blad nog
"Tijdens de discussie werd een kersvers initiatief van de werk- 
groep naar voren gebracht door ds. E* Stern uit Sas van Gent 
en de heer R. van Hulst, voorzitter van het humanistisch ver- 
bond. Men wil vanuit Zeeuwsch-Vlaanderen een landbouwdeskun- 
dige zenden naar een on twikkeiingspro ject in Pakistan,, dat 
aanvankelijk op touw is gezet door de gereformeerde kerk in 
Nederland.
Men sprak van "een gegarandeerde hulpverlening van man tot 
man", waarbij Zeeuwsch-Vlaanderen zou moeten proberen jaar- 
lijks een bedrag van 45»000 gulden op te brengen om een struc- 
turele verandering van het projectgebied te bewerkstelligen.
Men wil zo snel mogelijk tot actie komen. Binnenkort zal dr. 
ir. Vlach van de landbouwhogeschool in Wageningen nadere in
forma ties komen geven over het Pakistaanse projects dat hij 
van nabij kent. Het project richt zich zowel op de christe- 
lijke als op de islamitische inwoners.
Tijdens de discussie kwamen enkele principiele vraagstukken 
omtrent ontwikkelingshulp ter sprake.*

"Drieluik" over oorlog in Vietnam
Het Rotterdamsch Nieuwsbiad van 19 februari meldde het volgende 
over de gemeenschap Schiedam van het Humanistisch Verbond? omdat 
mogelijk cok andere gemeenschappen interesse zouden kunnen hebben 
voor deze actie, nemen wij het bericht in zijn geheel ops

"Oschoon zich bewust geen grote bijdrags tot oplossing van de 
problemen te kunnen leveren, heeft de afdeling Schiedam van 
het Humanistisch Verbond een poging gedaan om een gedachten~ 
wisseling op gang te brengen over de oorlog in Vietnam met 
behulp van een uit drie bijdragen bestaande publicatie, een 
z.g. "drieluik", zeven gestencilde bladzijden groot.

Het laatste blad omvat een achttal vragen, die men kan 
antwoorden, indien men aan deze opiniepeiling wil meewerken. 
Een der vragen iss Stelt u een nadere bespreking van de pro- 
blemen rond Vietnam in een kleinere kring op prijs? Bit "drie
luik" kan wellicht leiden tot een gedachtenwisseling in bui- 
tenkerkelijke kring.

be-
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Er is de initiatiefnemer de heer E0 de Brabander, voorzitter 
van de Humanistische Gemeenschap Schiedam, kenneli.jk veel aan 
gelegen bij deze discussie ook buitenkerkelijke jongeren te 
betrekken. Hij heeft althans een deed van de uitgezonden bro
chures voorzien van een inleiding, welke vooral de jonge men- 
sen bij het probleem wil betrekkenc

Als eerste bijdrage schreef de heer H.A.J. Kruijshaar een be- 
schouwing over de oorsprong van het conflict in Vietnam, waar- 
bij hij in de geschiedenis teruggaat tot 1945o 
Het middenpaneel van het drieluik vormt een herschrijving van 
een lezing van de humanistische spreker dr0 JoCo Brandt Corstius 
uit 1957» getiteld "Oorlog of dictatuur"0 De derde bijdrage, 
geschreven door de initiatiefnemer, de heer E„ de Brabander, 
wekt meer de indruk van een persoonlijke problematiek dan van 
uitgangspunt voor een discussie.
Geinteresseerden kunnen deelnemen aan deze open gedachtenwis- 
seling door zich met op- en aanmerkingen te richten tot de 
heer E. de Brabander, Julianalaan 92b, Schiedanu*

Grapje
Een grapje uit "Punch", het puntige Engelse weekblad, werd overge- 
nomen door Het Vaderland van 24 februari; de tokening stelt een 
huiskamer voor, waarin de heer des huizes bezig is het televisie- 
toestel af te zetten, daarbij zijn binnentredende vrouw toevoegends

"Er is een socioloog, een tiener, een psychiater en een hu
manist - dat moet een religious programma zijn"o

Niet op een lijn
Het Algemeen Handelsblad van 28 februari vertelde, dat de heer 
Jongeling van het Gereformeerd Politiek Verbond het H.V0 niet op 
een lijn met de kerkgenootschappen wenst te stellens

"De heer Jongeling (gpv) stemde gisteren in de Tweede Earner 
als enige tegen een wijziging van de wet op de bevolkings- 
verblijfsregisters, omdat hij er bezwaar tegen had, dat het 
humanistisch verbond op een lijn wordt gesteld met de kerk
genootschappen bij het (kosteloos) verkrijgen van inlichtingen 
uit deze registers. Het wetsontwerp bevat voor het overige 
enige tariefsverhogingen".

Humanisten zijn echt niet slechter
Over deze troostvolle schouderklop lazen wij in het Leidsch Dag- 
blad van 1 maart. Onlangs verscheen een rapport samengesteld door- 
dr. C.Jo van Straten met medewerking van de studenten J. Verheul 
en Bo van Dam, in opdracht van het Convent der dominicanen te Zwolle. 
Het uitgangspunt hiervan was een onderzoek in te stellen naar de 
beleving van de godsdienst, zoals die op het ogenblik is.
Het blad schrijft onder meer;
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"De vraag welke betekenis de ondervraagden aan de godsdienst 
toekennen in hun persoonlijk levenr vcrmt de spil van hex; on." 
derzoek. Daarnaast werd echter ook een aantal andere cnder- 
werpen belicht. De paters dominicanen spreken er in hex rap
port hun vreugde over uit, dat het onderzoek dank zij de me- 
dewerking van de Hervormde gemeente ook heeft kunnen uitstrek- 
ken tot anderen dan rooms-katholieken.
Opvallend sterk blijkt de onzekerheid bij de r„-katholieke 
ondervraagden, slechts een klein aantal is zich aan het orien- 
teren, hetz.y in godsdienstige hetzij in humanistische richting. 
Men kan wel stellen, dat men onder de dertig jaar de meeste 
progressieven aantreft, die open staan voor nieuwe geluiden, 
hoewel er onder deze jongeren ook zijn die een opvallend "har- 
de" houding aannemen'.'

Gevraagd naar hun mening over de "humanisten", kwamen een katho-"
liek en een hervormde tot deze menings

"Humanisten zijn echt niet slechter, dan wij die r.-katholiek 
zijn opgevoed. Ze zien het geloof als een sprookje waar ze 
niet in kunnen geloven, maar daarom zijn ze niet slechter af 
bij God dan wij. Een r*-katholiek die afgevallen is, is veel 
slechter dan zo demand.
Het enige waar de humanist voor leven kan is de poos die hij
op aarde is, zo goed mogelijk te besteden. Voor hem is het
met de dood uit. Dat wil niet zeggen dat hij als mens minder isi?

Benepen
"Het Nieuwe Land" uit Zwolle van 1 maart wijdde een kanttekening 
aan dit rapport5 onder de kops "benepen visie"

"Is de Nederlander een onverdraagzaam mens? Een onverzoenlijke 
Prinzipienreiter? Hij heeft niet de naam - integendeel. 
toch
gegeven worden in het "verkennend onderzoek onder katholieken 
en hervormden in een nieuwe (Zwolse) stadswijk". De klein 
burgerlijke gedachte van volledige verwerping van al wat bui- 
ten het eigen patroon valt, spreekt uit veler monden. Het 
komt in genoemd rapport vooral naar voren ten aanzien van 
humanisme en homosexualiteit.
In het rapport (zoals bekend is het samengesteld in opdracht 
van de paters dominicanen te Zwolle) wordt er door de opstel" 
ler
een zeer leerzame. Hij zegts "Men kan de antwoorden ten aan
zien van het thema homosexualiteit opvatten als een gra&dme- 
ter voor iemands maatschappelijke tolerantie in het algemeen. 
Er zijn gegronde redenen om aan te nemen, dat deze kwesxie 
in onze maatschappij als indicator kan dienen voor tolerantie 
zoals het godsdienstige probleem elders. In dat geval moet 
men zeggen, dat de tolerantiegraad bij de door ons onder- 
zochte groep vrij klein is".
Angstwekkend klein, helaas".

schreef mens

En
we zijn ncgal geschrokken van meningen zoals die weer-• • • •

dr. J.C. Straver een conclusie aan verbonden. Het is
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Gesprek tussen katholieken, protestanten en human!sten
Op i3 maart werd te Almelo, evenals vorig jaar het gavai was n een 
gespreksavond belegd tussen katholiekeno humanisten en protestan- 
tenp op initiatief van de gemeenschap Almelo van het Humanistlech 
Verbond0
Ditmaalo zo wist het Dagblad van het Ocsten te melden^ was de her- 
vormde gemeente gastvrouw. Dr. A. Daan hield een inleiding over 
de ''zedelijke problemen bij de moderne ontwikkelingen in de genees- 
kunde”. Op zijn gespreksthema haakten daarna in kapelaan PoM0 Pierik 
en ds. J. Monteban.

De Nieuwe Stem wordt historie
Trouw van 5 maart wijdde een lang woord van afscheid aan De Nieuwe 
Stem9 het "maandblad voor cultuur en politiek" dat aankondrgde na 
het pas verschenen nummer nog een maal te zullen verschijnen. Het 
bladj dat aan zijn 22 ste jaargang toe was, zal daarna tot het ver~ 
leden behoren. Dr. Noordenbos stond Trouw een interview toes

"Wat is er terecht gekomen van de idealen waarmee de redactie 
in 1946 begon? Achter ons ligt de verschrikking van een ver- 
delgingsregiem, voor ons een toekomst gespannen door het 
wantrouwen der wereldmachten 
In die wereld wiide De Nieuwe Stem "woordvoerder zijn van de- 
genen die het geloof in de potentiele waarde van de mens ble- 
ven hooghouden". De Stem was de stem van het humanisme, "nieuw" 
omdat de tijd herziening eiste. Daarom noemde het blad zich 
sociaal-humanistisch.
’•'Vanuit deze geestesgesteldheid putten wij moed om juist nu 
aan de arbeid te gaan en vraagstukken van wetenschap en kunst, 
samenleving en wereldbeschouwing aan de orde te stellen. De 
onderwerpen waaraan wij een plaats zullen geven dienen steeds 
een bijdrage tot herstel en vernieuwing onzer beschaving te 
zijn".
Deze beginselverklaring is o.a. ondertekend door N.A. Donker- 
sloot, 0. Noordenbos, H.M. van Randwijk en Jan Romein. Van 
de oprichters is alleen dr. Noordenbos nog in leven".

Voorts namen wij nog over
"Veel van de gedachten die wij na de oorlog verbreidden zijn 
langzaamaan wat meer gemeengoed geworden. In de eerste .jaar
gang schreef Josselin de Jong over Indie? een pleidooi voor 
dekolonisatie. Wertheim is hem opgevolgd, die is nog veel 
feller. Wij waren 00k een van de eersten die (in verband 
met de Algerijnse kwestie) een speciaal nummer aan Afrika 
wijdden. De binnenlandse politiek was heel lang niet de 
moeite waard om aandacht aan te schenken. Tot de Nieuw- 
Guinea-kwestie, dat was een testease. Vanaf de eerste dag 
hebben we ons tegen de Nederlandse politiek verzet. Dat 
Luns er nog steeds is
Binnen de redactie waren we het niet altijd eens, maar 00k 
van buiten af kwam vaak felle kritiek. In 956, het jaar van 
de Hongaarse opstand, werd het zo erg dat de Wereldbiblio- 
theek De Nieuwe Stem niet meer wiide uitgeven.

• • •

® • •
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De gedachten van dr. Noordenbos dwalen door de eerst® jarsn 
van De Nieuwe Stem. "We hebben ook fragmanten uit het dag- 
boek van Anne Frank afgedrukt", zegt hij zacht. "Haar vader 
had het aan een vriend van mij gegeven. Annie Romein-Verschoor 
heeft daarna een voorwoord bij de uitgave geschreven.

Als je die tweeentwintig jaargangen doorkijkt, wat is er dan 
veel gebeurd. Ik geloof dat demand die zich bezig houdt met 
de jaren na de tweede wereldoorlog, die in De Nieuwe Stem 
weerspiegeld zal vinden. En ik geioof ook wel dat we een taak 
vervuld hebben - al was het alleen maar doordat we altijd in 
oppositie waren tegen de gangbare meningen".

De "War-game"
In Amersfoort kon door een initiatief van o.m. ds. Steenbeek de 
BBC-documentaire van Peter Watkins worden vertoond, waarin op 
schokkende wijze een gefantaseerde atoomaanval op Engeland wordt 
vertoond. Een forum onder leiding van ds. Steenbeek en waarin zit- 
ting hadden

"de heer P.P. de Bruin, landelijke secretaris van de Hervorm- 
de jeugdraad, A.W. Buijtenhuijs, districtshoofd van de BB, 
drs. R. Hajer, directeur van het Nederlands Centrum voor Volks- 
Ontwikkeling, deken G.C.M. van Leer, H.J.J. Lips hoofdraads- 
man van het Humanistisch Verbond en Theo Zuurman van het jonge- 
rencentrum Sopla".

werd na de filmvertoning aan een spervuur van vragen onderworpen.
Het "Centrum" van 22 februari, uit Utrecht, vertelde hierover onder 
andere s

"De heer Lips reageerde als volgt:
"Die film is nog kinderspel bij wat er ooit kan gebeuren. Het 
is echt geen leuk spelletje en we moeten wel degelijk reke- 
ning houden met de kans, dat we ooit eens een keer mee moeten 
doen". Daarom moeten we doorgaan met de BB. We mogen nooit 
ophouden voordat de laatste hoop en adem vervlogen zijn". Wel 
wilde hij van de heer Buijtenhuijs weten wat de eventuele 
overlevingskansen waren en waar zich schuilkelders bevonden, 
terwijl hij bovendien alle maatregelen, zoals die in de verge- 
ten BB-folder van 1961 staan genoemd, uitvoerbaar achtte.
"Maar zeggen we "ja" tegen het probleem, dan moeten we wel 
lets anders doen, dan wat we tot nu toe gedaan hebben"".

Nieuwe VPRO
Het Haarlems Dagblad van 5 februari bracht een commentaar op de 
reorganisaties, zoals die zich binnen de YPRO voltrekken.

"De VPRO heeft tot dusver een zeer belangrijke functie in 
het omroepbestel vervuld, die deze omroep dikwijls het stem- 
pel van uitzonderlijkheid, soms zelfs van isolatie verleende. 
Naast de tamelijk dogmatisch werkende confessionele omroepen 
als NCRV en KRO en de politiek subjectief georienteerde VARA



-44-

was de VPRO ondanks zijn uit 192? daterende statutes, tcch de 
vooruitstrevendste en meest algeme.en georientearda oniroep0 
Cat hij van christelijken huize was damonstreerde zich niet 
in sterke gebondenheid aan confessionele tradities doch in 
ean positief-humanistische installing - aan installing die 
intussen ook bijvoorbeeid in katholieke kringen tot sen 
nieuwe interpretatie van hat woord ’’christalijk}8 heaft ge~ 
leido Men zou dus kunnen stellen dat de YPRO hat praktische 
Christendom a-confessioneel heaft uitgedragen5 en als zodanig 
refereerde hij eigenli.jk als enige omroep aan ean belangrijk 
Nederlands volkseigen0
Hat nu geformuleerde programmabeleid van de VPRO doet geen 
concessies aan de minnaars van taboes,, doch neemt nadrukke- 
lijk afstand van "dogmatische" bonding in godsdienstig 
litiek en cultureel opzicht'*o Hat is gestoeld op basis'Van 
evangelie en humanistische cultuuropvattingen" waarmee ean 
positief uitgangspunt de ruimte wordt gegeven voor algemener 
orientatie0 Ean degelijk en aanvaardbaar signalement, waar- 
over moeilijk misverstand kan ontstaan"«,

po-

Herautnummer over Christus
De Maas- en Roerbode van 28 februari besprak hat nieuwe nummer 
van "Heraut"P waarin de vraag van Christus aan de orde kwams 
"Wie zeggen de mensen, dat ik ben?”
Behalve Christenen (Protestanten en Katholieken) komen ook niet- 
Christelijken aan het woords

"Niet-christelijke stemmen zijn die van AoH. AkmalP immam van 
de mohammedaanse moskee in Den Haag, die beschrijft hoe Chris- 
tus ook in de Koran als profeet wordt geeerde Verder de In- 
dische dr. Sanjukta Gupta, die stamt uit een orthodox hindoe- 
gezin. Zij is verbonden aan de staf van het Instituut voor 
oosterse talen te Utrecht. Volgens haar is Christus een der 
incarnaties van God. De humanist prof0dr. J.P. van Praag 
ziet Jezus als een mens van grote betekenis.
Van belang is de uitslag van een enquete onder jcngeren, 
waaruit blijkt, dat ze enerzijds sterk door Christus worden 
aangetrokken, maar anderzijds zich ergeren aan zijn eis van 
absolute overgavel8
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HUMANISTISCH NIEUWS

Humanistische Correspondentiekrin^
Het werk van de H.C.H.C. (Humanistische Correspondentiekring voor 
Huwelijks Contacten) staat wel in de belangstelling.
De V.A.RA. zal er binnenkort in een radiouitzending aandacht voor 
vragen en de secretaris van het overleg-orgaan van de vier levens- 
beschouwelijke bureaus heeft een bespreking met de regisseurs van 
"Achter het Nieuws".

t

Jeugdkampen
De verzorging van de kampen voor jongeren van 10-15 jaar is in zijn 
geheel overgedragen aan de Humanistische Werkgroep Jeugd en Jongeren. 
Voor 1968 organiseert deze groep 1 tentenkamp van 29 juni tot 6 juli 
voor kinderen van 10-12 jaar en 2 tentenkampen voor 15-15 jarigen 
van 6-16 juli en van 7-17 juli.

Zomeractiviteiten
In voorbereiding is de vorming van een groep, die zal nagaan welke 
nieuwe activiteiten in de zomer kunnen worden georganiseerd. Daarbij 
is gedacht aan de volwassenen onder de leden.


