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RADIO-UITZENDINGEN

30/6 9.45-10.00 Protestdienst? Interview met H. Lips over het boekje 
"Jullie hebben makkel^k platen" van ds. J.H. Diekerhof.
Pien Hienkamp: "Het aandeel van de vrouw hier en nu".
Mevr. O.R. Varkevisser-de Boer: "De wereld verande2?t 
zo vlug".

nur:
(Hilv. I) 

(Hilv. I)7/7 9.45-10.00 

14/7 9.45-10.00 uur:
uur:

(Hilv. I)
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HUMANISTISCH NIEUWS

Uitgayen
Binnenkort verschijnt een ongewijzigde herdruk van "Jezus van Nazaret". 
Nog steeds bestaat h.iervoor grote belangstelling0
Eveneens is heb boekje "Huroanistisch Verbond" uitverkocht en omdat 
ook hiervoor een goede belangstelling bestaat is herdruk noodzakelijk. 
^e gelegenheid is aangegrepen om enige wijzigingen en aanvullingen aan 
te brengen respectievelijk toe te voegen.

In de septemberraaand verschijnt de kalender in nieuwe vorm. Be uitvoe- 
ring is geheei gewijzigd en daarmee zal de belangs telling stellig stijgen.

Inmiddels zijn er in de serie Orientatie weer nieuwe brochures versche- 
nen. Wij geven hier onder een overzicht wat tot op heden is uitgegeven:
Serie: Huwelijk en gezin

1o Verkering en verloving 
2« Trouwen
3. Gezinsvorming en opvoeding
4. Het gemengde huwelijk
5. Gezin en maatschappij

Serie: Be mens en zijn wereld 
1c Atoom en kosmos 

Existentie 
3<. Evolutie 
4o Autonomie 
5. Relativiteit

Serie: Aziatische gcdsdlensten 
1o Islaam
2o Confucianisme/Taoisme

Serie: Wereldprcblemen
1o Het bevolkingsvraagstuk 
2e Welvaarx - armoede

Aanstelling producer
Met ingang van 1 augusxus is aangesteld de heer J.C., Meyer als producer 
van het Humanistisch Verbond0
Hij zal belast worden met de radio en televisie zaken van het Verbond* 
Baarom is voldaan aan een reeds geruime tijd bestaande wens om voor dit 
werk over een full-time werkkracht te kunnen beschikken.
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De Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werk
"HUMANITAS"

Vakantiekamp
De afdeling Coevorden van Humanitas wil een groep van dertig kinderen in 
de gelegenheid stellen deed te nemen aan een vakantiekamp dat van 29 juli 
tot en met 3 augustus in Schoonloc wordt gehouden. De kinderen zijn woon- 
achtig in Coevorden en de aanwyzing geschiedt op advies van schoolarts en 
maatschappelijk werkers. Er wordt nu op Coevorder bedrijven en instellingen 
'n beroep gedaan de uitzending financieel mogelijk te maken.

(Emmer Courant van 11 mei)

Acties
Gezien de gestage groei van de afdeling Humanitas, de Algemene Nederlandse 
Vereniging voor Maatschappelijk Werk, en de steeds groter wordende vraag 
naar hulp op dit terrein, wil de afdeling Hoogeveen/Eollandscheveld binnen- 
kort op grote schaal meer bekendheid aan haar werk geven, 0m het publiek 
voldoende informatie te verschaffen over Humanitas wordt gestart met een 
grote folder-actie. Huis-aan-huis zullen deze folders door de gehele ge- 
meente worden verspreid.

(Hoogeveensche Courant van 
22 mei)

Toenemende belangstelling
Voor de afdeling Neder-Veluwe van Humanitas is 19^7 een goed jaar geweest. 
Er is een stijging van het ledenaantal (totaal 552) en toenemende belang- 
stelling voor alle taken die tot het maatschappelijk werk behoren.
Vooral op het gebied van de bejaardenzorg is de Neder-Veluwe actief. In 
Ede werkt Humanitas mee in de stichting Algemeen Bejaardencentrum, In 
december 1967 vcnden aanbesteding plaats van een rusthuis voor 250 bejaar- 
den, dat ongeveer 7 miljoen gaat kosten,
Ook voor de toekomst koestert Humanitas veel plannen, waarbij vooral de ge- 
zinshulp de nodige aandacht krijgt„ Het bestuur werd inmiddels uitgebreid 
van vijf tot negen leden, zcdat men alle activiteiten tot ontplooiing kan 
brengen.

(Udensche Courant van 14 mei)'
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Humanistische Stichting voor Huisvesting van
Bejaarden

In mei 1968 ontvingen wij van de stichting het jaarversiag over <> Op
de voorpagina prijkt het bericht dat in oktober 1968 het Erasmushuis te 
Zaandam bewoonbaar zal zyn0 Op pagina twee schrijft men dat de bouw van 
het Coornherthuis te Ben Haag gced vordert, het ziet er naar uit dat de 
opening april/mei 1969 zal plaatsvinden0 Ook voor dit tehuis is de aanmelding 
voor gegadigden opengesteld.
Over een aantal bejaardenwoningen in Alkmaar zegt het bestnurs

"In het laatste kwartaal van dit jaar zullen te Alkmaar 38 woningen 
van de Stichting Huisvesting Bejaarden "de Nieuwpoort" gereedkomen.
Voor bewoning komen zij in aanmerking die;
1e contribuant zijn van "de Nieuwpoort" 9 dan wel van de Humanistische 

Stichting voor Huisvesting van Bejaarden (H,,S0HoB„)$
2e ten minste 659 doch niet ouder dan 75 jaar zijn;
3e woonachtig zijn in Alkmaar, dan wel sterke bindingen hebben met 

deze stad.
Belangstellenden die aan deze voorwaarden voldoen, kunnen reeds nu 
een inschrijvingsformulier aanvragen bij de administrateur van de Stich
ting Huisvesting Bejaarden "de Nieuwpoort", Karl Narxstraat 11,
Alkmaar".

Ook het onderstaande ontlenen wij aan het jaarverslag?
"Aan het einde van het jaar 1966 waren 28 stichtingen bij de HoS.H.B. 
aangesloten. In 1967 werden stichtingen opgericht in Amsterdam, Breda, 
Purmerend, Z„0.-Brente en Zwolle. Bovendien bleek achteraf, dat eind 1966 
ook nog in Wildervank een stichting tot stand was gekomen, zodat in 
1967 het aantal aangesloten stichtingen steeg tot 34»
In vele andere plaatsen zijn initiatieven op gang gekomen, zodat een 
verdere groei te verwachten is.
In 1967 waren 6 complexen in aanbouws
Alkmaar, Ben Haag, (N0CoH0Bo), Hoorn, Schiedam, Yelp en Zaandam.
Het Thurledehuis in Schiedam kon in augustus 1967 in gebruik worden ge- 
nomen.
Van 16 complexen bevindt het ontwerp zich in een meer of minder ver ge- 
vorderd stadium. Hopelijk zal in 1968 met de bouw van 8 a 10 complexen 
kunnen worden begonnen.
Met het toenemen van de omvang der activiteiten baart de financiering 
van de voorbereidingskosten, waarcnder de honoraria der architecten en 
adviseurs en de kosten van grondonderzoek, het bestuur grote zorg. In 
veel gevallen zijn de gemeenten, waar stichtingen gevestigd zijn, bereid 
een kredit of garantie voor het aangaan van een geldlening ter finan
ciering van de voorbereidingskosten te verstrekken. Boch lang niet al- 
tyd is de desbetreffende gemeente daartoe bereid. Ban zijn het de archi
tect, de plaatselijke stichting en de H.S.H.B., die het risico dragen. 
Hoewel zulk een situatie feitelijk onaanvaardbaar is, wordt in de meeste 
gevallen toch voortgegaan met de ontwikkeling der planner, wanneer vast- 
staat, dat het gemeentebestuur en het provinciaal bestuur hun medewerking 
zullen verienen..
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Bestuur en bureau.
In 1967 bleef de samenstelling van het bestuur ongewijzigd, zodat aan 
het einde van het verslagjaar het bestuur bestond uits 
Mr. M. Knap, voorzitter; P. Spigt (D.V.G.), 2e voorzitter; mevrouw 
H.A. Polak-Schwarz (HoVo), secretaresse; J. van den Berg Jeths (Hum.), 
penningmeester.
Leden: J. van der Meulen, Gh. van Oostrom, , M. Velleman, benoemd 
door de Vrije Gedachte. J. Bijleveld, mevrouw B. de Jong-Cohen, mevrouw 
E. Pasman-Visser9 benoemd door het Humanistisch Verbond. B. Drukker,
T. van Grootheest en R»So Westra, benoemd door Humanitas.
Het algemeen bestuur vergaderde in 196? “Wee keer; voor het bespreken 
van de lopende kwesties kwam het dagelijks bestuur regelmatig bijeen met 
de heer F. van den Berkhof, directeur van het bureau. Deze werd op admi- 
nistratief gebied bijgestaan door mejuffrouw M. Roselaar en op bouwkun- 
dig gebied door de heer M, Vermazen.
In februari 196? kocht Stichting Sociaal Fonds een pand aan de 
Wouwermanstraat 42 te Amsterdam, dat voorlopig voldoende ruimte voor 
het bureau biedt'.'
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Studentenvereniging op humanistische grondslag 
"SOCRATES"

Socrates legde krans op drug.
Het eerste lustrum van de studentenvereniging op humanistische grondslag 
Socrates is gisteren geopend met het leggen van een krans cp de drug die 
eveneens rear de Griekse wijsgeer is genoernd.
"Het was een geestig bedoelde vertoning", vertelde mij praeses Aart Mekking. 
"Wij willen het lustrum op spectaculaire wijze openen. Op de Socratesbrug is 
een dialoog gesproken over de zin van de verenigingsnaam, met passende trom- 
petsignalen, gevolgd door een toast met champagne".

(Nieuw Utrechts Lagblad 
van 21 mei)

Expositie over forum en machtsblokken.
De studentenvereniging op humanistische grondslag Socrates viert deze week 
haar eerste lustrum. Met een forum en een tentoonstelling heeft Socrates 
de aandacht gericht op de koude oorlcgen het gevolg: blokvorming Oost-West.
In de expositieruimte van boekhandel Van Rossum kan men tot en met zaterdag 
23 mei zien hoe Europa is verdeeld in twee blokken. Koude oorlog is de si- 
tuatie van permanente explosieve vijandigheid, die echter nog net niet om- 
slaat in "a hot clash". In Europa is nog geen enkele militaire confron- 
tatie tussen het Westen en het cornmunisme; in tegenstelling tot b.v. Afrika 
en Vietnam. De koude oorlog is eigenlyk een Europees verschijnsel; symbool 
is het IJzeren Gordijn.
De tentoonstelling is opgezet door de Europese Jongeren Beweging in Utrecht.
Met behulp van foto’s, documenten9krantenknipselss boeken en ander materiaal 
hebben zij de vraagstelling: hoe ontstond de blokvorming in Europa?; ens wat 
zijn de oorzaken van het huizige verbrokkeiingsproces in Europa? zichtbaar ge- 
maakt.
Het forum over dit thema werd woensdagavond gehouden. Onder leiding van prof, 
dr. Sj. Groeneman (socioloog) werd ruim twee uur gediscussieerd. Prof.dr.
R.C. Kwant leidde het forum in en formuleerde de vraagstelling nog scherper; 
is de bewapeningswedloop wel ethisch verantwoord en is de blokvorming wel 
aangepast aan de huidige situatie?. Andere forumleden waren dr. A.L. Constandse 
(Humanistisch Verbond, De Groene, De Gids), Laurens ten Cate (Friesche Koerier* 
VPRO) en mr.dr. C. Berkhouwer (lid fractie-VVD). Of het coramuninistisch regime 
de mens die leeft onder dit regime ingrijpend heeft veranderd, was een tweede 
vraag waar de discussie zich op concentreerde. De derde vraag was of de Oost- 
West-tegenstelling niet achterhaald is door de tegenstelling Noord-Zuid, d.w.z. 
ryk-arm.

(Het Centrum van 24 mei)
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HUMANISTISCH VORMINGSOl'IDERWIJS

Op z’n vroegst in het school jaar 1969-'! 970» maar zeer waarschijnlyk pas bij 
de aanvang van het schooljaar 1970-1971 zal worden begonnen met het geven 
van humanistisch vormingsonderwijs aan de openbare scholen in Hengelo. Op 
initiatief van de gemeenschappen Almelo, Enschede en Hengelo van het Hu- 
manistisch Verbond zal n.lo te beginnen in September een spoedcursus worden 
gegeven voor vormingsleiders.
Onderwijskrachten van een groot aantai openbare scholen in Twente hebben 
begin deze maand een s chrijven ontvangen, waarin wordt geattendeerd op de 
mogelijkheid om deze cursns te volgen. In totaal ruim 500 brieven zijn op 
6 mei de deur uitgegaan. Tot dusver hebben zich zeven deelnemers gemeld.
Vijf andere onderwijskrachten hebben te kennen gegeven dat ze wel lets meer 
van deze cursus willen weten0
Volgens de heer E. Broekman, secretaris van de werkgroep vormingsonderwijs, 
is deze brief bedoeld om de belangstelling te peilen. Het Humanistisch 
Verbond wil goed beslagen ten eis komen. Daarom ook zal tijdens de cursus- 
periode een tentamen worden ingesteld. Als er voldoende vormingsleiders 
zijn, hangt het van de belangstelling van de leerlingen op de openbare 
scholen af of de vormingslessen van het Humanistisch Verbond inderdaad 
doorgaan.
Be gemeenteraad van Hengelo heeft op 2 april van dit jaar reeds besloten 
om aan de gemeenschap Hengelo van het Verbond medewerking te verlenen 
voor het geven van deze vormingslessen door het toekennen van een ge- 
meentelijke subsidie*

(Hengelosch Bagblad van 4 juni)
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VAN ALLE KANTEN

Vijfhonderdste geboortejaar Erasmus
Het zal in 1969 vijfhonderd jaar geleden zyn dat Desiderius Erasmus te 
Rotterdam geboren werdo be talryke manifestaties ter gelegenheid van 
deze herdenking zullen dan ook grotendeels rond deze stad geconcentreerd 
zyn.
be Rotterdammer van 50 mei gaf een opsomming van de plannen die ai in 
een gevorderd stadium van voorbereiding verkerens

"Het meest tot de verbeelding van het grote publiek zal waarschijn- 
lyk spreken de reconstructie (tussen Schouwburg en boelen) van een 
groep zestiende-eeuwse huizen;, een herberg en een boekenstal. Zowel 
buiten als binnen het van licht materiaal te bouwen complex, wil 
men niet slechts het tijdbeeld terugroepenp maar ook de persoon en 
de betekenis van Erasmus op gemakkelijk aansprekende wy'ze verduide- 
lyken.
Tegen deze populariserende zomerexpositie staat als de voornaamste 
wetenschappelijke bijdrage, het tot stand komen van een nieuwe uit- 
gave van alle werken van Erasmus. Een groep geleerden is hiermede 
al een reeks van jaren bezig. Het eerste deel van deze internatio- 
naal de aandacht trekkende herbezorging zal worden aangeboden tij- 
dens de openingsplechtigheid van het historisch congres, dat van 
27 tot en met 29 oktober 1969 wordt gehouden. Geleerden uit vele 
landen zullen hieraan deelnemen*
Toneel
Historische verenigingen openen de reeks van Erasmusherdenkingen met 
een congres op 26 april. be hieraan deelnemende amateurhistorici ma- 
ken o.a. de opvoering mee van "Erasmus, spel van het humanisme", dat 
Garmt Stuiveling in 1956 heeft geschreven. Gerard Waar, die het stuk 
destijds regisseerde by het Rotterdamse studententoneel? zal opnieuw 
de regie voeren, nu met "be Maa-sstadspelers" als sterke bezetting.
Ook het Nieuw Rotterdams Toneel zal zijn aandeel leveren en wel met 
een enscenering van fragmenten uit de colloquia (samenspraken) van 
Erasmus, bit gebeurt als onderdeel van de openluchttentoonstelling.
Expositie
Van grote cultuur-historische waarde wordt de tentoonstelling in 
het Museum Boymans-van Beuningen, waar naast belangwekkende schil- 
derijen. prenten, beeldhouwwerken en andere kunstvoorwerpen, authen- 
tiek bezittingen van Erasmus zullen zyn te zien.
Uit Bazel, waar Erasmusmus in 1556 stierf en dat de rijkste collecties 
Erasmiana bezit, zullen de kostbaarste stukken naar Rotterdam komen. 
Opzet van deze in de maanden oktober en november 1969 te houden expo
sitie is, een zo breed mogelyk publiek inzicht te geven in de tijd 
waarin Erasmus zyn fundamentele invloed op de Europese beschaving 
heeft uitgeoefend.
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Europees
Lit aspect van de humanist krijgt metterdaad Europees relief, wanneer 
op 27 oktober 19^9 in tegenwcordigheid van de koninklijke familie de 
Erasmusprys sal wcrden uitgereikt. De dan pas geheel gerestaureerde 
Laurenskerk is voor deze plechtigheid historische grond by uitstek, 
niet omdat terzyde van de toren de beeitenis van Erasmus staat zoals 
Hendrik de Keyser hem heeft vereeuwigd, maar als getuige van de tyd 
en als symbool van de confrontatie tussen Rome en de Reformatie, die 
de wereld van Erasmus tot in de fundamenten deed schudden.
De jeugd van de middelbare scholen wcrdt by de herdenking betrokken 
via een competitie tussen jongeren van Hazel en Rotterdam in het ver- 
talen uit het Latyn van teksten van Erasmuso Geidpryzen en een vyf- 
daags verblyf in de stad van de tegenstanders maken deze wedstryd aan- 
trekkelijk.
Opdrachten
Het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelyk werk heeft aan 
mevrouw Annet Noordhoek-van Batturn opgedragen, over Erasmus een boek 
te schryven dat zich richt op een iezerspubliek tussen veertien en 
achttien jaar0
Aan de componist Frank Martin heeft de Rotterdamse Kunststichting 
opgedragen een werk te schryven, geinspireerd door een tekst van Eras
mus. De eerste uitvoering - op de geboortedatum - moet het belangrykste 
onderdeel vormen van een byzonder feestconcert, te verzorgen door het 
Rotterdams Philharmonisch Orkest.
De Rotterdamse Kunststichting zal bmnenkort een beeldend kunstenaar 
opdragen, een Erasmuspenning te ontwerpen, Deze herdenkingspenning 
wordt aan een aantai Nederlanders en buitenlanders aangeboden, maar 
zal 00k voor het publiek te koop zyn.
Het Erasmus-comite onder voorzitterschap van de heer J. Reehorst, wet- 
houder van kunstzaken, hoopt dat het Rotterdamse initiatief nationaal 
kettingreacties zal veroorzaken in alle geledingen van het maatschappe
lyk en geestelyk leven. Reeds hebben zich de Nederlandse Radio Unie en 
omroepverenigingen aangediend met een aantai belangwekkende uitzendingenV

NW-Vrouwenbond ; schuw tegenover humanisme
jn de IJssei- en Lekstreek van 22 mei lazen wij het volgende bericht:

"Mevrouw Ras presideerde de bijeenkomst welke de Nieuwerkerkse NTV Vrouwen- 
bond hield in gebouw Centrum. Na het huishoudelijk gedeelte der agenda 
spraken de heren Hulle en Hammers over doel en werk van het Humanistisch 
Verbond.
Er werd gesproken over de oorspronkelijke argwaan, die tegen de Humanis- 
ten bestond en de daarop volgde meerdere waardering voor deze vorm van 
geestelijke bystand.
Vertegenwoordigers van het Humanistisch Verbond worden al op meerdere 
plaatsen geaccepteerd als geestelyk raadsman en by voorbeeld in het leger 
is dat het geval.
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Ter verdieping van het werk zou men ook in Nieuwerkerk tot een gespreks- 
groep willen komen en de inleiders wekten op daartoe een aantal belang- 
stellenden te verzamelen0
Een en ander werd met aandacht beluisterd en tenslotte werd medegedeeld, 
dat de NW-Vrouwenbond het vergaderseizoen zal besluiten met een bijeen- 
komst op dinsdag 11 juni"0

Grappig?
In de Groene Amsterdammer van 18 jnni stond een cursiefje over televisie-uit- 
zendingen van Kamerdebatten in de als grappig bedoelde badineerstijl, die wy 
van sommige van deze "hoekjes11 kennen* Wij citeren?

"En dan minister Roolvink* Die zat van de week zwaar te verliezen, maar 
bleef erbij glimlachen. Wat moest hij trouwens anders? Huilen staat zo 
rot. Verder keek hij af en toe omhoog en glimlachte nog iets dieper. Je 
zon dat ktmnen verkiaren uit zijn christelijkheid, maar toen hij ook wuif- 
de viel niet aan te nemen dat dit het opperwezen gold. Eerder een kennis 
of kiezer op de tribune. Neemt hij eenmaal het woord, dan zou ik, ware ik 
God, onmiddellijk aftreden, want tegen deze toon kan niets of niemand op. 
De heer Den Uyi heeft dat ook wel een beetje, maar bij hem, kan je nog 
denken: die is vermoedelyk lid van het Humanistisch Verbond, dus daar 
heb ik eigenlyk geen Boodschap aan".

Pinkster-experiment
De Gelders-Overijselse Courant van 22 mei bracht een uitvoerig artikel over 
een Pinkster-experiment te Lochem,

" De Lochemse kerken en de afdeling Lochem van het Humanistisch Verbond 
hebben voor Pinksteren een experiment op touw gezet, dat waarschijnlijk 
uniek is in Nederland. Onder nun auspicien wordt vrijdagsavonds voor 
Pinksteren in de R.K.-kerk een sped gevoerd, getiteld "Zie de mens..."
Het is niet aan het brein van de een of andere dichter of auteur ont- 
sproten, maar aan de fantasie van een aantal inwoners van Lochem. Zij 
hebben in gespreks- en discussiegroepen de stof aangedragen en deze is 
door de heer F. van Schaik te Lochem tot ddn geheel samengevoegd. Er 
ligt vrijwel geen tekst aan ten grondslag. Het is praktisch uitsluitend 
gebaseerd op bepaalde expressieve handelingen, die betrekking hebben op 
de problemen van deze tijd en waarin tevens iets van het Pinkstergebeuren 
tot uiting komto
De afdeling Lochem van het Humanistisch Verbond was desgevraagd bereid om 
mee te werken en toen moest er gezocht worden naar onderwerpen voor het 
spel, dat volgende week vrijdag onder auspicien van het HIKO zal worden 
opgevoerd. Men is hierbij als voigt te werk gegaan. Aan gespreks- en dis
cussiegroepen zowel van de kerken als van het Humanistisch Verbond, aan 
belijdeniscatechisanten, aan leerlingen van de Technische Avondschool en 
aan bejaarden werd gevraagd onderwerpen te noemen voor een sped en deze 
in eigen kring te bespreken. ledere groep stelde daarvan een verslag 
samen. Er kwamen zoveel onderwerpen aan de orde, dat zy volgens de heer 
van Schaik jaren stof bieden voor een spel. Hij heeft hieruit een keus 
van vier onderwerpen gemaakt en die zijn nog weer voorgelegd aan leerlingen 
van de hoogste kiassen van het Ryksatheneum en de mr. A.C.W. Staringschool 
voor Ulo, die er hun zienswijze op hebben gegeven.
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De vier onderwerpen zijn: Honger en welvaart. De mens wordt een mimmer 
(mechanisetie). Negers en blanken (M.L. King). Oorlog en vrede, Deze 
vier onderwerpen worden in het sped uitgebeeid met als slotstuk een 
voorstellingj, die op Pinksteren betrekking heeft"0

X en de communicatie
"Een metaaibewerker en een clown, een monteur en een fabrieksdirecteur, 
een melkhandelaar en een onderwijzeres, een huisvrcuw en een gepensio- 
neerde kantoorbediende gaan babbelen. Over mens en maatschappy. Want 
we leven in een tijd, vol communicatiestroornissen en daar moeten we 
non maar es van af. Gewoon door met elkaar te praten. Vandaar "X", 
de stichting ter bevordering van de communicatie, die onlangs, na 
anderhaif jaar voorbereiden, in Den Haag is geboren"0

Zo schrijft de Haagsche Courant van 10 juni.
"Geestelijke vader is de huisarts F.E.J. Bouricius, die zowel bij de am- 
bassadeur als by de axbeider zo nu en dan de "benen onder tafel steekt" 
en vindt dat anderen dat recht ook hebben. Daarom laat hij een heteroge
ne groep mensen (niet meer dan tien) met elkaar praten om de andere 
kant van de andere kant te ontdekken om zo tot beter begrip voor elkaar 
te komen.
Na de vakanties in September sbrat men met het experiment. De belangstelling 
is tot nu toe teleurstellend* By de presentatie van de stichting, een 
paar maanden geleden, zei dokter Bouricius: "Met minder dan 2000 aanmel- 
dingen gaat het niet door". Het zyn er honderd geworden, waarvan het 
grootste percentage uit Amsterdam. Daarna voigt Den Haag, Gouda, dat als 
derde "X"-plaats op het programma stond, valt helemaal af, want vanuit 
de kaarsenstad was de interesse nihil.
Hoe gaarne had hy in postbus 5113 Den Haag wat meer aanmeldingen ont- 
vangen vooral uit de sociaal lagere milieus en van protestants-chris- 
telijke zyde. De meeste aanmelders hebben D'66- en PvdA-sympathieen.
De meesten ook vulden onder het kopje "godsdienst" op het aanmeldings- 
formulier ins "Humanist" of verkiaarden er een particulier religietje 
op na te houden",

Mannen hlijyen in ontwikkeling achter
In Almelo sprak mr.dr. M0 Rocd-de Boer over het onderwerp; "Een nieuw pro- 
fiel van de vrouw. En de man?"
De Twentsche Courant van 16 mei schreef er een stukje over en zette daar de 
titel boven, die ook wy overnamen.„.

"Degenen, die nu achterblijven in ontwikkeling zijn de mannen. Daarby moet ik 
natuurlyk wel opmerken, dat de mannen v££l op de vrouwen voor lagen.
Dit merkte raevrouw mr0 Roud-de Boer uit Amsterdam woensdagavond op in 
lezing in de "Poort van Kleef" over "Een nieuw profiel van de vrouw. En 
de man?" voor het Humanistisch Verbond, afdeling Almelo.
Mevrouw Rood stelde, dat de vrouwen totaal andere eigenschappen en ka- 
raktertrekken krygen toegeschoven dan de mannen, terwiji deze eigenschappen 
zuiver menselyk en niet of mannelijk of vrouwelyk zyn. "Mannen zijn net zo 
goed emotioneel als vrouwen en er zijn evenveel actieve vrouwen als mannen".

een
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"De vrouw heeft een grote verandering ondergaan", aldus mevrouw Rood. 
"Vanaf de zestiger jaren is dit heel duidelijk te merken. Door de medi- 
sche wetenschap o.a. is het profiel van de vrouw helemaal vernieuwd.
Zij, de man trouwens ook, heeft een veel danger leven voor zich dan 
vroeger het geval was, en daar moet ze rekening mee houden. Ze moet 
.gaan weten wat ze na haar leven doet. Ze moet als ze jong is alvast 
rekening houden met een zinnige bestemming van haar leven als zij 
ouder is".
Naar aanleiding van de door mevrouw Rood gehouden inleiding was er 
gelegenheid tot discussie".

Wij vragen ons wel af, wat het blad bedoelt met de zin: "ze moet gaan weten wat 
ze na haar leven doet". Dat weet zelfs geen man!

Graag • • •
Het Pastoraal beraad der kerken in Noord-Brabant en Limburg bestaat deze 
zomer twee jaar. Er nemen, aldus het Limburgs Dagblad van 8 mei, aan deze 
besprekingen deel

"de hervormden, gereformeerden, rooms-katholieken, luthersen, doops- 
gezinden en remonstranten, vertegenwoordigd door bisschoppen en andere 
ambtsdragers op provinciaal niveau. Wel uitgenodigd, maar niet ver
tegenwoordigd , zijn de christelijke gereformeerde kerken en de vrijge- 
maakt gereformeerde kerken".

In een vraaggesprek met ds. N.K. van den Akker ('Ikzeif ga ter comminie waar 
ik wil, ook by de rooms-katholieken!") kwamen verscheidene punten aan de 
orde, zoals de al of niet noodzakelijkheid van kerkenbouw, gemengde huwelijken, 
samenwerking etc. De laatste vraag aan ds. Van den Akker bleek ook voor ons 
van belang:

"Voelen de jongeren zich er bij betrokken?
"Dat is het volgende urgentiepunt: hoe de jeugd er in deze zaak betrek- 
ken. B.v. in een oecumenische jongerenberaad, een soort schaduwkabinet. 
Wij willen geen citadel vormen van kerken. Als het Humanistisch Verbond 
mee zou kunnen doen, b.v. in de recreatie, dan graag. Het is welkom 
het gaat om dienstbaarheid, niet om een nieuw triumfalisme. Wij excuseren 
ons voor onze kerkelijkheid",

De heer A. Treurniet met nensioen
De Nieuwe Haagse Courant van 25 mei schreef;

"Op 1 juni zal de heer A. Treurniet zijn functie als hoofd van de afdeling 
Documentatie en bibliotheek van de Rationale Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn neerleggen, na een dienstverband van bijna 20 jaar. De heer Treurniet 
verricht nog veel publicistische arbeid op het gebied van het maatschap
pelijk werk; hij geldt als "de encyclopedie van het maatschappelijk werk".
De heer Treurniet, die afgelopen woensdag 65 jaar is geworden, is thans 
nog tweede voorzitter van het Genootschap voor Reclassering in Den Haag 
en bestuurder van "Humanitas", afdeling Den Haag.
Na vanaf kort na de oorlog hoofd van de afdeling onderzoek gevangenissen 
en concentratiekampen van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, trad 
de heer Treurniet op 1 januari 1949 in dienst van de Rationale Raad. Op 
29 april van dit jaar werd hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje 
Nassau.


