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RADIO-UITZENDINGEN

3/3 zondag 9*45“10*00 uur: P. Spigts "De man in kwestie” 

10/3 zondag 9»45-1°*00 uur: W.
(Hilv. II)

van Dooren: "Rekenschap afleggen” (Hilv8. II)
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De Nederlandse Vereniging voor Maaischappeli.jk Werk
"HUMANITAS”

Nog volop verk
De Edese Courant van 6 februari nam een vraaggsprek op met de heer 
M. Kers, die werkzaam is in het gebied dat de gemeenten Ede, Renkum 
en Wageningen omvat. Deze maatschappelijke werker meent:

"Voor de spreekuren mag dan nog geen overweldigende belangstel- 
ling zijn, het is me wel gebleken9 dat hier heel wat te doen is 
voor me. Op de duur zouden hier alleen voor Humanitas zeker vier 
krachten een taak vinden0 Bij de rijksoverheid en dus ook bij 
het ministerie van Cultuur* Recreatie en Maatschappelijk Werk is 
men echter aan het bezuinigen en daarom zal het afdelingsbestuur 
nog wel even moeten wachten voordat alle wensen vervuld zijn.
Wel is men bezig een tweede beroepskracht te zoeken".
De contacten met de Edese collega's noemt hij uitstekend; dat 
zijn de krachten van het katholiek* het gereformeerd en het her- 
vormd maatschappelijk werk, alsmede de interkerkelijke stichting 
voor maatschappelijk werk te Bennekom0
"Het zijn alle beroepskrachten die door eenzelfde opleiding en 
ervaring vanuit dezelfde achtergronden werken. We zouden eigen- 
lijk best met z'n alien in een gebouw kunnen zitten, maar daar 
is de achterban nog niet aan toe. Dat is ook wel te begrijpen 
omdat iedereen zo zijn persoonlijke opvattingen heeft. Indien 
de client niet de wens uit van confessionele zorg, dan komt hij 
bij Humanitas terecht".
Het basis-principe is voor alle workers identiek; open staan voor 
de mens die hulp nodig heeft.
"Wij leggen daarbij geen normen aan. Wat voor de een een onbete- 
kenend wissewasje is, kan voor de ander een levensgroot probleem 
zijn. Van het begin af moeten we duidelijk laten blijken dat we 
ons voor zo'n probleem levendig interesseren"0
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Huraanistische Stichting voor huisvesting van bejaarden
"HSHB”

In het januarinummer van "De Bejaarden'4 lazen wij;
"Het doet redactie en uitgever genoegen, dat met ingang van nr. 
1-1968 00k de Humanistische Stichting voor Huisvesting van Be
jaarden (gevestigd te Amsterdam, Wouwermanstraat 42) het maand- 
blad "De Bejaarden" tot haar officieel orgaan heeft gekozen.
Haar officiele mededelingenrubriek zal voor het eerst in het fe- 
bruari-nummer verschijnen.
Alle besturen van gereedgekcmen, in aanbouw zijnde of in voor- 
bereiding verkerende projecten van de HSHB ontvangen voortaan 
automatisch een abonnement op dit blad.
Als vertegenwoordiger van de HSHB heten wij de heer J. Bijleveld 
van harte welkom in onze Redactieraad".

Dukenburg
Het Gelders Dagblad van 19 januari schrijft?

"Nog dit jaar wordt op de Dukenburg waarschijnlijk een begin ge- 
maakt met de bouw van een bejaardentehuis op humanistische grond- 
slago Een door de Nijmeegse architect J.H. ten Have gemaakt schets- 
ontwerp wordt door de gemeente Nijmegen momenteel op zijn financiele 
aspecten bestudeerd.
Het bejaardentehuis wordt in exploitatie genomen door de stich
ting Huisvesting Bejaarden een onderafdeling van "Humanitas", de 
Nederlandse vereniging voor maatschappelijk werk, afdeling Nijmegen. 
Het overkoepelend orgaan is de HSHB te Amsterdam (Humanistische 
Stichting Huisvesting Bejaarden).
Het schetsontwerp, dat de gemeente Nijmegen momenteel in bezit 
heeft, voorziet in een uit 9 woonlagen bestaande hoogbouw, met 
sousterrain. Het bejaardentehuis zal plaats bieden aan 100 bedden. 
Voorts zijn er bij het complex op de Dukenburg nog tien bejaarden- 
woningen geprojecteerd".
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Humanistische Werkgemeenschap in de Partij van de Arbeid9
"HWG"

Werkgemeenschap hoeft niet, wel besinning.
Aldus de "kop" in Opinie van 2 februari; na de discussies in de kring 
van de Werkgemeenschap voor Katholieken en in die van de Werkgemeen
schap voor Protestants-Christenenj, beson ook de HWG zich op de vraag of 
er in de huidige tijd nog een taak vocr zo’n werkgemeenschap is weg- 
gelegd0 De heren C, de Vries en HoJo Roethof droegen in korte inlei- 
dingen discussiestof aane

"Dr. Roethof ging er van uit9 dat iedere vorm van georganiseerd 
humanisme in de eerste plaats wii bijdragen tot het zelfbewust- 
zijn van het buitenkerkelijk volksdeel en het wegnemen van dis- 
criminaties, en in de tweede plaats tot de bewustwording van de 
mens in een in menig opzicht chaotische samenleving, opdat er 
nieuwe perspectieven worden geopendo
De P v.d. A heeft na de oorlog voor het eerst serieus gepoogd 
de oude tegenstelling tussen zogenaamde christelijke en niet- 
christelijke politiek te doorbreken, ocme door het verband tus
sen levensovertuiging en politiek inzicht bewust te erkennen 
naast de mogelijkheid om op grond van uiteenlopende levensover- 
tuigingen tot een gelijke politieke keuze te komen. Dit leidde 
tot de oprichting van de werkgameenschappen.
De Vries stelde in zijn betoogc, dab de werkgemeenschap naast 
de uit art. 53 van het beginselprogram voortvloeiende taak - 
"verdiepirig en verrijking van het geheel der socialistische 
gedachte en beweging" - als het ware een "nevenfunctie" heeft 
gekregen als opvangcentrum;, met zelfs een min of meer propa- 
gandistische taak naar buiten. Nu het langzamerhand vanzelf- 
sprekend is geworden9 dat sen protestant-christen of rooms- 
katholiek lid kan zijn van de Partij van de Arbeid is deze ne- 
ventaak sterk afgenomen0 Voor de HWG is deze ook altijd maar 
beperkt geweest. Het is logisch dat men zich nu de vraag stelt 
of voortbestaan van de werkgemeenschappen zin heeft.
Na de discussie die volgde kon de voorzitter mr. H„Bo Engelsman 
als conclusie trekken9 dat de HWG van mening is, dat in de 
Partij van de Arbeid de mogelijkheid moet biijven bestaan om 
zich in humanistisch verband te kunnen biijven bezinnen op 
vraagstukken als de gelijkwaardige plaats van het buitenkerkelijk 
volksdeel en op het belang van de bewustwording van de mens in 
een snel veranderende samenleving. De HWG staat open voor ieder 
overleg over de organ!sche vorm waarin dit kan gebeuren, en 
over de verhouding tot andere levensbeschouwelijke groepen".
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Studentenvereniging op humanistische grondslag
"SOCRATES”

De ab-actis Yvonne Jungslager schrijft ons:
"Reserveer vast het weekend van 16-17 maart voor het nieuwe 
Leiden-Delft-Amsterdam weekend in de Drommedaris te Enkhui- 
zen. Opgavemogelijkheden op het volgende stencil„
Lentefestival. In de week van 25-29 maart wordt deze aanlok- 
kelijke civitale cultureie manifestatie ter bestrijding van 
de voorjaarsmoeheid georganiseerd.
Nadere inlichtingen in het LoUeB.
Denkt u 00k nog eens aan uw eventuele achterstallige contri- 
butie. Cave quaestorem!"
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INTERNATIONAAL NIEUWS

Europees congres
Van 14 tot 19 juli 1968 he'cd'i de Internatinal Humanist and Ethical 
Union haar tweede europese congres in Hannover, West-Duitsland0 
Het thema "Conservation and human fulfilment" zal worden ingeleid 
door de heren dr» D.MoCo MacEwan (lerland) en A0 Niel (Prankrijk) 
die respectievelijk zullen spreken over

10 Conservation as the intelligent and purposeful control of 
the human environment?

2e Human fulfilment as the choice and pursuit of ideals and 
the attainment and enjoyment of ends.

Het congres zal geopend worden met een openbare bijeenkomst waar 
onder andere het woord gevoerd zal worden door dr. S.L. Mansholt, 
vice-voorzitter van de Europese Commissie.

Groot-Brittannie
Be British Humanist Association en de National Secular Society hebben 
gezamenlijk het initiatief genomen tot de oprichting van een humanis- 
tische parlementaire groep, waarvan op het ogenblik ongeveer 15 parle- 
mentsleden deel uitmaken. Deze groep zal de humanistische beweging 
kunnen helpen bij het indienen van moties en het stellen van vragen 
betreffende kwesties die de humanisten na aan het hart iiggen.

Het Internationaal Jaar voor de Rechten van de Mens
De International Humanist and Ethical Union die uiteraard de mens cen- 
traal stelt, heeft haar leden-organisaties verzocht op alle mogelijke 
manieren aandacht te besteden aan het Internationale Jaar voor de Rech
ten van de Mens. Ook de IHEU zelf blijft niet achterwege0 Zij was ver- 
tegenwoordigd op de conferentie over de rechten van de mens die in 
januari te Geneve door de bij Eccsoc aangesloten "non-governmental 
organizations" gehouden werd en is ook van plan gedurende de loop van 
1968 door middel van haar publicaties bijzondere aandacht aan dit on- 
derwerp te besteden.

Bihar project
Dit onder auspicien van de IHEU uitgevoerde project, waarvoor inder- 
tijd ook door de nederlandse humanisten een aanzienlijk bedrag werd 
bijeengebracht, heeft door het recente uitblijven van de regen en de 
daarmee gepaard gaande voedselschaarste een aanzienlijke vertraging 
opgelopen. Gelukkig is er inmiddels weer regen gevallen, zodat de 
vooruitzichten voor de toekomst weer gunstiger zijn.
Het project heeft echter niet geheel stil gelegen. De training der 
tapijtwevers werd afgesloten en inmiddels is men overgegaan tot de 
stichting van een cooperatie, die zich met de vervaardiging van ta- 
pijten bezig zal gaan houden. Andere trainirgprogramma’s voor de toe
komst zijns lederbewerking en smeedwerk.
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Congressen
"In 1968 zal te Brussel een internationaal humanistisch jonge- 
rencongres gehouden worden. Tevens wordt van 14 tot 20 juli 
1968 in Hannover een Europees Humanistisch Congres georganiseerd. 
Het vijfde congres van de Internationale Humanistische en Ethische 
Unie is voor 1970 in de Verenigde Staten gepland".

Het Parool van 26 januario

Nieuve Erasmus uitgave
"Een internationaal team van geleerden is reeds enkele jaren be- 
zig met een nieuwe uitgave van de verzamelde werken van Erasmus. 
In het jubileurajaar 19&9 hoopt deze commissie het eerste deel van 
de serie, die waarschijnlijk tot dertig of veertig banden zal 
uitgroeien, te kunnen doen verschijnen.
Met de totale uitgave zijn volgens dr. C. Reedijk, secretaris van 
de Nederlandse commissie en directeur van de Koninklijke Biblio- 
theek te Den Haag, tientallen jaren gemoeid"

De Volkskrant van 27 januari.
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van ALLE KANTEN

Geen rolonzekerheid
De Nieuwe Linie van 13 januari plaatste een kanttekening bij de instal
lable van de tien geestelijke raadsliedenj die begin van dit jaar in 
volledige dienst bij de inrichtingen van jusfcitie kwamen te staan0 
Om voor eens en vooral verwarring omtz-ent geeatelijke raadslieden uit 
de wereld te helpen? schreef de Nieuwe Linie dit8

"De geestelijke verzorging omvat de protestantsep katholieke9 
joodse9 humanistische bezigheid§
Een geestelijke verzorger is altijd van godsdienstige aardj 
De geestelijk raadsman is altijd humanistp hoewel een geeste
lijke verzorger een uitstekend raadsman kan zijn0 
Vergelijk? een predikant is een protestants geestelijke, be- 
halve wanneer een RoKo geestelijke op de preekstoel staat, 
want dan is ook hij predikant"0

De Nieuwe Linie had waarschijnlijk wat meer angst, zorg en bescheiden- 
heid van humanistische zijde willen zien, wat meer "rolonzekerheid"?

"In deze vergadering van "zielzorgers" niets te bespeuren van 
rolonzekerheid, functieverlies en ambtsverduisteringo In deze 
hete zaal blijven de aanwezigen bijna drie uur luisteren naar 
woorden over de goede strijd die is gestreden, de erkenning 
die is verworven, over ambt en roepingo "De raadsman komt als 
een afgezant van de gemeenschap"0
Zet kerkelijke geestelijken drie uur in een zaal en de twijfel, 
aan hun functie, hun bestaan en aan dergelijke lange vergade- 
ringen op zaterdagmiddag zal boven komen0 Maar het Humanistisch 
Verbond met zijn geestelijke raadslieden is nog jong en heeft 
een pril elan0 Zij zijn nog maar amper "opgedoken in het raad- 
selachtig zijn", zoals het begin van hun credo ook bij deze 
plechtigheid weer luidde"

Volkers in Amersfport
Hoewel de meeste landelijke bladen de laatste tijd geregeld korte ver- 
slagen opnemen van lezingen, die voor gemeenschappen van het Humanis
tisch Verbond worden georganieeerd (vooral wanneer men deze ook voor 
kringen buiten het humanisms van bslang acht), is het natuurlijk niet 
mogelijk deze steeds in de rubriek Van Alle Kanten op te nemen0 De 
uitnodiging van de gemeenschap Amersfoort aan de schrijver Jan Wolkers, 
tijdens welke causerie men met de auteur van gedachten kon wisselen, is 
opvallend genoeg om hier even te vermelden0
De Amersfoortsche Courant van 23 januari schreef over Wolkers?

"Jeugdherinneringen en 1evenservaringen, in zijn werk tot in de 
schijnbaar onbelangrijkste details weergeven, zijn veelal uit- 
gangspunt en drijfveero Hij beschikt over een arsenaal herinne- 
ringen en zal wel nooit uitgeschreven raken over het leven dat 
hem in verleden of heden geselt, beangstigt, dat hem razend maakt 
of machtelooso
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De beperktheid in zijn thematiek is in rakeire zin zijn kracht9 
tegenstanders die hem een eenzijdigheid y'erwijten ten spijto 
Als gevoelsman is Wolkers een romanticuss sommige van zijn pas
sages onderscheiden zich door het zelfbeklag van de hoofdfiguur9 
dan weer drijft afschuw voor bekrcmpen burgerdom zijn persona
ges tot bizarre situaties0 Hij is geobsedeerd door de dood^ ver- 
rotting en vergankelijkheid blijken niet weg te denken elementen 
in zijn werko Erotiekc, opstandigheidj, twijfel9 verbitteringp 
schuldgevoel tegenovex God9 ouders naasten^ al deze elementen 
zijn in zijn werk verweven!?

Pater en humanisten
En de tweede uitzondering van vandaagr is de lezing gehouden door 
pater Mo Gemmeke, prior van het Carmelietenklooster in Deventer,, voor 
de gemeenschap Hengelo0
Het Hengelosch Dagblad van 30 januari schreef onder meers

"Er van uitgaande, dat godsdienst de mogelijkheid biedt om de 
werkelijkheid (arbeid, vrije tijd enz0) te accentueren stelde 
pater Gemmeke twee levenshoudingen tegenover elkaar, de theo- 
logale en de humane0 De theologale houdt het besef in9 dat God 
bestaat9 dat hij overal aanwezig en 00k overal bezig is0 Bij 
de humane levenshouding valt het accent z0io op de morele bon
ding ten opzichte van de werkelijkheido TJitingen van dit laat- 
ste kunnen zijns eerbied9 waardering9 rechtvaardigheid etCo 
"Door het accentueren van de werkelijkheid staan wij als ka- 
tholieken op hetzelfde platform als de niet=gelovigen", aldus 
spreker0
Pater Gemmeke was van mening9 dat de nieuwe interpretatie van 
bijbelteksten (waarbij biologischeo chemische en natuurkun- 
dige aspecten geen rol meer spelen) veel angst en overdreven 
zondebesef heeft weggenomen0 Daar staat tegenover, dat deze 
nieuwe ontwikkelingen veel onzekerheid hebben gebracht over 
het gelovig denken bij de katholieken en dat velen 00k moeite 
hebben met de vormgeving van de geloofsbelevingo 
Pater Gemmeke stelde met nadruk dat men er naar meet streven 
elkaars opvattingen te verhelderen en niet moet proberen deze 
opvattingen te overtroeven0 Na de pauze ontspon zich een le~ 
vendige discussie"

Protest
Naar uit een bericht in Het Vrije Volk van 30 januari blijkt9 heeft 
de Humanistische Jongerengroep een protest ingediend bij de Russi- 
sche ambassade tegen de vonnissen die m de Sowjet Unie zijn uitge- 
sproken tegen de schrijvers Glanskov9 Ginsburg, Dobrovolsky en Vera 
Lasjkova0

"De Sowjet-partij-bourgeoisie heeft zich9 zo schrijven de hu- 
manistische jongeren, hiermee wederom cp een lijn gesteld met 
de reactionaire regimes in Spanje, Portugal en Griekenlando 
Deze jongerengroep dringt aan op onmiddellijke invrijheidstel- 
ling van de veroordeelde schrijvers om zo in het jaar van de 
rechten van de mens geen inbreuk te doen op de vrijheid van 
meningsuiting"0
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De verdwi.jnende kerk
In Enter, tijdens een teach-in over ?De verdwijnende kerk(gebouwen)?,,, 
heeft ds0 Stange, hervormd predikant uit Weerselo gezegds spoedig zijn 
er geen dominees meero 
nam deze uitspraak in de kop van het artikel op en schreef vender;

"Een forum, bestaande uit ds0 Jacobs, herv, predikant te Enter, 
ds, Stange, ds. Bloem, gereformeerd predikant uit Goor, kape- 
laan Engelen en ir0 Van Gelder, humanistisch raadsman aan de 
THT onder voorzitterschap van de beer D0 Houwaart, hoofdredac- 
teur van onze bladen, begon de teach-in met korte inleidingen 
over het gespreksthema0 Opvallend was, dat alien ervan uitgingen 
dat de kerk in de toekomst beslist met zal verdwijnen0 
Deze eerste Enterse teach-in werd besloten met de vraag "Waarom 
zijn er eigenlijk zoveel kerken"„ Ds, Stange; "ik weet het ook 
niei"0
Dso Jacobs;"ze zijn er gekomen en wij zitten er mee"o 
Kapelaan Engelen; "Ze zijn er, omdat wij een kerk vormen van 
mensen, die fouten kunnen maken0 Maar als wij ons dat realiseren, 
kunnen we mogelijk ooit tot een eenheid komen"0
Ds<> Bloem; "Dat ligt aan de beperktheid van ons inzichto Er zijn 
drie hoofdwaarheden en vele bijkomstigheden, waarover men van 
mening verschilt9 Da's jammer"0

Het Dagblad van het Oosten van 27 januari,© ©

9

Erasmusherdenking
In 1969 zal het vijfhonderd jaar geleden zijn, dat Erasmus, de huma- 
nistische filosoof, In Rotterdam werd geborem Reeds nu zijn velen 
druk in de weer om in woord en geschrift zich voor te bereiden op 
een grootse herdenkmg, waarbij een ieder waarschi jnli jk wel trachten 
zal zoveel mogelijk van Erasmus9 geestelijke erfenis voor zich op te 
eisen0 De gemeente Rotterdam,, progressief als altijd, heeft vijf kun- 
stenaars het voorstel gedaan "De lof der zotheid" van Erasmus te ac- 
tualiserem De Volkskrant van 2? januari schreef;

"Een speciaal comite onder voorzitterschap van de wethouder 
Kunstzaken van Rotterdam, de hear Jo Reehorst, heeft als voor- 
naamste programmapunt een manifestatie in De Doelen bedachto 
Aan Jan van Vlijmen, Peter Schat en Bruno Maderna is gevraagd 
muziek te schrijven bij een cborHugo Claus te bewerken "Lof der 
Zotheid"» Johan Greter zal de regie van dit stuk "totaal thea
ter" verzorgem

"De gesprekken met deze kunstenaars zijn nog in een stadium van 
hardop denken", zegt mr0 JoAoJo van Gorkom, secretaris van het 
comite en hoofd van de afdeling Kunstzaken0 "Wij willen met 
deze ambitieUze opzet het grote publiek bij Erasmus betrekken* 
Erasmus is een figuur van wie iedereen de naam kent, maar slechts 
weinigen weten iets meer"o
In 1936 heeft Garmt Stuiveling een toneelstuk over Erasmus geschre- 
ven, dat echter meer literatuur dan theater is®
De gemeente Rotterdam zal de herdenkingsmanifestatie moeten be- 
talen, maar het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk staat achter de voorlopige plannen en wil financiele mede- 
werking verlenem
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Kerkgenootschappen en het Humanistisch Verbond zijn zeer gelnteres- 
seerd in de Erasmus-herdenkingo In het comite heeft profodro JoC0 
de Grootp toekomstig rector van de theologische hogeschool in Am
sterdam, zitting naast onder anderen drs0 JqCo Ebbinge Wubben, de 
directeur van het museum Boymans van Beuningen0 Het ligt in de be- 
doeling ook dit museum, bij de Erasmus-herdenking te betrekken0

VPROg nieuwe statuten
De Leeuwarder Courant van 5 februari wist te maidens

"Het algemeen bestuur van de VPRO heeft zaterdag eenstemmig besloten 
dat deze omrcep op korte termijn nieuwe statuten moet krijgen. De 
oude dateren van 19260 De nieuwe statuten moeten er van uitgaan "dat 
de YPRO zich ten doel stelt op basis van evengelie en humanistisehe- 
cultuuropvatting radio- en tv- programma’s te verzorgen die het de 
luisteraars en kijkers mogelijk maken zich een beeld te vormen van 
wat er leeft in geloof, maatschappi j geestelijk leven en cultuur.
De VPRO wijst een dogmatische houding af in godsdienstig, politiek 
en cultureel opzicht0 Hij beschouwt het als een van zijn belangrijke 
opdrachten informatie te verstrekken en informatie te verdiepen"0

Yormingsonderwins
Op 28 februari werd te Apeldoorn een bijeenkomst gehouden, waar de heer 
Jo Koops, consulent voor het Humanistisch Voxmingsonderwijs9 een lezing 
hieldo Able buitenkerkelijke leerkrachten van Apeldoorn en omstreken 
werden hiervoor uitgenodigdo Het Yrije Yolk van 26 januari schreef over 
het HVO nog ditg

"Er zal in samenwerking met de werkgroepen voor HYO uit Deventer 
en atphen, op 5 maart worden gestart met een appiicatiecursus9 
die opleidt tot voorlopig vormingsieider0 De cursus wordt in 
Apeldoorn (om de 14 dagen) gegeven0 Er zijn docenten aangetrok- 
ken voor het inleiden van de verschillende te bestuderen onder- 
werpen9 zoals filosofie, psychologies humanistiek9 pedagogiek9 
de grote godsdiensten en groepswerko
Het ligt in de bedoeling, dat degenen, die aan deze cursus wil- 
len deelnemen9 in de toekomst 1 a 2 uur per week vormingsonder- 
wijs zullen gaan geven"

Het HIVOS
Als nieuwe loot aan humanistische stam is daar het HIVOS verschenenj 
vrijwel alle dagbladen in Nederxand hebben er9 zonder commentaar ove- 
rigens? melding van gemaakto Het Yrije Volk van 14 februari schreefg

"Het georganiseerde humanisms in ons land heeft nu ook een insti- 
tuut dat zich richt op hulp aan ontwikkeiingslanden9 of "samen
werking met" ontwikkelingslandenr aoals het modern-voorzichtige 
spraakgebruik eist0
De nieuwe organisatie heet '•HIVOS", "Humanistisch Instituut voor 
Ontwikkelings-Samenwerking"o Opriehters zijn het Humanistisch 
Verbond en de "Weezenkas", een vereniging tot opvoeding en ver- 
zorging op humanistische grondslag in Amsterdam*
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Het HIYOS moet projecten aanpakken op economischo sociaal, tech- 
nisch, medisch en cultureel terrein, deskundigen en andere hulp- 
krachten opleiden en uitzenden of mensen uit het buitenland een 
opleiding geven0 Dit alies in samenwerking met de bestaande in- 
stellingen.
De "Weezenkas" heeft twee rail.joen gulden beschikbaar gesteld. 
Adviseurs zijn profodr® Tinbergen en dre SoLo Mansholt,

Boekbesprekingen
Het boek van S. Dresden, ^Het Humanistisch Denken, Italie-Frankri.jk 
1450-1600” ondervindt grote belangstellingo In het Eindhovens Dag- 
blad van 20 januari schreef drs0 JoMoPo ^ran Oorschot een kritiek, 
hij zei onder meers

’’Dresden - wij zeiden het reeds - schreef geen gemakkelijk boek, 
integendeel. Maar wie de moed heeft er aan te beginnen, zal wel- 
licht het genoegen smaken een gedeelte van de sluier, die het 
begrippenpaar Renaissance en humanisme verhuit, op te lichten.
De Haan en Meulenhof lanceren in hun serie Wereldakademie boeken 
van hoge kwaliteit, veelzijdige keuze met talrijke illustraties, 
in een geplastificeerde uitvoering voor een lage prijs0 Een plaat- 
selijk jurylid zei onlangs "men verkoopt geen gouden ring in een 
plastic-zakje”. Gelukkig voor u is dit wel mogelijk, zonder dat 
de goudwaarde verliest.

De Gooi en Eemlander van 1 februari bespraks "Het Humanistisch Verbond”, 
beschouwingen over het humanisme in verschillend perspectief0 een uit- 
gave van het Bureau Hoofdraadsman te Driebergen0

"Wanneer men bedenkt hoeveel misverstand en verwarring er nog be- 
staat rond de humanistische levensvisie, is het uiterst nuttig te 
noemen dat er nu het overzichtelijke en in zijn beknoptheid toch 
veelzijdige boekje is verschensns Het Humanistisch Verbondo Niet 
alleen over de organisatie, nationaal en internatio-naalp maar ook 
over de historie, de essentiele uitgangspunten van het moderne hu- 
manistische denken* Een kritische beschouwing van enkele niet-hu- 
manisten completeert dit overzichtswerkje0 ’’Wanneer men de gemid- 
delde Italiaan zou typeren als on--Hollandss> zou men niets over die 
zuiderling gezegd hebbene Wie een humanist als een onkerkelijke 
bespreekt doet niet anders”, begint profedr0 Oldewelt zijn bij- 
drage aan dit boekje*, Aangezien deze gesignaleerde opvatting vaak 
aangetroffen wordt, is deze uitgave van het Humanistisch Verbond geen 
overbodige luxe.
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HUMMISTISCH NIEUWS

Maart actie Steunfonds
Zoals elk jaar is er ook than?, wear een actie voor het Steunfonds in de 
maand maart„
Daartoe zal een groot aanta'i folders worden Terspreido

Humanisms en Arbeid,
Het rapport van de gelijknamige commissie van de Humanistische Stichting 
Socrates is thans in druk verschenen en verkrijgbaar door storting of 
oversehrijving van f 4s50 ton0Vo het Humanistisch Verbond te Utrecht0

Jeugdkampen
De commissie jeugdkampen van de Humanistische werkgroep Jeugd en Jonge-
ren organiseert een drietal tentenkampen0
29/6 - 6/7 Voor kinderen van 10=12 jaar te Hijssen
6 /7 - 16/7) ?
17/7 - 27/7) ’
Een folder hiervoor kan worden aangevraagd bij het Humanistisch Verbond, 
postbus 114? Utrechto

10 daagse kampen voor jongeren van 13“15 jaar te Helvoirto

Reis naar Noorweg en
Deze reis9 waaraan het-Humanistisch Verbond publiciteit heeft gegeven 
en die door de heer Q0 Bloten wordt georganiseerd is reeds volgeboekt. 
Met de Noorse humanisten is contact opgenomen om een ontmoeting mogelijk 
te maker.o

Verbondsraa d
Op 24 februari vond de 2e verbondsraadvergadering plaats0 
Er werd gesproken over een concept-beleidsnota voor de geestelijke ver- 
zorgingg deze nota met die over andere verbondstaken zullen in 19^9 op 
het jaarlijks congres worden aangeboden0

Hoofdbes tuur
De verbondsraad benoemde twee nieuwe leden voor het Hoofdbestuur®
Het zijn de heren C0J0 de Ronds te Gorinchem0 Geboren 18=6~l925->
Leraar Duits0 Oud secretaris van gemeenschap Gorinchem van het Humanis
tisch Verbond. Wethouder 0nderwijs9 Cultuur en Recreatie van Gorinchem.
E11 prof.dr^ Re Slot te Zeisto Geboren 6=7“1921. Hoogleraar Staathuis- 
houdkunde aan de Universite.it te Utrechto Oud voorzitter van gemeenschap 
Vlaardingen van het Humanistisch Verbond.


