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HUI1ANISTISCH VERBOND

Gr~ei8nd Ledental_ ---_.

Kon op 4 februari het 12.000sta lid ingeschreven worden, eind maart
w~s (it getal ~eeds overschreden en werd die maand afgesloten met 12.600
leden. Aangezien de aktiviteiten nog steeds doorgaan, kan verwacht worden
Q~t binnenkort het Humanistisch Verbond tegen de 13.000 leden zal tellen.

J?e:c 3conferentie_. .

Door het Hoofdbestuur werd op 10 april j.l. in Den Haag een perscon-
ferentie gehouden. Onder meer werd gesproken over het zgn. India-plan,
wcarbij door de ver~chillende humanistische organisaties, verenigd in de
International HUDunist and Ethical Union een project ten behoeve van de
provincie Bihar in India zal worden gefinancierd.

C0~~t..0..ctorgaanvoor A.msterdamse Studen'~sn
In verschillende universiteitssteden kent men al geruime tijd de

i:i_5i..lUr VG,n de geestelijk raadsman VOOT rla studenten, aangesteld door het
Huvi..n j st i sch Verbond. Ook in Ame t c'rdam bleek hieraan behoefte te bo ctc.an,
maar hier haeft DeD voorlopig een andere vorm gekozen. Opgericht is een
humanistisch contactergaan voor studenten, bestaande uit een achttal aca-
demici van verschillende discipline, die bereid zijn, studenten die dat
wensen in geestelijk opzicht met raad en daad terzijde te staan. Secretaris
van ~it orgaan is Drs. H.T. Oosten, Koninginneweg 97 te Amsterdam-Zuid.

~i(;k~p- en Bejaard.enbezoek
Ten behoeve van de zieken- en beja~rdenbezoekers zlJn enkele lite-

r~tuurlijsten verschenen, waardoor zij zich ook theoretisch kunnen be-
;_~vl(.'!.m8n •

M-,nl)_~_Çl_~~ boeken over het HUIDani.§..m~_
In "Kader", het blad voor de functionarissen van het H.V. is een

lijst verschenen van boeken in de Nederlandse taal over theorie eD praktijk
V:2-:lhet Humanisme. Deze lijst is ook zoe'rbruikbaar voor de leiders van
.!,0slir0ksgroepen.

: . Hoz-dz-ukke n

Binnenkort zullen herdrukken verschijnen VO,n de brochures liHum2.n:i_s-
t.Ls ch Vo r-mi.ngsonder-wi j s" en "Dit wordt gedaan". Beide brochures zijn u.it«
v-J:ck:ochten in een nieuwe ui tgave kan gebruik gomaak t Vlorden van opgoûane
crvf'..ringenen, voor wat de t",eede brochure betreft, is aanpassing aan
~e huidige situatie nodig.



50 -i

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR HAATSCHAPPELIJ1( vlERK

OP HU~NISTISCHE GRONDSLAG

HH U M ik Ti I TAS"

Lo-cOI'iI-i 1964
Het distribueren van de loten is in volle gang. Op het ogenblik is

onsovoer 2/3 van de loten uitgezet. Het verzenden en in consignatie geven
v~n ~c loten gaat nog steeds door. De v~rkoop, tot dusve~~,geeft ons reden
om met enig optimisme de uitslag tegemoet te zien.

A:G:~olingRotterdam
Afdel~ng Rotterdam heeft een gevo8lig verli8s gel0d8n door het

oVE:::!71ijdcnVan twee nog betrekkelijk jonge, zeer uk t Lcve bestuurslodon.
Op 19 februari 196~ overleed ir.J.L Rood; op 4 april 1964 de secretsris
do huer G. Goosen.

Op 1 april t rad mebrouw L. ck Vrios-Ens in dienst van het g0,rcst
Goldurlnnd, als maatschappelijk werkster voor de gezinsvoogdij in de
srrcndisscmenten Arnhem en Zutphen.

HUT1AI'FSTISCH THUISFRONT

Subsidie::"Humoristisch Thuisfront"
Op het gemeentehuis van Hoogland warken ambtenaren met gevoel voor

humo r , Hen leze or de memorie van toelichting op de 6'emeentebeg--ro-cing1964
r~.:lrop na. Normû.liter is dat een droo~, ambtelijk boekwerk. Ditm.:l.:llniet.

Conecitititieus wordt in een van de paragrafen aandacht besteed aen
,_llé Gomeentelijke subsidies aan orL-:c..niso.ties,die mili t a i r-e tehuizen
exploiteren. De Katholieke bond krijbt honderdtwintib Gulden, de pro-
t.cst an t ee zua t er-Lnet eLlLng veert ir::.;bulc1en. En dan h.eeft men no., tvlintig
,,,,'ulc1onuitgetrokken voor een ort;anisatie, die volgens de (;emeente Hoo:;-
lr-nt'-•• 0 0 0 "Humoristisch Thuisfront 11 heet.

Uitg(;zonclerd de socialist Blom, hnd niemand opmerkin€;en over cleze
~(;n[',minl:~',Naar de P.v. do-A. -vertet.;Gnwoorc~i,-çervoelde toch meer voor eon
Huuun Let i.sch Thuisfront. B. en \"J. hebbcn dnt er toen ma. 'rvan gem,),C'..kt.

Goen subsidie "ioor het "Humoristisch Thuisfront" dus dit j:::.ar.Het
lachen zeI ze w~l vercac..n••••••••
(Veluws Daciblad van 23 maart 1964).
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HUMANISTISCHEJEUGDBEHEGING

P:;'~',fJ1Teokend. Vakanti(:Ocentrum "J:vIeemvon~eilnii, Havel t o

Op het dit jaar zeer koude P2uswoek8nd waren 60 HJB-ers aanw8zi~.
De) Loi di n., was in handen van Jcnne ko Nijmeijer en .Ioharin i ek van dor Holen.
Do ',~~'.t()rdabavond was bestemd voor s oc i c-cdr-ama , het inwijden van de nieuwe
I-LJ.B.-ZllnG,'bundel, en dans. Háer-na nr.buur-Li j k de traditionele fW(lnchiand0-
Li n.,', Op zondat:;mor~;en werd een wandoLf.n., {jGmaakt onder Lei d i n., ven clc
~18è:" BrUb'beS, die de oudh e i dkun dLje bijzonderheden van de s t r-cek belichtte.
DG Lliclc1a,,;we r d d oor-gebz-ach t met groopsdiscussie. D _ zondagavonc-:' \12,S voor
~Lc hcc r Staf die GGn .inLe i.d i n.; hield over "Ho oi, en Lelijk". De tHeedo
P~~Sdc'b werd extra aandacht beschonken ~an de Vrije expressie door boct-
GOTen en cic::C'g21ijke. Eon zeer i_;csl~:è[t,;d wo ckc nd ,

Xml. J0 2.fqalinWJn

Op 14 maart werd in Gronin::;Gn eeil l'.fJel .i n.; van de HJB op~:0r~cln.
A:n-[;11 leden: 15. Secretaresse: 1ies H",lclGr, IvassenbertShstraat 54,
GJ..~Cllil'1b0n.

Hu}~NISTISCHE WERKGEMEENSCHAPIN DE P.v.d.A.

: .

~y-C,J:'El.~~v~i nl;~
In "Verniem'.1ini;g het offi cj_;~nü ort.J,an van de H. W.G. maa.r-t nunmor ,

beaf'l:; rvlf'.kt'2ur K. Timmerman, in Cé..:nl:c'(Jf,.l"rtikul , "Dit is ons h(J~i.,:_~~c:;-
of misschien vcili~ i<1eaf'.l" zijn kritisch8 beschouwin~ op de politi~kc
pzob l cmcn van vandaa.j , Ls8zien è'.oor humanistisch-socialistische bril.

D", voorzitter van de H.W.G., hst T1,w...::deKamerlid Hr. H.B. Enc')~sIU':n
schreef in hc t zc Lf'd.e nummer over "}\lens on Rijnmond" • Het die Rijnmencl
is ni0t de watermassa van d0 Rijn be~ocld; wol de nieuwe staatkundi~o
von.Ist , om do Ri jnmond.jeme en t en to doen sunen .•..lorken. W2vt daar 2,llomaal
,:,[,n de Dol t.a= oLnd cn v0"11 Rijn en Haus :;;<,-'Jeurt is zo s pck t aku l c i r en OVlT-

schrijJt zozaer de gemoentelijke mOGelijkheden en bGlan~en, dat ~r ,rel
1l~C'.:i.· 0'2n n i euw b c s tuur-s or-ga.an moest wo r-don gezocht.

He t n i ouwc Kamerlid, NevroU\-! r-1r. 11. Sil1ser-Dekker schrijft bo c i.c nd
aval' de aiGen taak der ~eestelijke v~rz;r~inb voor buitenkerkelijkon.
Voo r.v] hot "waur-on;" ,·wordt be s pr-okcn ,

Honri Snndborc coeft zijn f~scinGr~nda kijk op dat broei0n~u wrijf-
pun t .i.n Zuid Oost Azië, dat mot '_~J nc.am IlhlGisi(j wo r-dt aanceduL~. EiJn
Lr0n v~u sill8ulenJ oorlogsb~vaar!.

De Irene-élffair8 v",roorzc,[,k-t8 ni ot a Ll.c en rimpels in (lv oo oumenLsche
vijvGr, mnar uok in die vun de confossion21e partijformuties. D~arov~r
Jr',cd; 'J:1immorm8.nu meer weten.

En natuurlijk is or ook woer (0 altijd interessante en lezGnsDaar~i~e
r-ubr i ck van Meyor ele Vr-Lo s , "D'i ngori VEm l~e D?1C", waar a L'los cm n')b' vl[:.t

k r ib i.e ch wo r dt b ek e ken.
Voor een proefnummer van "Vc a-n.ieuw.ing wo nde man zich tot hot secro-

;~~tl'Ü~G.tvan de H.\;J.G., HaabvlCC 210, 12i(~Gl1..
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RADIOLEZINGEN

:::> mo i

10 me i.

1ï Dl": i

2!;. moi

31 moi
7 j"l';;'11iI

J.C. Brandt Corstius

A. Vermeer

J. Cohon "Stuwende krûchten"

R. de la Rie "He t humanisme van Annc, Bl.cman "

J. do Lcede "Humanis t i sche Gedachte1-rissc lin0"

P.D. van Royen "Voor- en nadelen van het athetsme"

Lr:;.",_~.0i.:i.in de maand mei voor de A. V.R_._~
5 me i ~15.45-16.00 uur JYlevr.Mr.M.Rooc~-de Boer

"OpvoedinG in het buitenkGrkelijk
bezin"

INTERNATIONAALNIEU\!S._---

HoCl' J2..0~amenlirjkheid

Te Antwerpen was de Grote zaal ven de St.I~natius-facult0it tot de
Laat st o s t ocL bezet t oen daa.r' op 18 mar.r t de bisschop van Br-cda , E1,:;r.
G. c'..: Vet sprak over do Henseli.jkhoicl va n de Europese s amonwer-k i n, in do
Ke:clc.

;i In Vl:landeren is been enkoLe opLos ei.ng mOGelijk zonder tenminstu
0Gn "modus vi.vcnd i." tussen ke rko Lt jkcn en niet-kerkelijken tussen t:,"'-
Lovigon en oncelovib·en. De rvtrao s f'oo r is thans i.;'unsticor voor ecn c1io.-
100,; tussen mensen van goede wil. Diep~aando wijzigingen in ~e vcrhou-
Jin~ün zijn wellicht no~ niet voor morGen, maar wij zijn op weG naar
C.O echte ve r-dr-aag zaamhcd d , Door do urbanizerinc en de proletr',riz\Jrins
o s m, kvamen en komen de kerkelijken moor in direkt kontakt met do 011.-

korkelijken waar-door meer openheid ontstaat. Van een and or-e k.mt be-
seffen ook bijv. de socialisten, of ~aD toch velen ondor hen dat zij
in hut da~elijks lavGn muer hebbon Cat hen verenigt met hun aniere
mc~cbur~ers dan wat verdeelt: (De Volkskrant van 19 maart 1964).

Ta Brussel sprak op 3 ma~rt ~o dirocteur-~cneraal van het M.O. over
hot vorJaren van de dialoo~ tussen kerkelijken on nict-kerkelijk~n, wij
ci t cxen hot volbonde uit "De Standa2-I'cl1i (Brus SGI 5 maart 1964) g

H Grotere bczamcnlijkheid in de zielzorg cn het apostolaat is clrin~end.
noodzakelijk. "Het zou mij niet vorllOn\:ercn, aldus mgr. De Vet, indien
Eur opa he t laatste continent was Wf'..c·,r'leze samenwer-ki ng een feit wor-dt ,
hoa beschamend dit ook klink8. Het 0ni~e voordeel hiervan is, dût we
nu eens Geen suprematie"kunnen opeisen. Europa hoeft de wereld voel
~\..:~even, maar het draûct ook aon zwûra schuld. De problemen vaar~Gc
(10 Kerk in vele delen van do \.,rcrol(l kampt, zijn grotendeGIs van Europese
oor spr-ong , Daarbij behoren de ver~leoldheid der ch r i s t enen , hot communisme
en het atheïstisch humam.amc "; }t;r. De Vet pleitte overiGens voor een
cUc.looC met dit humanisme, want w i. j zijn aangewezen om mot oLkando.r te
loven" •
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In "De Vlaamse Gids", jo.art;'anu'48 nr. 3, bespreekt prof. dr. Loo
Apost cI de toakoms t der vr i j zi nnd jhe Ld in het mod er-n e Vla[mderc;:l1.Ond er
vrijzinniGheid wordt hier voornamelijk hot Geheol der buitenkerkelijko
strominGon onder de bevolking varstGon, variärend van de oude vrijecnkerij
tot hot moderne humanisme, van uitGGsproken atheîsme tot een V~b(;r uGnos-
ticisIJC.

11 De auteur bepl.ei teen ovorkoepclin,; van de be st aaride vri jzi.nni.r,o
or,;cmisaties en GroeperinGen als Humarristis eh Verbond, Brussol so HoL.;e-
schooluitbreidinG, Willemsfonds, Vormaylonfonds, VrijdenkersvercniGin-,
Gen, 8tC." (N.R.C. van 8 april 196L!').

P~fJ,~,L[~,Ç>~ vrijzirmi!;e jcu{-;d
In "Het Vrije v/oord", tijdschrift v.vn het Humanistisch Vor-bon.l in

DelGi1, aprllnummer, lezen wij:
;; Elk jaar - voor 1964 zaL het 3 me i zijn orc;'anisaertte Anbvcr-pcn
,jon autonoom werkond comité, hct Fcost van de VrijzinniGE: Jeu,-;'l.AC.n
',0 tvTaalfjaric;ekinderen, die in ',l,C school '10 lesson van de Q.iGt-:::.S?9.E..:.
fc_ssionele,zedenleer vo Lje n en hun plechtiGe commun i.o niet do en wordt
0ratis een fce~tdag aangebo~cn.

Het Comité Feest van l~2 Vrijzinni~'c JeuGd w i L aan die kinder.:onocn
feestdag bezorGen, met Gen ~roots b~nkat en achteraf een kindcrbnl.
In het geheugen van QG deelnemende kin:eren moet die dac ga~rift stnan
nIs een uitbundi~e dac, als de Jac uit hun j8u~d~ waaraan ze met hat
meeste ben00bon terujlenkon. He.nr toch merie n de inrichters l~at cr bui tGn
('.0 hcr-Lnnc.ri ng a;;>.n::efeestroes nu.; Let s moer moet nabI á j ven , Daarom
wor~t er tijdens een indrukwekkende plGchticheid bij het bObin van
Qa foestdaG aan de deelnemers Gon oorkonde uitGoreikt. In do oJrkondu
staat een opdracht, eon levensopdrncht voor kinderen van buitonkcrko-
lij~~ ouders. En al zullen vele van ~clze twaalfjnri~e kinderen do
betekenis van deze opdracht wel b(;~rijpen, toch zal er no~ de noQib0
levenservarinG moeten bijkomen om deze opdracht ton volle to kunn2n
2oorcronden on ze tot leiddraad VOGr hut Grote Leven te kunnen nomen.
Do inrichters menGn echter, dat wannaer een kind werd oPGevoed tot
con zoLf st and i g cL0nkend we zcn , vrij van alle dOGma "s , er voLdoonûo
~~~:rborGen voorhanden zijn, om hat ~it kiud mOGelijk te maken, volgens
[u opdracht vervat in die oorkon~0, zijn taak ~ls sociaal v('elon~ ill0ns
in Je maatschappij aan te vatt8n.
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VAN ALLE KANTEN

Kri t:-i:~.;.o·o..ttUi I
Hot rondschrijven van ds. B.A. Bos, hoofdiecerpredikant, hoeft ~e

m.ie sto d.aGbladen, de 8Toto en kleine provinciale bladen, week- en maan.' ..-
~)l~'-(~on,tijdschriften, kortom IIDePers", ~ele;;enheicl;;ei;evenkolommen
to wijden aan de controverse Bos-Lips, ean vraGen ~osteld in de Seno.at
en ac.n de brief van Minister De Jon.; , En niet zelden werden de pennen
:i_n ,..;if Gedoopt!
\[[1,-(; G'ooeurde?
DB. Dos richtte eon rondschrijven aan alle legerpredikanten in Bctievu
d.i onc t en

"bot.r-curde daa.r-Lnde intrede VD.l1 (~e humanistische r:l.ar}smannGnom drie
rüclûnGn:
1. Var».••.eb'e de inhoud van de bo oû schc.p die de humanisten brenG-on.
2. Omdat nu naast de kerkelijke en synacocaie Geestelijke varzor~inS,

ook UG bui tenkerkulijke st ronri n.;hot leGer binnenkomt, beorcc:.nisce;rd,
~euniforneerd un geIntocreerd. Ds. Bos meent, hlijkons zijn brief, d:l.t
con precedent ~aschapen is; ook cndero Groepen (apostolische,thoosofen,
a~~.) zouden nft geestelijke verzorging voor zich kunnen opeisen.
3. Vanwege het feit dat IIhet" humanisme eigenlijk niet bestaat. In 't
concrete geval gaat het nu om de boodschap van de heer H.J.J. 1ips,die
ts aarigewez en als "hoo f'dz-aa.d sman " met de rang van lui tenant-kolonel.
Diens credo typeert ds. Bos als "ontstellend in zijn armoedeil• Hij
vervolgt: "Hier worden metterdaad stenen voor brood gegeven. Het is
in zijn armoede bovendien anti-evsngelisch en het meest troosteloze
getuigenis dat gegeven kan worden.1i De hoofdlegerpredikant meent dat
hoofdraadsman Lips en de vier raadsmannen die nog ~~~~~~n mnctcn
\!orden zich uitsluitend zullen mogen bezighouden met militairen die
uitdrukkelijk lid zijn van het Humanistisch Verbond.

Ds. Bos wijst er de lagerpredikantan met zeer veel nadruk op dat
,erop moet worden toegezien dat niet alle recruten die achter het woordje

coûsdienst een streepje zetten aan de humanistische raadsmannen toevallen.
IIHet gevaar is niet denkbeeldig, dat de r,_i,adsE1<1ndi..' 1I'..'i;r8,,-pjes"zal l-

Aan het slot van zijn brief stelt ds. Bos dat pretentie van de
lruman i st en geestelijke verzorging te geven, een pretentie is "di e in
uitvoering schadelijk is voor de ware dingen van de mens, die met zijn
di ene t e nood in de kou blijft staan en die daaruit door de boodschap
van de humanisten niet wordt verlostöl, waarna ds. Bos eindigt met het
vermaan aan de legerpredikanten op een eventueel verzoek van de huma-
nistische raadsmannen de kamer van de legerpre~ikant af te staan, niet
:t_nte gaan.". (Trouw, 11 maart 1964). I-traChten te claimen.

_ 1

Een Antwoord---_ •.....•..._----
Humanistisch hoofdraadsman Lips hoopte dat achter deze zaak zo snel

mogelijk een punt gezet zou kunnen worden en zei, volgens o.m. de Nieuwe
Provinciale Groninger Courant van 16 maart 1964

"de brief van ds. Bos "çnge lukk i g " t e moeten noemen, omdat op deze vlijze
de twee groeperingen nooit dichter bij elkaar komen. Hij had gehoopt
det de christenen de humanisten in het leger met respect zouden opwach-
ten. Ds. Bos heeft in zi jn brief '....el het woord 1Iliefdevol" gebruikt,
maar verder blijkt uit het stuk nauwelijks iets van de christelijke
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liefde jegens de naaste, aldus de heer Lips.
Voorts betreurt de humanistische hoofdraadsman het dat ds. Bos niet

oot hem een exemplaar van de brief heeft toegezonden.
HIn die brief werd mijn naam genoemd en Herd over mij geschreven.

Ik ~ad het normaal gevonden wanneer ds. Bos mij daarvan kennis had
gegeven. Nu moest ik erover in 'rrouVJlezen. 1111

Dr. J.P. van Praag en de heel' H.J.J. Lips reageerden officieel door
niet te reageren. Het Vrije Volk van 18 maart berichtte daaroverg

.. Dr. J.P. van Praag, voorzitter van het Humanistisch Verbond en de
heer H.J.J. Lips, hoofdraadsman voor de humanistische geestelijke ver-
~orging in het leger, zullen niet reageren op de geruchtmakende brief
van hoofdlegerpredikant ds. B.A. Bos, maal' op zoek gaan naar elke vorm
van samenwerking met de protestant_~ en katholieken welke in de arbeid
onder militairen mogelijk is.
De hoofdlegerpredikant is vrij om de brieven te schrijven die hij wil,
zo formuleerde ~e heer van Praag het voor ons.

Het hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond heeft overigens op
het centrale kantoor in Utrecht de bewuste circulaire niet ontvangen,
noch een afschrift van ds. Bosch zelf. Het nieuws werd hier uit de
krant bekend.

Men is er zich in Utrecht van bewust dat ook veel legerpredikanten
en aalmoezeniers beslist niet gelukkig zijn met de principiäle uitval
vétn ds. Bos. En het Verbond verwacht vooral van r.k. zijde in de toe-
komst weinig barrières,"

In het Algemeen Handelsblad van 13 maart kon men hier het volgende over
1e;:;8n:

Met zijn aanwijzigingen doet ds. Bos, alsof de kHestie van de huma-
nistische geestelijke verzorging een open zaak is. Dat is helemaal niet
waar. De zaak is tot in de puntjes geregeld en bij die besprekingen was
ook ds. Bos aanHezig. De ~ilitairen moeten, voorzover meerderjarig, zelf
schriftelijk verklaren humanistische geestelijke verzorgingte wensen.
llinderjarige recruten moeten een briefje van hun ouders meebrengen.
;1 Het is eigenlijk wel een beetje komisch, dat de intrede van de huma-
nistische raadsmannen in de krijgsmacht aanleiding heeft gegeven tot
eon r-onda chz-djven!'', zei dr. Van Praag. "Het is alsof daarmee de baar-
l:Ljke d.uivel in het leger wordt binnengehaald. 11

.Dr. Van Praag heeft het grootste vertrouHen in de legerautoriteiten,
\;aarmee het Humanistis eh Verbond uiteindelijk te maken heeft, d.at de
u i ügewez-kt e regeling loyaal zal wor-den ui tgevoerd. Het Humanistisch
Verbond is niet van plan aktiviteiten te ontplooien tegen het rond-
schrijven van ds. Bos. Men wacht rustig af hoe de zaken zich zullen
ont~ikkelen. Ds. Bos mag zoveel brieven rondzenden, als hij wil. Uit-
eindelijk zullen de legerpredikanten zelf hun houding Hel Heten te
bepalen, meent dr. Van Praa.gs "
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P~'~~~F8t3n uit de mode? Thans ••••••
])0 Ni.euwe Linie van 21 maart schreef onder de titel 11Krijgsgehuil ;1 een

scherp contrastuk, dat wij hieronder overnemen:
il Nu papenvreten bij de pr otest.arrten uit de mode is, begint ds. B.A.
Bos, hoofdlegerpredikant, zich langzamerhand te ontpoppen tot een ge-
ducht humanisten-verdelger. Na eers·i;zijn krijgslustige neigingen te
~lGbben botgevierd op hervormde legerpredikanten, die tegen het gebruik
van kernwapens zijn, heeft hij zich nu met vervaarlijk strijdgehuil
!.:,cstortop de humanistische r-a.ad sLfedan in het leger. De humanä s+en
hebben in het land van Erasmus en Hugo de Groot een lange weg moeten
gaan voor hun democratische rechten werden erkend. In een katholiek
c'·2,301adwerden zij jaren geleden nog uitgemaakt voor "wolven in schaaps-
vachtli, die slechts "speculeren op het dierlijke in de monsH• De
katholieke professor in de pedagogiek verklaarde: !'deministc~ k~n niet
verwachten, dat wij toelaten, dat deze on- en anti-christelijke beweging
kansen kri jgt in een weermacht, waar-aan wi j het leeuweaandeel leveren".
I-har toen de KVP omging, werden op de duur de meeste discriminerende
illGatregelenongedaan gemaakt. Onlangs konden de eerste humanistische
raadslieden in het leger hun intrede doen. Ds. Bos, die zich in de
affaire ds. Dieke~hof zo overheidsgetrouw gedroeg, heeft er nu kenne-
lijk moeite mee de democratische oe~lissingen van de overheid te res-
po ot ar-en , Verdraagzaamheid houdt ook in, dat men minstens een m.immum
aan respect voor andersdenkenden weet op te brengen. In eari schrijven
aan alle legerpredikanten noemt hij het credo van de humanistische
hoofdraadsman overste Lips "onstellend in zijn ar-mcede'".De lrumani.st Lsche
geestelijke verzorging heet een pretentie "die in uitvoering schadelijk
is voor de ware belangen van de mens •.••". Same nwerki ng van legerpre-
dikanten en raadslieden in de geestelijke verzorging heeft hij verboden.
Gelukkig dat de katholieke geestelijke verzorging een heel wat clrris-
:;2lijker en humaner standpunt inneemt. Ds. Bos, die de belangen, waa.r-«
voor de NAVO zegt in de bres te s~!ringên, zo belangrijk vindt, dat hij
er zelfs met waterstofbommen voor wil smijten, mag wel bedenken, dat
tot een van de eerste waarden van on~e christelijke en humanistische
cultuur behoort: verdraagzaamheid en respect voor andermans overtuiging.
;i;ijnei gen getuigenis is "het meest troo steloze, dat gegeven kan
v.or den " •

Drs. H.C.:l'1.JVlichielse.1i

Positieve elementon

JO

Het dagblad "De Tijd-I'1aasbodei
; nam ook stelling +.egen ds. Bos in een --

ueloveri.!ogen commentaar op 19 maart, waar-ut t wi j eiteren: -
ii In de positieve elementen van het humanisme ligt een basis van samen-
uerking tussen christenen en humanisten, omdat beiden zich keren tegen .~
een onm~nselijk nihilisme. Dat legt wel beperkingen op aan de openhar-
t~gheid van christenen bij de bespreking van de verschillen met het
humanisme. Het is niet christelijk onnodig personen te kwetsen door
zaken onnodig scherp te ~tellen. Men volstaat veelal met vast te
steLlen , dat het humanisme "aridera" is en men kan vermijden te zeggen
dat het "minderIl is."
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Autoritair.-_ .••.--.,-....._-
Dr. J.J. Buskes schrijft in Het Vrije Volk van 24 maart onder meer:

" De brief, die ds. Bos in zijn functie aan de onder hem gestelde
legerpredikanten zond, getuigt niet alleen van een dwaze zelfovorschat-
~lng van de schrijver, maar ook van irriterende eigengereidheid wat
~ijn inhoud betreft, niet het minst vanwege het feit, dat ds. Bos be-
gint met te zeggen, dat de houding, die hij aan de legerpredikanten ten
o)zichte van de humanistische raadslieden voorschrijft, christelij~
~al moeten zijn: principieel. liefdevol en waardig.

Zijn eigen houdingmoge principieel zijn, liefdevol en waardig is
zij bepaald niet. De redactie van onze krant heeft groot gelijk, ,ran-
noer zij zegt, dat ds. Bos niet meer te handhaven is: hij moet er uit!"

Ook het dagblad Trouw heeft weinig waardering voor de houding van
ds. Bos en schrijft op 14 maart onder de titel "Misl1:

,i \'[ehebben het gevoel, dat de hoofdlegerpredikant, ds. B.A. Bos, zijn
boekje te buiten is gegaan in zijn rondschrijven aan de legerpredikanten
over de humanistische geestelijke verzorging in ~ krijgsmacht.

Wij kunnen de achtergronden van hot rondschrijven wel be~~ijpen,maar
de vormgeving en de suggesties, daarin vervat allerminst \marderen.

111aarbovendien is het zo, dat de regering in overleg met de Staten-
Generaal besloten heeft, humanistische geestelijke verzorging in de
~rijgsmacht toe te laten.

D,Ln geeft het geen pas, dat een ambtenaar der regering daartegen in
zijn functie gaat ageren, hoe hij daar persoonlijk ook over mo~e
donken."

~.)p.':'.._~__d~_ kolonel B.A. Bos
Onder deze titel schrijft de Friese Koerier op 14 maart:

;1 '.'lijzijn blij, dat de wakke re kolonel B.A. Bos de humanistische
verzorgers van humanistische geesten tijdig heeft ontmaskerd, want nu
kan onmetelijke schade worden voorkomen. Heel het leger kan, mat uit-
zondering van die paar verloren zielen, die om zo te zeggen belijdend
Lidrnaat zi jn van het Humanistis eh Verbond, onverdeeld naar è'LO kerk,
samen en gezellig.

Toch zijn we niet helemaal vrij van bezorgdheid~ die kolonel B.A.
Bos moet een beetje te~en zichzelf hoschermd worden. Hij schrijft
voortdurend brieven, lange en ingewikkelde. Hij ontvouwt daarin voort-
durend diepe en diepere gedachten. Hij pijnigt zich aan ~~n stuk af
mot formuleringen te vinden voor 'lat zo onpeilbaar is, dat het bijna
niet meer in woorden is te vangen. Hij doet ontdekking na ontdekking.
Hij denkt bovendien voortdurend voor al zijn legerpredikanten tegelijk.

Het leger is belangrijk en het moreel der troepen is een groot goed,
een nationaal belang van de eerste orde. 'Toch, vinden wij, mag ~en e~
eens daar niet aan opofferen.

Het wordt daarom de hoogste tijd, dat men de kolonel Bos ve~zoekt
o~ te houden. Dat zal wel niet gemakkelijk gaan, want hij bruist van
dadendrang. Misschien is het daarom nog wel het beste om hem weg ta
stur-o n , Met het Heilige Kruis na. Ook dat van dehumanisten, dit, er
desnoods voor de gelegenheid wel eentje willen lenen."
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Vr~eE over Ds. Bos
Het Eerste Kamerlid Thomass8n CP.v.d.A.) ging vragen stellen aan de

Minister van Defensie: zijn eerste vraag luidde:
li Of het waar is, dat de hoofdlegerpredikant ds. B.A. Bos over de bood-
schap van het humanisme heeft geschreven~ "hier worden stenen voor
brood gegeven. Het is in zijn armoede bovendien anti-evangelistisch en
het meest troosteloze getuigenis dat cegeven kan worden."

~ls deze ~raag bevestigd wordt be~ntwoord, welk oordeel velt de minis-
ter dan over de aangehaalde opvattinG en leidt dit oordeel tot conse-
quenties en, zo ja, we Lke? zo vraag t de heer Thomassen.

De vragensteller wil mede weten of het waar· is, dat ds. Bos de leger-
predikanten heeft aanger.den om de humanistische raadslieden niet teee-
m02t te komen ten aanzien van gebruik van ruimten en om er nam-rkeurig
op toe te zien, dat deze raadslieden nergens de grenzen van hun bevoegd-
heden overschrijden.

Zo ja, is de minister dan bereid zijn oordeel Over deze adviezen
VEn de honfdlegerpredikant kenbaar te maken?"

!',-nt~:o.ord_11inister_lle Jong
Over het antwoord van minister De Jong waren de meningen ook al weer

verdeeld, zo deelde het Algemeen Handelsblad op 26 maart een litien met een
gTiffsl" uit aan de minister, Het Vrije Volk echter schreef dat i/met de
zorgvuldigheid waarmee men een heet hangijzer aanpakt" geantwoord werd
op dE: vragen van het Kamerlid:

ii De hoofdlegerpredikant heeft van de minister te horen gekregen, dat
zijn bri8f voor een deel onjuist is geweest. Verder is de minister

niet gegaan. vJaarschijnlijk, omdat hij niet nog meer moeilijkheden

Het is echter duidelijk, dat de onaanvaardbare uitglijdingen van de
hoofdlegerpredikant niet foutjes zijn van een man die het goed bedoelt
on goed begrijpt. Dan was de kous hiermee af. Helaas zijn de uitglij-
d:i.ngcmtypisch voor een man , die hot &tl begrijpt en die niet de gaven
on de takt heeft, die in zijn functie onontbeerlijk zijn.

Er zou veel gewonnen zijn als de hoofdlegerpredikant na dit antwoord
v~n de minister op de vragen van do haer Thomassen de eer aan zich
~~lf hield en om ontslag vroeg uit zijn functie. Maar dat veronderstelt
il08T begrip voor verhoudingen en verstandig beleid. Er zijn mensen,
di o aan een zachte wenk met een voorhamer nog niet genoeg hcbbc n s "

EX~S~3 aan raadsman
Een Vlissingse legerpredikant, ds. H. Bartlema heeft echter dezer

dCG~n (aldus lezen wij in Het Vaderland van 4 april) schriftelijk zijn .~
excuses aangeboden aan de heer Lips, wij nEmER hieruit over~

il In een artikel, dat is opgenomen in de maart-editie van het maand-
bl~d Aksent van de protestants geestelijke verzorging in hot luger heeft
legerpredikant J.J. Poort tegen de humanistische geestelijke verzorging
andernaaI stelling genom~n.

In de vorm van een soortenqu6te iaat de~e predikant tevens enige
soldaten aan het woord in hun kijk op enkele door hem aangehaalde punten.
Zo staat in het bedoelde artikel te lezen, dat naar de mening vnn de
soldaten een humanistische r~adsman oen doodskop met een lipssleutel
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in het embleem zuu moeten voeren (Legerpredikanten plegen gewoonlijk
sen kruisembleem op hun uniform t~ dragen).

Ds. Bartlema nu, noemt in zijn verontschuldigende schrlJven daze
bi j dr-age van ds. Poort aan de ven181koming van de heer Lips ii,:::llcr-
schandelijkst" en een "symptoom van dG vlucht van een we zenli j ke
d i e.Lo og " •

Voorts verklaart ds. Bartlama bij hat breed modoramen van de Ned.
Hurv.Kerk een verzoek te hebben ingGdicnd om bij de hoofdlegerprcdi-
kr.nt protest aan te tekenen tegen een "dergelijke wijze van omgaan
~"lO-G elkaar".

Ten slotte heeft ds. Bartlema de heer Lips verzocht, ondanks de
kwetsende beledigingen aan zijn adres, de verhoudingen op voet van
collegialiteit hoog te blijven houden."

'II-,WOElIo,chtighed\.-n
Anne Vermeer schreef in Het Vrije Volk ook zijn commentaar, hij

zette er tweeslachtigh~_nboven en wij nemen uit zlJn artikel dit ov~r:
" De minister heeft weliswaar in zijn antwoord op vragen van k2.fllc::r-
l~den gezegd zich niet mot geloofszak2n te willen bemoeien, ma~r de
vraag is nu juist of dit in de bestaande situatie te vermijden is.
i!,olnng immers de geestelijke ver-zor-gcrs ambtenaren zijn moet de
minister zich inlaten met wat Trouw noemt de uitwendige organisato-
rischeaangelegenheden. Als echt2r de hoofdlagerpr~dikant een predikant
vall zijn functie ontheft, omdat deze zich achter de opvattingen stelt
die zijn neergelegd in het rapport van de synode van de Herv.Kark in-
zake kernwapens en de ministur v6rz2t zich niet tegen die ontheffing
dan kan toch niet 'vorden vo Lgehoud en , dat hij zich in feite .i nLaa t
m~t de inhoud van de geestelijke verzorging. Daaraan dOet hot 2.ntwoord
aan de kamerleden en de rudevoering voor de Rotterdamse stud0ntcn niets
~·:~f•

Hoezeer de minister ook buiton do inhoud van het conflict wil
blijven9 hij kán het eenvoudigweg niet. En dit zou nog duidelijker
blijken als de kerken de houding ~~n ds. Bos unaniem zouden hebben
,',fgekeurd."

Huplc~ni:3tische.-E2es~eli jkcjfi

A •

Ui t het Algemeen Doopsgezind \-I0ekbla,dvan 29 f'e bur ar-L 1964 rr..me n
,Jij over uit het hoofdartikel van di c.i"e3k~

" Laten we eerst nuchter constateren, dat het humaaisme het militarisme
evenzeer verfoeit als wij. Het levert naar rato waarschijnlijk zelfs
meer dienstweigeraars dan wij. Toch heeft het gestáán op eigon geeste-
lijke verzorging in het apparaat. Wij niet. na] geestelijke verzorging
van onze jongens in militaire dienst OV2r aau de vele gereformeerde;
en enkele henvo rmd e pr-edikan t cn , die zich hiertoe geroepen vooLcn , "vle
hebben wel een thuisfront-commissio, maar ook die kan de vergelijking
met het humanistisch thuisfront, met zlJn militair vormingscentrum
het Coornherthuis in Dr~ebergen9 niet doorstaan. De tijd van de zondag-
ElO:L~gon-sergeantmet z "n s "Roomsen naar de mis, protestanten naar de
preek en vie niks is heb corve0", i2 nu voorbij. Dat mag ook óns
verh'Jugen". /-vJij laten

.•..,
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Eru.it

Aldus het bondige woord van HGt Vrije Volk op 13 maart, waar-aan
\;ij het volgende ontlenen:

li H8t is dwaasheid om toe te stean dat de hoofdlegerprl:dikant met ..::en
rGng in het leger en in de kost bij de staat, zich aldus teweer stalt
-cc.benzij n nieuwe collega, de hoo f'drand sman van het Humanistis ch Ver-
bond. Dat is geen stijl. En dat geeft ook geen pas.

Wat ds. Bos van h8t humanisme vindt, moet hij weten. Als hij zich
11il te buiten gaan aan termen als ontstellende geestelijke armoede, is
de,-i; ook zijn zaak. Het tekent hom mo or dan hij denkt. Maar als hij 2.1s
hoofd van een dienst in het leg8r zo de dienst die naast hem behoort
t-Jw erken , ontvangt, ka n dG minister voor zi jn gedrag geen v;:r,'m-Gi--Joor-
delijkheid meer dragen.

Het is duidelijk~ ds. Bos mout eruit. Hij is op deze plaats niet
moer te handhaven. Omdat hij niet w80t wat hij in zijn functie zeggen
~n zwijgen moet. Omdat hij volkomen ongeschikt blijkt te zijn om zijn
plaa t s in de gees Lelijke verzorging in te nemen, waarbij rooms-katho'"
Li.o ke ,protestante en humanistische geestelijke verzorging gc",cht
~orden in goede harmonie iedur het hunne te doen voor de militC1.iren
die daar-aan bchoef t e hebben."

Tot slot: Bloem en ster_._--- .

:en nu tot slot van deze berichtgaving een bericht je ui t Ii.,t Dor-dr-ccht s
Ni ::..:t:'Jsbladvan 13 maart:

" Do humanistische ra8.dslieden in het leger hebben nu ook een ,.;mbldcm
g0krJgen. Naast de kruisen van prcdikC1.ntenen aalmoezeniers en do
Davidster met de twee wetstafels v~n de legerrabbi, komt nu een combi-
na t i e van bloem en ster. De bloem drukt de verbondenheid van do mens
m~t de aarde uit en erboven geplaatste ster de band tussen mens an
kosmos."

De._.cl.c.E.det.v. -ui tzendi Il&

Voel commentaar is er niet vorsch2non op de derde t.v.-uitzending,
wal troffen wij in het Algemeen Dagblad van 7 april een ~ngezonden stuk
L~n, hetgeen wij hieronder graag afdrukk~n.

;; Het verheugde mij zeer dat er vrijdag j.l. weer een televisie-uit-
zond i.ng van het Humanis tisch Verbond wa s , dit keer gewijd aan de
Geestelijke verzorging. In de 0Grste plaats verheugdo het mij hiorover
i~ts te zien ~n te horen omdnt daaruit duidelijk bleek dat dG buiten-
k~rkelijke mens - wel of geen lid van het Humanistisch Verbond - nu
ni0t meer met zijn moeilijkheden al180n hoeft te staan en geestelijke
steun kan krijgen van eveneens buitenkerkelijken, in het bijzonder de
e:;eostelijke raadslieden van het Humanistisch Verbond. Het bleek dat
cl:)geestelijke steun van Humanisten aan buitenkerkelijken in een grote
bahoefte voorziet.

In de tweede plaRts yerhuugde ik D1J over deze uitzending, evenals
over de t\.,ree·vorige ui t aend i ngan , van en over .het Humanistisch Verbond,
oind.a t met het toekennen van televisiezendtijd - voor het eerst dit
scLz oen - aan het Humanistisch Verbond een klein beetje di acrLrn.inat Lo
l~ordt opgeheven die er ten aanzien V2.l1 buitenkerkelijken/Humanisten
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bo s t aa t . Bij de toekenning vs.n radiozendtijd worden de Humani s t on nog
bij de kerkelijken achtergesteld.

Eens zal echter de tijd komen dat deze discriminatie zal zijn opge-
h even , Waardoor? Doordat er nog z oi ots als "evolutie" bo sta.ct1 8ünvou-
d:i.g doordat "het in de lucht z i t !", J.P. Kui.per i j c Laf'e oer , Vlaardingen!!

In het Veluws Dagblad s chrsof men over de uitzending "Acht\.:rhet
ni cuus il dat

ilecn tot de kern doordringende beschouwing bevatte over het proble~m,
c~O,t Ho chhu th in zijn stuk "Der Stellvertreter" stelt. Korte scènes uit
ao Nederlandse opvoering omlijstten de meningon van een aantal theolo-
gen en een humanist. Hoewel zij van verschillende pluimage waron (het
';2-renW.Th.Pisa V9.n "Do n i ouwe :jeu\-,",pater S. Jelsma, prof.mr.1I.F;
~c Gaay Fortman, dr. H. Bonger cn prof.dr. H. Berkhof) waren zij
allen van mening dat Paus Pius XII te kort was geschoten door niet
openlijk t0gen 't 2utionaal-socialisme en de jodenvervolging te pro-
testeren. Pater.Jelsma zei het v2rmo~dcn te hebben dat de paus h~t
112. tionaal-socialism'2 een kleiner kwaad vond dan het c omrnun á amo v ,

\I,j lezen in do Friese Koerier ven 21 maart 1964:
J.

i; D~ Christelijk Historische Unie blijft zich verzetten teg~n oen
ncvcns chi kk i.ng van enerzijds de kCI'k"n en anderzijds de org'rris'~tiL;s
cl~J..'Hum.in .i at en , voor zover zi j zeg,:;enr-opr esent an t en te zi jn vnn d o
l.0c!.envr.n het NederLand so volk die ni ot godsd.ienstig zijn. D(; Uni c

st~r:.tkr~cht8ns zijn beginselverkl~ring met reserve tegenOV0Y de r:.lge-
me en C0ricnte doelstelling dor hUTI1"nsc0n, f1,,1 wil zij voor hun Dostrij-
·:;j.ng v-;n het nihilisme iolcv·'.rderinghebbe;!}.

Het ste,ndpunt ve.n de; CHU moet volstrekt af'v i j zend zijn, r.I.s het g:'.,[~t
om het trekken van de principi~18 lijn ton r:.nnzienvan de tenk dor
overheid, die zo dikwijls vnn deze wordt gevreQ~d directe of indirecte
mod61-lOrkingaa n het pr-opnge r'e n vr.n de beginselen va n hot Humant st i sch
Verbond.

Dit zijn de voorneamste conclusics van het rapport dnt con Btudi~-
commissie, ingesteld door jhr. mr.i..•P. de Sr::.vorninLohmans t t cht tng -
l1e.. t we t ens chnppe L'ijk bur-e au ven CLJ CHU - heeft ui tgebr-ac ht , 1I

.~ H~nd~mGnt_ ....~ ._-,.,
Een hocL L1nder geluid komt vr.n d., l100ms Ka tho Lieke zijcle. Hct Vrije

~r Volk v~n 8 april 1964 schrijft over aon artikel van prof.dr.ir. A. van
L081TIIOnS.J., nfgedrukt in het mn~ndbl~d Streven.

;; Hot Dandement wa.arschuwdo de r-o ornso gelovigen tegen libon:lisme en
liumuni sme ; het verbood hem D1eclJHcrkinge.ans NVSH, NVV, VARA, BVC; h2t
vormau nde hem tegen Lä dmc.at schup v.ui ('t8 PvdA.

Het ontmoette~eel kritiek - ook hij overtuigde katholieken, die
Jen opener stnndpunt,verdraagzamer standpunt wensten.

Inderdaad, zo merkt prof. Van 180UWGn op, trok het mandement te
vooL de lijn van het verleden door , 'iiijhebben nu meer begrip gekrsg8n,
sch~ijft hij, voor de relativiteit, ~nQrmee politieke, sociale en
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culturele standpunten afhankelijk ZlJn van d~ diepere beginselen. Wij
kunnen deze niet lijnrecht uit de levensbeschouwelijke beginselen ~f-
leiden.

Prof. Van Leeuwen hesluit: Zou een dergelijk mandement, nu n~ tien
j;"i1rverschijnen, dan zou het onget,'iijfeldvan een gr-ot cre oponhe.id en
vordraagzaamheid blijk geven, die ons inziens vooral tot uiting zouden
komen in een posi tievere wa.a.rd er i.ng voor het werk van het Hume.n'ist i sch
V'-'l~bond.

Slotzin van prof. Van Lecuve ns é:'.,l~tik8l:Het lijkt ons V8n zeer
groot belang, deze mildere houding to erkennen, en dit te meer, waar
con officiële correctie door oen nieuw mandement, voorzeker inop-
portuun geoordeeld moet worden.u

'y':'1:'C:>_~~~ijJ( e oor log
In een bespreking van het ni cuwe I'cd;ioneel-humanistische tijdschrift

Ratio in de Volkskrant van 13 maart komt genoemd tijdschrift er niet zo
best af, enkele zinsneden mogen dit illustreren.

il Wat het blad ~an blijkt to bohelzcn is eGn reeks oppervlakkige on
weinig distantie onthullende artikelen van voornamelijk anti-godsdiansti-
Coc en ant i.c-k ez-keLi jke aard , Een r-opo r-t age over de "Zo is hetH-rcl die
niets nieuws onthult, een stukje plagiaat (godsdienst in termon van
eon consumentenbond9 ont100nd aan cl-.) 13BC-sai;yrici), een bloemlüzing
ento-catholica naar aanleiding van het concilie, de onvermijdelijke
huldG aan Ewald Vanvugt, ditn kritiek op de zaak-Irene en enkele
gc:nrc-stukjes.

Ecn inhoud kortom, die doet vermoeden waar de redactie zoal tegen
is, maar de lezer in het duister l!1at over de vruchten van hot bevr:ij-
dendu humanistische denken van de au t eurs . \rJolduidelijk is, d.vt hot hier
we ar gaat om een frisse vrolijke oorlog tegen de achterlijke Godgolo-
vigen, met voorkeur voor wat't in termen van moderne journalistiek
lekker doet , Het eerste nummer, kortom, maakt weinig be langri.jke en
onvo Lwae son indruk; het ademt de gc:est van de. gemiddelde agressieve
iJl':':'(S\Jrman.
D..::verminking vcm algeoeell bekende nc.inonin dit blad wekt overigens
i,reinigvertr-ouwen inzake zijn betrom"baarheicl. (Mies Bouman , Rc~ini
Prinsen-Geerlings, dr. O.M. Vaal, Bernarda de Alba, Frederico Gracia
10rc2., Cees Nootenboom, Cesare Pevcse, Nietszche, MacBath, I1icj;)
Dickman, enz.) ,) W.
I) Juiste spelling~ Nies Bouwman9 RoinCè Prinsen Geerligs, dr. O.M. de
Va~l, Bernarda' Alba, Federico G~rcia Lorca, Ce~ Nooteboom, Cosare
Po.vcse , Niet zsche , ï1ncbeth, 11iop D'iekmann s "
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:8?~~hC'.,r_l'roj ect
Da deelname van het Humanistisch Verbond aan een projGct in Indie,

kroe~ in de meeste dagbladen aandacht; wij nemen het bericht over dat
:00 'I'ijcl- r1aasbode van 13 april é'.,cnzij n lezers gaf, omdat di t blad vrij-
'.ielhet enige W(l,S dat melding ma.akt o van do "extra-mededeling" V2,n rlr.
VQn Praag n.l. het stijgende ledental.

ii Het Humanistisch Verbond g2.at deelnemen aan een ontwikkelingspro-
joct in Indiê, dat onder auspici0n staat van de Internationale Unie
vuri Humanis tische Organisa tics.

Dit project behelst de verbetering van de landbouw en de ontwikke-
ling van de ambachten in een betrekkelijk klein gebied in de provincie
Bihar in het noord-oosten van India. Vierenvijftig dorpen worden cr
door bestreken met een bevulking van bijna zestienduizend zielen. Hbt
Human i st asch Verbond hoopt daarvoor een som van vijfenzevcntigclutzend
gulden bijeen te brengen. De uitvoering van het projekt wordt tor hand
gcnomen door een in dat opzicht gespecialiseerd hoofdbestuurder van de
Indische Humanistische Beweging. Het is de bedoeling het desbetreffend"
gebicd door ve.rbetering van dc infre"-structuur binnen vijf jaar tot
oon zodanige ontwikkeling te brengen dat mon er economisch op eigen
~),-"n0nkan staan. Naar dr. J .P. van Pre.ag, voorzitter van het Humo,nis-
tiseh Verbond 0n tevens van de intern~tiona18 unie van humanistische
organisaties, m0dedeelde, wil men door het nanvatton van dit concrete
proj~ct niet alleen een voorbeeld n~ar buiten stellen, maar vooral
in eigen kring de persoonlijke vurantwoordelijkheid op do ontwikkolings-
hulp richten. Voorzitter van hot workcomit6 is mr.dr. H.J. Roethof,
'~"Gl)éccvoorzitter van het Human i st Lsoh Verbond, d i o sedert kort in
c~liü)'i;Glijkverband werkzaam is op hot rGgoringsbureau voor intorm:,tio-
n~le technische hulp.

Dr. Van Praag merkte nog op dat het Humanistisch Verbond dat op
hc t ogenblik 12.600 leden t 1..; 1t de Lr.at st o maanden sterk is gegroeid.
DG verhouding tot de katholieken achtte hij, mot name voor wàt gees-
telijke verzorging in het lcgGr bctroft, open en positief. Over enige
maanden zullen naast de hoofdraaCsBan, de heer R.J.J. Lips, nOG vier
geestelijke raadslieden van het Humanistisch Verbond in het leger
\Torkzaam zijn."


