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HUMANISTISCH VERBOND

Stichting Steunfonds Praktisch Humanisme
In het eerste kwartaal van dit jaar werd aan giften ontvangen

f 47.335.85. (In het eerste kwartaal van 1963 bedroeg dit f 34.817.65).
Het aantal giften bedroeg 4800 (vorig jaar 3400). Door een bijzondere
gift is het Steunfonds in staat gesteld VOor het eerst een full-time
kracht aan te stellen.

Geestelijke verzorging en geestelijke vorming
Over de verhouding van geestelijke verzorging en geestelijke vorming

werd overleg gepleegd op 18 april jl. te Utrecht door leden van het
dagelijks bestuur, de centrale commissie geestelijke verzorging, de
werkgroep vormingsonderwijs, de sociaal-pedagogische sectie van Socrates
en de commissie groepswerk. Inleider was de heer P.A.Pols, terwijl
Prof.Dr.L.van ~lder ,~ enkele didactische problemen inging.
Public Relations

Teneinde de pers in de gelegenheid te stellen van nabij te zien,
wat door de humanistische beweging zoal is bereikt, wordt met een aantal
journalisten op 15 juni een rondrit gemaa~t langs verschillende huma-
nistische instellingen.

FIet ledental
Ook in april en zcr.Ls nu bekend in mei bewoog het ledental van het

Huma-ri.s t i sc h Verbond zich in st ijgende lijn. Eind n.e-i bedroeg het
1~.OOO.
Nieuwe raadslieden

Door het hoofdbestuur werd de benoeming goedgekeurd van de volgende
plaatselijke geestelijke raadslieden: de dames W.v.Brandt Corstius-Mole-
naar en A.Hornstra-de Boer en de heren J.C.Balvers en G.J.Knop, allen te
Utrecht.

Tot geestelijke raadslieden voor de inrichtingen van Justitie werden
benoemd de heren: R.O.Battes te Venlo; H.W.van Buiten te Stuifzand;
A.Drentje te Leeuwarden; G.Keulen te Diever; J.Ghr.Sinnema te Bakkum N.H.
en J.W.Martijn te De Bilt.
Docente~~ormingsonder~ij~

To~ voorlopige docenten voor vormingsonderwijs aan inrichtin~n
voor voortgezet onderwijs werden benoemd: Uevrouw A.A.Bruyn-van Leeuwe n
te Amstelveen; en de heren Drs.O.de Boer te Heerenveen; G.Klein te
Hilversum; L.Koops te ~aendam; F.Mulder te Steenwijk en J.Post te Haarlem.

Contactorgaan voor studenten
Evenals in Amsterdam het geval is, is ook in Utrecht overgegaan
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tot het oprichten van een contactorgaan voor studenten teneinde deze~,
indien zij dat wensen in geestelijk opzicht bij te staen. Als secretaris
treedt op Dr~J.Houtgast.

Personalia
Mevrouw D.Heroma-Meilink, lid van het hoofdbestuur van het Huma-

nistisch Ve r-b ond , Vlè:~dbenoemd tot ridder in de orde van de i~'ederlandse
Leauw , Mevr-ouw Heroma is o.m. lid van de Tweede Kamer en maa kte deel
uit van de de legatie bij de laatste algemene vergadering der Verenigde
Naties.

Tot gewoon hoogleraar in de paedagogiek aan de rijksuniversiteit
te Groningen werd benoemd Dr.L.van Gelder, directeur van het algemeen
pedagogisch centrum te Amsterdam. Hij is in het lIDmanistisch Verbond
vooral bekend als sprèker en 8chrijver over de vraagstukken rondom het
vormingsonderwijs.

• •
NEDERLANDSE VERENIGING VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK

OP E=n::iL~=::TISeHE GROHDS LAG
"H U MAN I T A S"

Nieuwe aanstellingen
Op 1 mei 1964 trad bij het gewest Noord -HoTl.and in dienst mejuffrouw

J.S.Frijda als maatschappelijk werkadviseur voor de IJmond en '~stfries-
land: (uitbreiding)
Bij de afdeling Amsterdam werd per 1 mei 1964 aangesteld de heer lII.H.We-
ber als maatschappelijk werkadviseur voor algemeen maatschappelijk werk
en jeugdzaken: (uitbreiding). De directeur van afdeling Amsterdam wordt
nu geassisteerd door twee adviseurs, nL mej. L.E. Lope s Dias voor be-
jaardenzorg en gezinsverzorging en de heer V1eher voor bovengenoemde
taken.
Bij afdeling Rotterdam trad op 1 april 1964 mejuffrouw A.G.Korver in
dienst, als assitent-maatschappelijk werkster voor de gezinsverzorging:
(uitbreiding). .

Nieuw<::afdeling
In Dubbeldam is een afdeling van Humanitas opgericht#

Vertegenwoordiging in de_I,.!..H.E.U.
De afgetreden voorzitter van Humani tas, mr s dr ,J. in i t Veld, nu

ere-voorzitter van de vereniging, zal Humanitas blijven ve r-t egenwooz-d i.gen
in de Internationale Humanist and Ethical Union.
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International conference of social work
Mejuffrouw drs.R.A#E.Zijlman, staf'f-unctionaris van Humanitas, zal

als lid van de Nederlandse delegatie bovengtmo~mde conferentie bijwonen.
Deze internationale conferentie, die in ae pt embe.n__As .•. te Athene gehouden
wordt, zal hoofdzakelijk gewijd zijn aan hRt maatschappelijk opbouwwerk •.

. .
STUDENTENVEFE1'TIGING OP HUMANISTISCHE GRONDSLAG

"SOCRATES"

Eind april heeft in Norg de voorjaarsoonferentie van de SVHG
"Socrates" plaatsgevonden. Uit het voorafgaande congres was gebleken
dat alle afdelingen, ook de nieuVie afdeling Utrecht, goed floreren
en dat de toekomst hC:9vol tegemoet gezien kan worden, het oog gericht
op eventue le afde Li.nge n in V!ageningen en Dr-Le ve r-Lo ••
:Cen verheugend aantal dee lnemers, 80 studenten ,<Ï talIe afdelingen,
hebben de conferentie bijgewoond waar het onderwerp "Atheisme en Ethiek"
van twee zijden belicht werd; humRnistisch door prof.dr.L.G.v.d.Wal
en zuiver atheistisch door drs.S.J.Doorman. Uit de discussies bleek
dat men er nog lang nipt over uitgepraRt was; het onderwerp zal in de
afdelingen nog lang natrillen.
Het ligt voor de hand dat er geen eindconclusie te trekken WE'S.

Naast het jaarlijkse zeilkamJ2.voor leden 7.alde SVHG "Socratesll

ook aan andere kampen dee 1 gaan nemen. 7,ij heeft hasr medewerking toe-
ge zegd bij het leiden van de jeugd kampen van het Humanidisc h Verba nd ,

• •

HUMANISTISCH THUI::JFRONT

Pri~cipestrijd om een tie~~
"In het Veluws Dagblad van 8 mei troffen wij de volgende bericht-

geving aa n over het niet verlenen van subsidie aan het Humanistisch
'I'huLs f'r-orrt :

De mededeling van B. e~ W. dat het college zijn standpunt ten
aanzien van subsidieverlening aan de Stichting Militaire tehuizen
van het humanistisch thuisfront - afwijzend beschikken op verzoeken
om subsidie - niet heeft gewij~igd, is woensdagmiddag in de Puttense
raadsvergadering aanleiding geweest tot een uitgebreide discussie.

Een derge lijk verzoek Ia in de rp adsvergadering van 11 maart jL
teruggewezen naar de subsidiecommissie waarvan drie leden tegen de
subsidieverlening zijn en de andere drie er voor*
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De drie voorstanders van subsidie stelden voor, met gelijke maten
te meten en evenals aan de Pr obe s t a nt se en de Rooms katholieke mili-
taire tehuizen een tientj9 per jaar te geven.

Het ,nieuwe Il..RI-r:?e-è63Iid Van Heerveld - Dan het begin van de
vergadering als zodanl,g ~Jeëèigj - zei echter da t de overheid de geeste-
lijke ve r z.oz-gi ng v an dr, ~ilitcliren s ub s Ld i e e r-b , maar geestelijke ver-
zorging achtte ;,ij bi;j de hutna ni s t e ) n i ot é).,Ol!!,':ïSZj,g.

"Als v.in k2rk;;;lijkc zij(:-? een ander L'i c h t OT) de zaak guat schijnen
dan ben ~k bsreid - als men Dij weet te overtu~gen - mijn standpunt te
herzien, Ik ben nu niet van plan voor f 10.-- mijn principe te
ve r-kope n ;"

~?thouder Evers zei, dat de protestantse en katholieke militaire
tehuizen ~uimschoots in de be~opfta voerzien. De protes~unten kunnen
bi~ C10 kc:,i:;"'é.)l~,eb;n kcr.o n c n ()r:~:,;kp..:;.rd.Dr,t k.an , OlJl'::a; .. ~üj van hetzelfde
s t and cirrt L,~',1,~'3,1:t:'~De ~,~l,;;8,nis":2n,;r,htC:T he hbe n c e n 8J;'1;;3.," )',:'..tgangspunt.
Zi;'; v.i l Le n èe jOl:(~'81ui van de t::';;"':']cJl,en de ke r k wo ghoudo n , u Ldus de
wet; nou de r ,

D2 he e.r BOL, fee (' • v , d.A.) stel'1e WE.: t hou de r Eve rs de ',~'2Qg cf hij
kon V:'..':Tlll2.t<én ;~c1-l; de .nnen i s t e n de jOl!g,jl,ui G~,_~ ::;,t; ,;';rk r"t)uden. "Dat
is pe rt i.nen, ".1~:.et 'l:28.I'" Er is -'loci~ in r:~0 f'_ll-::;r·- ..·! ··~;-"'~:;e-rk.t.!j
Y!8t!i0;:,rcr ';~>S'y>s z e i dat de hl"',a'ü8~'::~1.;::'~,8 ui ..:~an':;cè-9unt :",;~l)',(:':è ria t de
mer..; '.~'("~r~;~·::-L:...c~ goeè r s • If\"fi~ g·.:.~}n Q-;" v.i n t:it (J_E~--r-. ':.a r..L-;:~·Ci.3 ZCll:~=-g is."
De c,rlri~5~;:ó~,:.cjl,,-:.:i,s+;o::..i..:::',;l-aL&er Ee ne s wees op het ge-vaar dat het
human i sme nua r zijn mening inhoudt ••

••

14 ju,ni

21 ~:.mi

28 juni

"JIT:.'C~;::,:::.a:,'j stenen v : c::::, bY'Pod".

A. J .•~7icbe l'S: "Er ligt iets in ons".

.. .

Verg~2.~·~.':!y.~~

'ïi~~ r:,,:i.~C'n belangstellenden attent op de 'l8,,:,gnderingen van
de Board en het ~xecutive Committee van de Internationale Humanistische
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en Ethische Unie te Utrecht op 10,11 en 12 juli as.

Uit Hlngeland
Za I er een "Humanist Medica 1 Counci 1" opgericht vvorden?

De "British Humanist Association" heeft verklaard tot de oprichting
van een "Humanist Hedical Council" te willen overgaan om de meningen
van humanistische medici te kunnen representeren, die het met het
rapport over venerische ziekten en de jeuR:d ("VD and Young Pe opLe t' )

niet eens zijn.
De British Humanist Association werd verleden jaar gevormd toen de
Rationalist Press en de Ethical Union zich aaneensloten;
de beweging telt ruim 2000 leden, waaronder 0sn aental doktoren.
Men is het voorname lijk niet eens me t de be we r i ng uit genoemd rapport,
dat ongereptheid voor de ongehuwd e als LdeaaL beschouwd moet worden,
men wil veel meer bij het huidige sexuele gpdragspatroon aansluiten,
zodElt door middel van propaganda en via medische hul"? het werkelijke
probleem, namelijk dat van het onderdrukken van vFnerische ziekten,
beter kan worden aanË .rat.
ile n valt ook de uitlating aan als zeu verantwoorde lijk gedrag afhanke-
lijk zijn van godsdienstige opvoeding.
7.0 lezen wij in '''l'heGU:c:L"dian"van 7 maart jl.

Film
De 1\Toordrijn-1-estfalengroep van de "Bund Freireligiöser Gemeinden

Deutschlands" heeft een film ~n circulntie gebracht die doel en
betekenis van dp.ze beweging in beeld brengt.

• ••



-71-

VAN ALLE KAN'rEN

Kerk en Humanisme
De Generale Synode van de Nederlands Hervormde Kerk heeft, zoals

men weet, in november van het vorig jaar pen rappor~~ehandeld van een
commissie, die tot opdracht had de ver~ouding van Christendom en
Humanisme te bestuderen. De tekst van dit rapport nu is onlangs in
druk verschenen. Aan De Tijd-J'.'Iaasbodevan 27 april ontlenen wij het
volgende over dit r-a ppoz-t e

BHet rapport vat zijn mening over tolerantie aldus samen~
Voor de Christen, is het fundament van de tolerantie, dat Jezus Chris-
tus niet is gekomen om de wereld te veroordelen maar om haar te
behouden. De wereLd bestaat dank zij hc t geduld van God. Deze tole-
rantie is voor de Christen altijd een situatie, waarin hij tot waak-
zaamheid is geroepen. Deze waakzaamheid geldt demonische uitwassen
zowel van het christelijke al s van het humanitaire denken. Christenen
en kerken moeten de' ,mocratische staat ~sitief tegemoet treden,
om de mens zich in vri;:beid te laten ontwikkelen. Daarom stelt de
Nederlands Hervormde Kerk in haar schrijven: "Het Christen-zijn in
c;e Nederlandse samenleving", dat "de Christenen met het oog op hun
verantwoordelijkheid voor deze waarden aan de humanisten geen moeilijk-
heden in de weg mogen leggen, als zij een eigen plaats vragen voor
hun zorg aan de mens in de strijdkr~chten en op andere plaatsen in
de samenleving. In concret 0 bestaat ec hter s teèds de moge lijkheid
van een spanningsverhouding en dan moet van geval tot geval worden
nagegaan of vrijheid en mense lijkheid worden bevorderd dan wel
gevaar lopen in onvrijheid én onmenselijkheid ten onder te gaan. fI

Over het vormingswerk
Ook over het vormingswerk heeft het rapport zich uitgelaten:
hieronder citeren wij verder uit bovengenoemde krant:

Wat moet de Kerk doen wanneer het, Humanistisch Verbond voor zijn
vormingswerk in het M.O. dezelfde faciliteiten eist als voor het
godsdienstonderwijs? Krachtens de tolerantie mag zij zich niet daar-
tegen verzetten, maar daarmee oordeelt zij niat over de humanistische
levensleer, die voor haar onaanvaardbaar is. Moet de kerk ook protes-
teren, wanneer door wie ook op dit gebied aan het H. V. moeilijkheden
in de weg worden gelegd? Wie wegens andere inzichten in het we~en en de
opdracht van de staat protesteert tegen tolerantie t.o.v. de vrijheid
(rechten) van niet-christelijke organisaties, zal de kerk niet aan
zijn zijde vinden. De kerk kan verder tot de overtuiging komen, dat het
Humanistisch Verbond, al deelt het de belijdenis van de kerk niet, toch
een positieve factor is in de verdediging van zedelijke en geestelijke
waarden.

Conclusie: "Wij zijn van oordeel, aldus het rapport, dat op beide
'gronden er veel voor is te zeggen, dat de kerk de aanspraken van het
H.V. niet alleen ongemoeid laat, maar in bepaalde gevallen ook uitspreekt
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het juist te achten, det aan Fen verantwoorde réalisering van deze
aanspraken in ons staatsbestel geen ffioeilijl:hedenin de weg worden
gelegd." Daardoor wordt het misverstand opgeruimd, dat de kerk slechts
om opportunistische redenen tolerant is. Verder is men van oordeel,
dat het H.V. "zich keert tegen de nihilistisc1<e tendenzen in onze
samenleving en dat het alleen reeds daarom de ruimte voor zijn werk-
zaamheden dient te ontvangen, waarom het vraagt. Het rapport besluit
met de opmerking, dat men hierover anders zal moeten oordelen, indien
zou blijken dat het H.V. zich zou ontwikkelen tot een organisatie,
die door haar anti-theistische en anti-christelijke leer en praktijk
de tendenzen, die het thans zegt te bestrijden, metterdaad zou be-
vorderen. 11

Humanistische kleuterschool?
De gemeenteraad van Hillegom heeft onlangs lang gedebatteerd

over de stichting van een openbare kleuterschool in de wijk ~lsbroek
van deze gemeente; tijdens het debat bleken vele raadsleden er uiteen-
lopende meningen over het openbaar onderwijs op na te houden.
~Jij lezen in het Haa r- __s ms Dagblad van 25 maart:

Van confessionele zijde, en dat is de grote meerderheid van
de Hillegomse raad, bepleitte men de voordelen van het bijzonder
onderwijs, suggereerde men d at het openbare onderwijs in Hillegnm naar
het humanisme zou neigen en stelde men tenslotte dat er geen behoefte
aan een openbare school kon bestaAn indien er bij7-ondere scholen
zouden worden gebouwd. Tenslotte werd het voorstel van burgemeester
en wethouders afgestemd "omdat de school nipt centraal genoeg zou
komen te staan."

De hee r Van der Vinne (Prot. Chr ,) wierp zich op als verdediger
van öt bijzondere onderwijs, dat in Hillegom nauwelijks verdedigd be-
hoeft te worden.

De heer Vo.n der Vinne zei vermopdens te hebben dat de te stichten
openbare kleuterschool sterk humanistisc )-,georiënteerd zou zi.-jnen hij
zei er weinig voor te voelen een school als deze, die dan toch een

llrichtingssc hool" zou zijn, met overhe idsge ld te steunen.
Na veel geha r-r-e war waarbij de respectieve voordelen van het

bijzondere als het openbare onderwijs over en weer werden gepresenteerd
werd het voorstel van het college om in Elsbroek een kleuterschool
te stichten afgr stemd omdat in het voorstel de plaatsaanduiding
Elsbroek was verme Ld ,

De gemeenteraad zei wèl te voelèn voor de stichting van een
openbare kleuterschool, indien deze centraler in de gempente zou
komen te liggen.

Nogmaals de derde T~V.-uitzend~ng
Al hebben de dagbladen weinig commerrt aar geleverd op de derde

T •V-uit zending van het Verbond, lezers zonden wel react ies na ar hun
kranten, zoals bv. blijkt uit onderstaand bericht gepubliceerd
in Parool van 10 april.
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De laatste tv-uitzending van 3 april over het praktisch humanisme
was heel verhelderend! Wij kregen een goed idee hoe deze geestelijke
raadslieden hun werk doen: nl. uitgaande van de ander, zowel op
het terrein van het werk in de gevangenissen als in de arbeiders-
kampen en bij gezinsmoeilijkheden en levensproblemen. Dat deze moderne
opzet aanspreekt bleek duidelijk! Lant ZO mogelijk een volgende keer
nog eens iets zien over de geestelijke verzorging in het leger.
Vlaardingen G.Smit .•

Geharrewar over jeugdbi~enkomst
Op een in Amsterdam gehouden conferentie van jonge mensen uit

christelijk, humanistisch en socialistisch milieu werd gesproken oveT
hnt onderwerp: Sexualiteit, erotiek en moraal.
De bijeenkomst was belegd door Jeugd en Evangelie, door de Hum2nis-
tisehe Jongeren Gemeenschap, door het o errt r-um Ruimte, de AIJ[1JJen
de christelijke sociale jeugdorganisatie Werkende Jeugd.
Het begrip "jeugd" moet men niet al te jeugdig opvatten, de leeft ijden
varieerden van 20 tot 30. De voorzitter van de protestantse stichting
tot verantwoorde gezL,JVorming, de art s Dupuis voerde er het wo ord i
ook werd gesproken door drs.R.Gras.
De reeds eerder bekend geworden "41 hervormde lidmaten", die bij
vorige gelegenheden de grote trom roerden (o.m. naar aanleiding van
aansluiting met Morele H~rbewapening) hebben nu in verband hiermee
hun verontrusting uitgesproken over de hedendaagse sexuele moraal.
Aangeva llen v-e r-d een ui tspraa k van drs. Gras, die gezegd zou hebben
dat er grotere vrijheid van omgang tussen jongens en meisjes moet
plaats vinden en dat elk meisje vanaf de intrede van de puberteit
de anti-concentiepil zou mop.ten gebruiken om ongewenste zwangerschappen
te v c orkomen. .
De briefschrijvers zeggen, aldus De Nieuwe Haagse Courant van
29 april~ "vooral de woorden van drs.Gras, zoals weergegeven in dit
be rLo h't, achten wij mor asI verwerpelijk, wetenscbappelijk onhoudbaar
en pedagogisch schandalig. Door het feit, dat organisaties zoals
nJeugd en Evangelie" en de christelijk sociale jeugdorganisatie
IfFerkende Jeugd" deze jongerenconferentie hie Lpen organiseren en
door het feit, dat de voorzitter van de·Protestantse stichting tot
ve r-an two orde gezinsvorming (dr. P.J.F.Dupuis.) samen met drs.Gras
het woord voerde, wordt de indruk gewekt, dat het standpunt V8.n de
laatste verdedigbaar is vanuit de christelijke ethiek. Wij vragen ons
af, hoe de christelijke, maar ook niet-kerkelijke jeugd, die op deze
wijze wordt voorgelicht, haar weg kan vinden in deze toch al moeilijke
tij d ,"

De synode wordt in deze brief opnieuw gevraagd om een duidelijke
uitspraak.

D~ U.IC.jongeren verward
In hetzelfde artikel in bovengenoemde krant schrijft men voorts

dat er bij de jongeren inderdaad veel verwarring is, althans bij
rooms-katholieke jongeren is gebleken uit een enquête die de centrale
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jongere~groep van de K.V.P.dezer dagen heeft gehouden. Meer dan 450
jong8reD h8bben geantwoord op vragen over gezinsvormin~ en er bleken
grote tegenstellingen en grote verwarring te heersen.

Vele jongerengroepen juichten echter het zwijgen van de Rooms-
Katholieke Kerk op dit punt toe, omdat dit zou wijzen op een ver-
anderde inste lling ten op7ic hte van het eigen geweten. Anderen zien
in dit zwijgen evenwel een handhaven van het traditionele kerkelijke
standpunt. Maar velen vragen zich af wat dit standpunt eigenlijk is."

Giftig
Hoofdredacteur ds. F.H.Landsman van het orgaan "Hervormd Nederland"

schreef een giftig artikel, waarbij hij zich vooral richtte tegen de
uitlatingen van drs. Gras. Het Algemeen Handelsblad sc'reef hierover
onder meer op 30 april:

"Nu wil 't geval dat zowel de schrijver in Hervormd Nederland (die
in het sJ~odaal bestel een belangrijke plaats inneemt) als de hervormde
schrijvers van de I:,roreleHerbewapening uitslui tend gebruik maakten
van een beknopt versLc.', , dat een Haags dagblad van deze bijeenkomst
gaf. Een verslag, dat uiteraard de meest saillante punten uit beide
inleidingen opsomde. Niemand schijnt op de gedachte gekomen te zijn om
de heer Gr[l,sof de organiserende jongerenvereniging eens te vr-agen
hoe een en ander precies gezegd is en in welk verband deze opmerkingen
gefunctioneerd hebben.

Van de heer Gras vernamen wij dat hij als jongere (beneden de 30)
uitgenodigd was om persoonlijke stellingen te poneren ten einde discussie
uit te lokken. De kern van zijn referaat was de kwestie der verantwoorde-
lijkheid in seksuele verhoudingen, een verantwoordelijkheid die tot
nu t cs door de maatschappij eenzijdig op de ac+oude r-s van vr-ouwen
en meisjes geschoven is, 70dat velen van hen in de houding ten opzichte
van de andere sekse beheerst worden door een soms krampachtige angst
voor zwangerschap.

Wa t de ste lling over de pil betreft verklaarde de heer Gras tegen-
over ons: Ik sprak hier zonder enige pretentie van deskundigheid en
met het oog op de discussie. Had men mij persoenlijk in deze kwestie
een advies gevraagd, dan zou dat wearschijnlijk 7elfs negatief
uitgevallen zijn~

Bij de uitgebreide discussie, die naar aAnleiding van de referaten
gevoerd werd in diverse groepen, is men diep ingegaan op de principiële
zaken zoals de kwestie der verantwoordelijkheid. Merkwaardig ge.:lOegis
bij die discussie de pil als zodanig nauwelijks aan bod gekomen. "

Open brief
In een open brief aan ds. Landsman geven v i.e r van de vijf deel-

nemende verenigingen ("erkende Jeugd kon niet snel genoeg bereikt worden)
hun visie op de zaak, nadat getracht was met ds. Land sman tot een gesprek
te komen, hetgeen deze had geweigerd.
Men schreef o.m*, aldus Trouw van 2 mei:

"Naa r aanleiding van onder meer de reactie van ds. Landman vragen
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de jong,,"ren in hun br Le f s mogen we alstublieft? IIJlógen jongeren-
- ~'~" ~T'l'r.~ ~''''C'O'~ ro nd om c'ç'Y'la1l'te';.!- ""'''''en a I s C·tl~".}'stenen en niet-org\.:l ...l..Sr~·, J .:-;:.) "\l.:.... ••...••i:,·- LJ. ...t."o.'l_d. ~j ".:'.I_l. ..I-•.. ~ ~.l, ...·,c"" ••.l.~ , é~

oh rf et e n=n , E""t cl\2s.,r 't:P~~'pI·""r('n?I:()f;f,n we ,<,lR inlei(;.j_''lg tot de dis-
kus~j2 inleio6z~ v.re~en 1je 2Ë~ v2~8c~t~lende visie ~8ven? In de
di sc uss i e is 'let e:.~ '::8,;Y~'J.d niet tam toegegaan. Standpunten werden
fel tE~enaver oJ~rJ= ~elE~.

Door alle t~2~n2ner~ verd de conferentie als waardevol ervaren:
men werd door de OY'.'.l~':::' Ge:i.·t:c'è"'2n eice,- Gf;[_·:-,~l?ur.'t;enopnieuw te be pa Le n
en men kon e r zich r:.iet 'JE:. r. i'J·:8.'.\.~n :è.'" -':; S-::.,~-'8otypen. Door allen werd
gevoeld dat een a nde r-e :101"&51 nodig v ::c.;. ~~:';j!l,nu de omgang tussen
jongeren vrijer Hordt d oor ;',e~r,-~('roc0.e,~i-}1"l'h: ::;,oRt8chappelijke situatie.
Bij het zoek~n van die Y'.j8U~~~orad~ is o~s geb1ek0n dct christenen
en niet-ch:ris-cel1en e:Lkr:,[1T 8.ónvcl:1.:"il en :~é>:,,::1 ve rd e r ko mr-n, Dit winst ..•
punt wensen de ondertekenaars zich niet te laten ontnemen. !I

Alweer: ge ve r e n VFI n human is t~n _:!:..n_d~.!~E1cJ..Ks!'1acht

In de Ro t t e rdamme:r VD.~·! 2 'rei lC;7e:~ vi,j:

"De ge ne r-aLe ay nc ~ cl"'::, r·0:j-9:':';::,2c:c'1.e Kerken (vrijgemaakt) heeft
donderdag uit vo(,rig van g€~:,i'," +,',:-;, ,~,~'-.;.:C'8ê) Id. o v=r ee n sc hrijven van
de Nat. ehri.3' ç:; r; O;:t' :,'r(~:C'f::::: ~."):·'Ó:::-"':H·".:',~_·:0nr::; war r in van de ay no de gevraagd
wordt te w il Le n b8v(;:!:jó'~·::·1;. 6·;:~ de -,·_(1,,·t,'''8}.·i,~k2 kerken zullen wijzen
op de ge vare n van tet. r;l_.l::.~î.: :.::·-.l.C, d:::IT; dOOI mi ci::~el 'van humanistische
raadslieden, zijn int::,e~e heeft gedaan in de Nederlandse krijgsmacht. II

Nadat enkele wijz::"gint.;en in de tekst waren aangebracht werd de
brief inderdaad aan de Generale Synode der Gereformeerde Kerken toegezon-
den.

E>-ratum

In de Humanistische Do cument a b i.edi e ns t van april jl. is een fout
geslopen o n ':Jo3::' in hot phl.;{:j:: .:,'!<,: hs t }3::'1e:r'!)î"o:,,,c;·c. Wij namen dOflrbij
eenL:i',r:i,c:l:, (Y,T(èC cLt De T'.l~:,;"..-'~:,,:n'J1,l('(k; L?'~r herhaalden tevens ook de
v e r-g i s e r.n.; weI L,~! r-:c;;c;:: \.~e-J

-; ti ~~Qd -~~.~~~.c.~[:.-:,;v-~';.<:?_-s.CC.lj

Dr .•v an T..>:.':J;::' )-."ë. 7(',']';,('(;"""" r-;,':::.' j·O:;~'~:-).",mea3,U dit B'i.he r-p.r oj e ot en
tegeli~l::é::.':i;':"j,:} .:!.:,<;,-:::e-:e:~l.? c.-:-,"; :"\__:;' i :';;L;:.:.lir_g' van het Os Lcc ongz-e s ,
geb.Bel il1 óç :~).~:;,-:;':' ,i';~T •. ç:.s'~ -"'-'_C~~~F; dt:';;:.j_,~,,;·;:: _~:l 9810 aangen cmen , in Neder-
land waS 0 V;::::~:i.:.: L t (-co:"l -.,'~:::" 1~.::.-::.':. <, 1~,"~~a:'C 1. "~')c,1_ j ~,:,8 x" onder v oor zi t -c-erscha D

van dr.nocT.'2;",t~ ..or , :feZr: -:,"!' ":èCJe-p ~"'ef'" ëti~S n-:et, z crLo De Tijd
abu s iave L'ij k ~l;;Ymr:i.i'Q t.c t, t,,~;::< é~e orrt w i kke Li.ngs hu Lp (èn het Biharproject!)
te bestuderen en te stimuler8n.

Socrates

De landdag van de stichting "Soc r a t e e " die op 10 mei jl. plaats vond,
werd in ve r s c hi I ~_ende dagb Lade n be spreken. Hieronder volgt het vers lag
uit Het Vade r-Lan d van 11 mei:

"Voor de stichting IISor.r2tes", het wetenschappelijk adviesorgaan
van het ~umanisti8~~ 78rbc~1, heeft de heer P,A.Pols, centraal geestelijk
raadsman VO:::l' 0.8 arira c h'G in[r,e n van jus!; i. t],6- gi.s t orc n in Rotterdam een
lezing gehouden over het onderwerp "ge e at e Lij ke vorming en ge e et e Lij ke



-76-

verzorging ~n hun onderlinge verhouc.;ing."
De heer Pols beklemtoonde, dat het in de geestelijke verzarging

niet alleen gaat om het oplossen van acute levensproblematiek, maar
juist ook om de mens te helpen geestelijk tot meer klaarheid te komen,
waarmee het terrein van de geestelijke vorming wordt betreden.
Hij kwam tot de conclusie, dat zowel de geestelijk vormingsleider
als de geesteljj~ r2~ds23n in hun opleiding ten aanzien van beide
gebieden (de g2"'Ti,:; .';,j'c,· 'lr;l'ëlinR'sA.I:',,=j,rl wil spec LarL de jonge mens
bij staan in de C': :-',t'" .;'<~ ," oi ,"~_>"!" '~JJvertuiging) een basisvorming
zullen moeten 0ntv~~~2~

Sprekend 0\ ""r' ;';~:'~2·.e~f.::" c'~,li,..:,,.r·2'.":o waar-sc huwde dr.L.van Gelder,
lid van de sociaa 1..ped9gog<.3': h8 é~;.:e'_H, van IISocrates", tegen het gevaar
dat humanistische vorming ~a 9choalverband in de praktijk teveel als
een leervak in t.r-adi t i cr.c J.s·ü, ~:::-J. Î'lF.nen worden opgevat. Daar dit
ten koste zou gaan van ,~)-::gS1':~·':.c:::.:LJ~~'ö"'::lèlsituatie van de leerling,
dient de geer:telijke vorn'j:::f·::c;<:'·"2~di:j ,5.8 sc1:001 zich niet te isoleren
van de algemene vormilè.','::.:,;:;.'.:'·:,:>:. ::3:l:':j·..)leiding voor de geestelijke
L«iaer zal daar tegen Ct' i LC"<',C.:1 ';Z' " ""::::'Yianrdenmoeten scheppen,
terwij I de organisa ti e ve :;. .; i; ïk~'k ;~eer soepe I zal moeten blijven."

Ruimte voor humani st isch(':-;,,,:.0

Dat men allerwege ij' " __,:::'. ':-;-;a<ltvoor het werk van het Humanis-
tisch Verbond wordt et eec s C:....ictelijker. Het blijkt b ;v , ook weer uit
een bericht dat wij aantroffen in Het Vrije Volk van 9 mei (editie
Deventer) waarin gezegd wordt:

"Het Hoofdbestuur wil de statuten van de PJGO, de Plattelands Jon-
geren Gemeenschap Overijssel, wijzigen. Het stelt "oor om artikel twee
zo te veranderen, dat de grondbeginselen van de PJGO niet uits~litend
meel op het christendom, maar mede op het christendom berusten. Daardoor
komt er in de PJGO ook ruimte voor het humanisme.

Dit werd bekend gemaakt tijdens de voorjaarsvergadering van de
PJGO in Odeon te Zwolle.

De Platte lands Jorp;eyer.. Gemeens chap Overij sse I organiseert dit
jaar haar landdag in è,:) ~;:':'C'> ·,"illYJ.t-~.)~,lte Wijhe op 18 juli.

Het doel VPl1 (~8~P. ó::>:~', .;.-ic.·~;-:: ~(l:)j~t() Kompas draagt, is een
gezamenlijk n;;'é:,':i.'" : 'f";"[l él-'.'~ ".:'e::18ne plattelandsjongeren-
organisatie in Gen s enwoacand Europa. ti
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