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HUMANISTISCH VERBOIifD

.'~ Jaarverslag 1963
Het jaarverslag over 1963 werd door het Hoofdbestuur goedgekeurd,

evenals de jaarrekening. Bij de laatste dient te worden opgemerkt, dat
voor 1964 een bijdrage uit het Steunfonds van f 133.000.-~ nodig zal zijn.

Topkaderconferentie
De voorjaarsconferentie voor de besturen van de gewe sten' en grote €;emeen-

schappen tezamen met het Dagelijks Bestuur zal op 25'en 26 april in De Ark
te Nunspeet plaats vinden. Hier zal O.a. het jaarverslag besproken worden.
Teneinde de interne comnurri.c at i.e te bevorderen, zal de hoofdbestuursvergade-
ring eveneens in De Ark gehouden worden, zodat Een deel van de H.B.~leden
in de gelegenheid zal zijn om ook de Topkaderconferentie bij te wonen.

Noodwet Arbeidsvoorziening
_ In het voorlopig verslag terzake van dit Ontwerp van Wet za j n de

-do o.r het Humanistisch Verbond in zi j n schrijven van 8 juli 1963 aange-
voerde bezwaren in extenso vermeld.

Benoeming
Het Hoofdbestuur heeft zlJn goedkeuring gehecht aan de benoeming

tot pl{atselijk geestelijke raadsman, de heer G.M.Hart te Lochem.

Topscore
Van de tekst van de radiotoespraak, gehouden op zondag 2 februari in de

rubriek"Geestelijk Leven" door Prof.Dr.G.Stuiveling werden meer dan 1100
exemplaren nabesteld. Dit is het hoogste aantal, dat ooit werd aangevraagd.

Televisie-uitzending
In het VARA-programma op vrijdag 3 april van 19.30 tot 20.00 uur

xal wederom een uitzending plaats vinden, thans over de geestelijke
verzorging door het Humanistisch Verbond. Uit verschillende sectoren
zulIv n vooral vrijwilligers iets over hun werk vertellen.

Herdruk brochure
Van de populaire brochure "Wat ben ik eigenlijk?" is de vijfde druk

van de pers gekomen.

•
• •



NEDERLANJ)SE VERENIGING VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK

"H U NI "~ lJ I TAS"

Nieu'\'ltelefoonnummer Centraal Bureau Humanitas
Met ingang van 1 npril as. heeft het Centraal Bureau een nieuw

telefoonnummer: 73S444.

Nieu~_afdelingen
Op 18 februari werd de afdeling Spijkenisse opgericht.

In R3nkum wordt eerstdaags een afdeling opgericht.

Conferenties
Op 21 maart as. houdt de sectie gezinsverzorging van Humanitas een

besturenconferentie op huize "Randenbroek" te Amersfoort.

De conferentie voor functionarIssen van het Nederlands G~nootschap tot
Reclassering en van Humanitas, op 28 en 29 februari jl. op "De Pieters-
berg" te Oosterbeek gehouden, was een succes. Het thema van de conferen-
tie was:"Relatie - methode - organisatie".
Inleidingen werden gehouden door de' heer E.J. Pakkert, supervisor bij
het Nederlands Genootschap tot Reclassering, de heer T.val Gr-o ot heest ,
directeur van afdeling Amsterdam van Humnnitas, en prof. dr. B.C.J.Lieve~
goed, directeur van het lJederlRnds Paedagogisch Instituut voor het
Bedrijfsleven te Zeist. De leiding van de conferentie was in handen van
de heer dr.P.Thoenes, wetenschsppelijk medewerker van het Sociologisch
Instituut te Leiden.

Verenigingsraad
Op 11 april komt een nieuw bestuursorgaan van Humanitas voor het

8erst bij elkaar, nl. de verenigingsraad. Deze verenigingsraad bestaat
naar zijn bedoeling uit vertegenwoordigers van alle geledingen van
Humanitas: de landelijke organen voor de diverse takken van maatschappelijk
werk, de kleine afdelingen (per gewest), de gewesten en de grote
afdelingen. De verenigingsraad is voornamelijk adviesorgaan van het
Hoofdbestuur, doch bovendien een zeer belangrijk communicatiemiddel
tussen leden en uitvoerend apparaat.
Eén van de belangrijkste agendapunten van de komende vergadering van
de verenigingsraad op 11 april as. is de rol die de particuliere
organen in het algemeen en Human i t as in ho t bijzonder g2~m spelen als
volgend jaar de Algemene Bijstandswet in werking treedt.
Voorts komen aan de orde - hoe kan het anders - financi~le zaken in de
vorm van een herziening VQn contributie en contributieverdeling.

• •



HUMANISTISCHE WERKGROEP VAN DE PARTIJ VAN DE ARBEID

"Vernieuwin8""
In het februari-nummer van "Vernieuvving" kritiseert redakteur

XarelTimmerman de konfessiönele T.V.-dagsluitingen, waarin de ongelovige
mens menigmaal wordt afgeschilderd als een beklagenswaRrdig en rampzalig
we zen , Ook de r-e ak t i.es op de bef'aemde "Zo is 't enz." uitzending worden
in dit nummer besproken.
Henri Sandberg geeft een ui tvoer1ge beschouwing over "De Twee Simones,
de Joden en het Heilige Gro.f". (Met deze Twee Simones worden bedoeld
Simone de Beauvoir en Simone Weil)
Het hoofdbestuurslid Drs.Th.Hogendorp schreef over "Bedreigde Welvaart"
en vrnngt zich af, of het danr-bij primair om de mens of om de ze.ak gaet.
l'/!eyerde Vries be spree kt een tweeta I boe ken, nl. "Uit de we r-e ld van de
Joodse mystiek" en "Vijfduizend verdachten" en bovendien komen wij in zijn
steeds lezenswaardige rubriek "D'i ngen van de Dog" weer tal V01. interessan-
te fei ten en gegevens tegen.

Het Sekretariaat van de H. VeI.G.,Hangweg 210, Leiden verstrekt U op
aanvraag gao.rne een kosteloos proefnummer.

. "

HUM/\.lH ST ISCHE JEUGDBE1!i!EGING

Kontaktbijeenkomst
Op 8 en 9 februari was er een kontaktbijeenkomst in De Ark, waarbij

onder meer de verslagen van de verschillende afdelingen werden besproken.
Amsterdam: gem.opkomst 13. jI,ratmoeilijkheden o s a , door vaak
programmawijzigingen op het laatste moment. Pas de lQatste tijd weer
wat nieuwe gezichten, daarvoor bestond het gevaar van leeftijdsop-
schuiving van de leden.
Arnhem: een vaste kern van 8 man, die altijd komt. De avonden worden
niet zo goed bezocht in verhouding tot het aantal leden (zelfs het
winterweekend niet). HEt bes t uur- is nog geen hec hte eenhe id. Het h ,b ,
mae.kte Arnhem een kompliment je over het eigen krantje.
Assen: gem. opkomst 10, alles verder O.K.
Enschede:kleine opkomst. Programma's niet zO aantrekkelijk.
Diskussieren wil nog niet erg.
Den Haa8": gem.opkomst 17(op de 32). Een jong bestuur en geslaagde
avonden.
Hilversum: aantal leden 16. Bezig met een nieuwe vorm voor diskussies.
Voor iedere maand is er €€n onderwerp, wat de leden uitvoerig
be stude ren. Vervo 1gens wordt er een spreker hiervoor uitgenodigd en
volgt een diskussie. Deze meo.nd het Humanisme. Daartoe hebben de
leden een enquête gehouden onder de leden van het Humanistisch Verbond.



Hoorn: aantal leden 5. Vooruitzichten niet ZO gunstig. Zo mogelijk
een afdeling West-Friesland.
Leeuwarden: (telefonisch) na wat moeilijkheden gaat het de laatste
tijd we I weer.
Leiden aantal leden 17. Deze afdeling was een besta~~de diskussie-
groep die zich pas later bij de H.J.B. heeft aangeslöten.
Alle moeilijkheden zijn nog niet uit de weg geruimd.
Wageningen: (niet D.c.nwezig).Draait nog steeds niet. Misschien
een propngandaweekend.
Zwolle: heeft tijdelijk de beschikking over een eigen lokaliteit,
maar is vrij slecht bij kas.
Zeeland: (niet aanwezig). Niet zo best. Het gevaar bestaat dat
de leden over een tijdje over het hele la~d verspreid zijn van~ege
slechte studiemog.elijkheden daar •

•
• •

STUDENTENVEIlENIGING OP HUMANISTISCEE GRONDSLAG "SOCRATES"

Voorjaarsconferentie
De landelijke voorjaarsconferentie, ditmaal door de afdeling

Groningen georganiseerd, zal plaatsvinden op 25 en 26 april in Norg.
De lezingen zullen gaan over het onderwerp: "Atheisme en ethiek".
Als sprekers zijn hiervoor aangezocht: Prof.Dr.L.G.van de Wal en
Drs.S.J.Noorman.

Technische Hogeschool
Op dit moment worden de mogelijkheden onderzocht om ook in

Drienerlo waar de nieuwe Technische HogeRchool za! komen, een
afdeling op te bouwen.

16e Dibs van de Leidse afdeling
Ter geleg~nheid van de 16e dies van de leidse afdeling van

de vereniging werd Prof.Dr.M.G.J.Minnaert, oudhoogleraar in de
sterrenkunde te Utrecht, uitgenodigd tot het houden van een lezing,-
aldus een bericht in "Hst Vrije Volk" , editie Leiden van 17 februari.
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De lezingen zullen gaan over het onderwerp: "Atheisme en ethiek".
Als sprekers zijn hiervoor anngezocht: Prof.Dr.L.G.vnn de walen
Drs.S.J.Noorman.

Technische Hogeschool
Op dit moment worden de mogelijkheden onderzocht om ook in
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afdeling op te bouwen.

16e Di6s van de Leidse afdeling
Ter geleg~nheid van de 16e dies van de leidse afdeling van

de vereniging werd Prof.Dr.M.G.J.Minnaert, oudhoogleraar in de
sterrenkunde te Utrecht, uitgenodigd tot het houden van een lezing,-
aldus een bericht in "Het Vrije VOlk", ed itie Leiden van 17 februari.
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RADlOmZINGEN

Lezingen in de maand april voor de V.A.R.A.

, " 5 april H.Redeker 9.45 uur "Erasmus - rp.ijntijdgenoot"
12 april J.T.ven Praag 9.45 uur nog niet bekend
19 • "l W.v.Mabnen 9.45 uur Shakespeare's levensbeschouwingaprl.L
26 april W.Holtland 9.45 uur nog nis t bekend

Lezing! in de maand april voor de A.V.R.O.
7 april : I,.v.Gelder 15.45 uur "Humanist isc he Vorming op school"
Televisieuitzending in de maand april" <r de V.Il.R.A.
3 april : 19J30 uur, 3e uitzending.

. .
INTERNJ\TIONAAL NIEUWS

Congres 1966
Het sta1:l.tthans wel vast dat het vierde algemene congres van de

I'nternet i.ona Le Humanistische en Ethische Unie in 1966 in Puri j s zal
plaatsvinden. In d8t jaar viert de Franse Liga voor Onderwijs en
Opvoeding, een miljoenenorgenisptie en sedert enige jaren aangesloten
bij de Unie, haar honderdjarig bestaan. Zij zal als gastvrouw optreden~
(De Gelderlander van 8 februari).

"Jeugdnroces"
In het Fakkeltheater te Antwerpen gaat tot begin april een stuk

van de Nederlandse auteur Manuel van Loggem ove-r de jeugdcriminaliteit,
getiteld "Jeugdproces", spee Ldsge n elke vrijdag en zaterdag om 8•.30, zo
lezen wij in Het Vrije Woord (België), februo.rinummer.

Behuizing
In hetzelfde blad lezen wij een fragm~nt uit een circulaire van

de heer R.Maeckelberghe, voorzitter vnn de afdeling Gent:
UEerst en voor alles moet in 1964 een oplossing gevonden voor het
dringende probleem van onze behuizing. "Te moeten er in slagen te
Gent een vrijzinnig-humanistisch tehuis te stichten, een centrum



waar ~lle groeperingen met humanistische inslag hun bijeenkomsten
kunnen houden, waar soldaten en studenten een vertrouwde kring
kunnen vinden en WAar o.a. consultatiebureau's en bibliotheek in
ondergebracht kunnen worden. Het bestuur van de afdeling weet
zeer goed dat de opesnvoLgende noodoplossingen die tot heden
we r-den gevonden nooit gehee 1 hebben kunne n bevredigen en heeft zich
in de laatste vergadering voorgenomen dat probleem in 1964 zeer
ernstig aan te pakken.
In de tweede plaats moet in 1964 de humanistische gedachte door de
kringen die ze hebben opgenomen uitgedragen worden naar andere
milieus. Het humanisme is niet een levenshouding en levensbeschou-
wing voor intellectuelen-all'~n. Het moet ook die andere bevol-
kingsgroepen aanspreken die door vorming en beroep minder
beschouwelijk zijn ingesteld. Wil het H.V. alle bewust-buiten-
kerkelijken groeperen. dan moet het zijn humanisme mede-delen in
een taal die begrijpelijk is voor allen. Dit gebeurt nu reeds
via radio en TV alsook door lezingen en discussies, maar dit
vulgarisatiewerk moet bekroond worden door een werfactie die
haar vruchten zal dragen n1:'armateélk humanist zich daartoe inzet
en tot zijn made-buitenkerkelijke gaat om hem te ontmoeten.
In de derde plaats moeten wij ons voorbereiden op de dingen die
kunnen komen. Er bestaat eenred-elijkè kans dat in 1964 ons maat-
schappelijk leven enkele wijzigingen ondergaat die naar inhoud
en gevolgen omvangrijker kunnen zijn dan naar vorm. Met alle eerbied
voor de andersdenkenden en alle waardering voor de oprechte wil
tot verstandhouding en dialoog die we van de zijde van enkele
Roomskatholieke personen mochten ervaren, moeten we ons steeds
bewust blijven van de larige traditie van agressieve onverdraag-
zaamheid die kenschetsend blijft voor de houding van de Kerk en
de kerke lijken in de mee ste gemeenschappen in Vlaanderen."

.. -

•...
VAN ALLE KMTTEN

Joris Ivens, een humanist?
Deze vraag stelt "De Rotterdammer" (van 10 februari) en in een

artikel laat men daar o.m. als antwoord op volgen:
"Het fe it dat het Nederlands Filmmblseum de bij na vergeten
cineast Joris Ivens t.g.v. zijn 65ste verja8rdag wil huldigen
met een vertoning van zijn oude en ni,uwe films, duidt er op
dat men deze veel omstreden figuur, overigens zeer begaafde
Nederlandse filmer, niet langer wil negeren.
Tijdens een interview te Parijs, waarvan het Parool melding
maakte in mei 1963 zou Ivens verklaard hebben:
"Het zegt mij weinig of u mij communist of socialist noemt.
Ik ben een revolutionair. Ik beschouw mezelf als een humanist.
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In al mlJn werk ligt de n2druk op de mens, op het recht van
de mensen te leven en dood te gaan, zoals zij dat willen.
Onder délt humanistische karakter mag u een streep zetten."
Dat hij inal zijn films de mens zoekt heeft hij bewezen.
Time-magazine heeft zijn werk eens gekarakteriseerd met de
woorden:"Bij Joris Ivens is elk filmbeeld een gezicht."
Het zijn beide karakteristieken die ons enig inzicht geven
t.a.v.het werk en de man lvens."

Godsdienst geen? Dus hervormd! . .
In ~Iet Vrije Volk lezen wij in de rubriek "Uit de r-e ge r-Lng st udnu

op 29 februari:
"Toen wij enige ti jd geleden bij het leger werden inge lijfd
en de sergeant-majoor-administrateur vroeg tot welk kerk-
genootschap wij behoorden, antwoordden wij:"geen".
De SMA noteerde derhalve "hervormd". Later bleek dat er
voor de onkerkelijken toch wel een afzonderlijke zielszorg
bestond, zij konden kiezen tussen de veldprediker, de aal-
moezenier en vloeren zwabberen.
Iets soortgelijks bL..jkt nog in aet gevangeniswezen voor te
komen. In prinCipe bestaan er geen onkerkelijken in de
gevangenissen, hetgeen voor deze bevolkingsgroep natuurlijk
een aardág compliment betekent. Er zijn wel humanistische
raadslieden, maar die komen pas aan de beurt als de periode
van het proefcontact is afgelopen. Eerst krijgen de
R.K. en protestantse geestelijken een kans. Humanisten
zijn ten slotte IClaarhumanisten."

Hoofdlegerpredikant verontrust.
Dat de benoeming van de h=er H. J.J •Lips als "hoofdraadsman

van de gee ste lijke verzorging vanwege hs t Humani.s t i. sch Verbond
in de Nederlandse strijdkrachten" (zoals zijn titel volledig luidt)
n~ alles wat er aan vooraf is gegaan, ook nu nog niet zou nalaten
stof te doen opw~aien, zal weinigen verbazen.
Hieronder volgt hetgeen een verontruste hoofd legerpredikant meende
te moeten opmerken tijdens een bijeenkomst van de Nationale Christen-
Officieren Vereniging, Afdeling Rotterdam.

"Het Humanistisch Verbond telt 12.000 leden van wie 5 percent
beneden 30 jpar is. Hiervan is slpchts een klein deel dienstplichtig.
Hoe komt de enquête die onlangs door humanisten is gehouden aan het
getal van 204.000 jonge mensen die in hpt leger om humanistische
geestelijke verzorging zouden hebben gevraagd? Aldus de vraagstelling
in de rede die de hoofdleger~redikant kolonel ds. D.À.Bos donderdag-
avond heeft uitgesproken voor de Nationale Christen-Officieren
Vereniging, afdeling Rotterdam, in het Militair Ontvangst Centrum aan
de Schiedav:sesingel.



Ingevolge een Koninklijk Besluit van een week geleden zullen
voor de geestelijke verzorging van humanistische zijde één
Hoofdraadsman en dri~ raadslieden gedurende drie jaar in het leger
werkzaam zijn om in. deze periode, bij wijze van proef, waar te maken
wat het re sultaat van deze enquête had uit gew- zen. Volgens ds•.Bos
zijn straks op 2000 mensert vier raadslieden werkzaam en o.lsmen ,;::'
bGdenkt dat de landmacht ongeveer 1500 dienstplichtigen telt die lid
'zijn van het Huma-i i.et Lach Verbond, is die verhouding sterk oneven-
redig ten opzichte van die der ondere kerkgenootschappen."Ik
zie hier een di'scriminatie in", aldus ds s Bo e,
Dehoofdlegerpredikant betreurt vooral de inhoud van de humanistische
boodschap, die hij leeg vindt en nipt in staet de mens in ncod te
helpen. Hij was vnn mening dnt de raadslieden nipt in geestelijke
acties kunnen worden betrokken, omd~t hun pretentie geestelijke
verzorging te bieden, eigenlijk de mens alleen laat en geen woord
vo.n verlossing kent."

(uit Trouw van 21 februari)

Geen ~ieltjes winnen
Hcof'dz-a.ad sman Lips intusse n heeft ook n i,s t gezwegen; in het

Vrije Volk van 15 februari heeft hij tijdens een interview met Bob
Nahuizen enke le opmerkingen gemaa kt t.a.v. zijn nieuwe f'u nct Le j
wij citeren o.m.:

"Ik zie deze benoeming in de eerste pLaats als een overwinning
vnn het democratisch besef. Onverdr~agznamheid had de ontwikkeling
kunnen tegenhouden, in ieder geval kunnen rem~en. Nu dit niet is
gebeurd, vind ik dat toch wel iets om blij mee té zijn. Het is
dan toch maar mogelijk in dit verdeelde Nederland."

."

"Laat ik het heel correct zeggen: het gaat er ons niet om, zieltjes
te winnen. En ik hoop oprecht, dat mijn godsdienstige collega'S
dit zullen aanvaarden. Ik zou hèt niet erg vinden om op een
gegeven moment te zeggen: "Beste jongen, jij hoort bij de dominee - c

of de past oor thuis. 11 Het gaat er immers alleen om, of die knaap
zichzelf ontdekt."

•

"Over de katholieken maak ik me geen zorgen. Dat ligt allemaal
heel prettig. Bij de protestanten is dat helaas (en dat helaas
mag je drie keer schrijven) niet zo goed. Dat is nog een beetje
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stroef~ In de eerste plaats, omdat men daar meer weerstand
vindt tegen de erkenning van de andere waarheid, maar ook
omdat daar een gro tere concurrentievrees bes taa t - het is een
naar 'woord, maar de enig juiste typering."
Niettemin zei hoofdraadsman Lips:"Ik heb deze taak met bijzonder
veel geestdrift aanvaard. Zoals ik al zei, in de eerste plaats,
omdat ik het experiment (want dat is het officieel) zie als een
mogelijkheid voor de bewijsvoering van een waarlijk democratisch
be~~stzijn. Er moet een goede samenwerking mogelijk zijn, ondanks
de verschillen, die we ook. niet moeten verdoezelen."
En in dit verband zei hij ook nog: "We zullen als geestelijke
verzorgers goed op onze tellen moeten passen. Er mag geen touw-
trekkerij ontstaan, maar ik wil graag nu al in het openbaar
verklaren, dat wij echt bereid zijn tot same nwe r-k.i ng s "

• •

41 Hervormde lidmatep.
Aan de Generale Synode van de Nederlands Hervormde Kerk hebben 41

lidmaten een open brief gestuurd, aldus een publikatie van de Nieuws-
dienst van de Morele Herbewapening. "Die 41 zien de strijd voor een
Morele Herbewapening van ons volk als opdracht van de Hervormde Kerk en
zijn ve~ontrust over opvattingen, die stoelen op het autonome humanisme
en die in strijd worden gevonden met een bijbels gefundeerde ethiek".
Dit bericht werd, behalve door het Dagblad van Coevorden van 22 februari
in vele andere d8.gbladen ove rgenome n ,

•

• •

Verbreding Humanistisch ma&t~chappelijk werk
In het Vrij e V'olk (editie Arnhem) werd op 19 februari vee 1

aandacht gewijd aan het werk van Humanitas, wij ontlenen aan het artikel
het volgende~

"Er zit weI wat in, om ['an te nemen, dat onze steeds ingewikkelder
wo rde nde maatschappij menig mens zo in de war kan brengen, dat hij
niet helemaal opgewassen is tegen de moeilijkheden, die het leven
op zijn weg heeft gelegd of tegen de problemen, die zich mogelijk
in zijn huwelijk voordoen.
Daarom is het volgens mij van zo groot belang dat Humanitas
Cu weet wel: Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werk)
in samenwerking met het Humanistisch Verbond in mei een Bureau
voor Leven s e- en Gezinsmoeilijkheden zal "openen".
Arnhem, in feite het hele oosten v an het land, Lag op dit gebied
een heel stuk achter bij het Westen, waar al zes vnn deze
bureaus op humanisti sche grond sleg hun be staansree ht dubbe I en
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dDars bewezen hebben.
De Arnhemse afdelingen van Humanitas en Verbond hebben intussen
w61 al een paar jaar ervaring met maatscha~pelijk werk, dat
gedaan werd door beroepskrac hten.
Daarbij bleek telkens weer~ dat er mensen op het ~preekuur
kwamen met moeilijkheden, die zó gecompliceerd waren, dat hiervoor
een gespecialiseerde behandeling nodig was. Zo'n behandeling
zal nu in de toekomst gegeven kunnen worden, want aan het bureau
zullen medewerkers verbonden zijn, die een speciale studie
hebben gemaakt van de protlemen rond huwel ijks- en gezinsleven
en van de verwerking daarvan.
Het bureau, dat in mei in de vorm van een stichting geopend
zal worden, kan men dus beschouwen als een waardevolle en onmis-
bare aanvulling op het algemeen maatschappelijk werk. Het
zwnartepunt van de werkzaamheden komt namelijk te liggen bij
de psychiatrisch geschoolde maatschappelijk werkster én de
psychiater. Tot het team, dat qe.leiding krijgt van het bureau,
behoort ook een humanistisch geestelijk raadsman.
De plaatselijke besturen van Hum~nitas en Humanistisch Verbond
streven er naar het bureau, dat in onze stad gevestigd zal
worden, het knr ak tei te geven van een gewestelijk of streekbureau,
zodat ook afdelingen en gemeenschappen uit de omgeving ervan
kunnen profiteren.
De stichters spreken niet van "patiënten", maar van "cliënten".
Deze kunnen door allerlei instanties en personen {bij voorbeeld

.door Voogdijraad, Sociale Zaken, Pro Juventute, advocaten,
psychologen) naar het bureau worden verwezen."

• •

Ook in Eindhoven
Ook in Eindhoven trekt Humanitas meer en meer de aandacht,

in Het Vrije Volk (editie Eindhoven) schreef men b s v , op 7 februarb
"Human.it as is speciaal in het leven geroepen voor de grote groep
onkerkelijken die in Eindhoven woont. De mensen weten steeds
meer de weg naar de Anna Paulownastraat 1 te vinden.
Mome nteeL telt Human i.t as meer dan 200 leden. Het is echt er niet zo,
dat men aLl.een aan leden hulp verleent. Integendeel. Het is' zelfs
niet nodig om lid van Humanitas te zijn of om lid te worden als
men hulp of raad nodig heeft of heeft gehad. Omdat de groep
vrijwilligers, die vanaf de oprichting hun hulp verleenden,
het werk niet meer alleen aankonden, heeft de vereniging per
1 januari 1964 een beroeps~maatschappelijk werkster aangesteld.
Mevrouw J.de Willigen-Riekerk zal zich in de toekomst zoveel
mogelij k be.zighouden met het werk van Humanitas, dat voorname lijk
aLge.meen maatschappelijk vlerk, de gezinsverzorging en uitstapjes
voor bejaarden omvat. Humanitas heeft een gezinsverzorgster en
enkele assistenten in dienst. Ook hebhen zich nog een aantal

.. ".-
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lossekrachten ter beschikking gesteld, die zich bezighouden
met de verzorging vap alleenwonende bejaarden en chronische
zieken.
Reclassering. Dit valt echter buiten het werkterrein van de
maatschappelijk werkster.
Het spreekuur van Humanitas is voorlopig op maandagmiddag van
2 tot 3 uur in de Arma Paulownastraat 11. Mevrouw de V'Tilligen
hoopt het aant&l spreekuren zO spoedig mogelijk te kunnen
uitbreiden. Haa r- privéadres is Prunellapad 9."

Brochure over "De o,!er~ang van prinses Irene"
In de "Nieuwe Drentsche Courant" werd enige aandacht gewijd aan

de brochure die dr.P.D.van Roijen te Assen het licht deed zien naar-
aanleiding van de geloofsovergang van prinses Irene. Men schreef o.m.

"Laat ik voorop steller., dat het niet mijn bedoeling is het
sensatiekarakter te versterken, dat rond deze overgang is ontstaan,
Het doel is een bijdrage te leveren tot een juiste beoordeling,"
zei dr.van Roijen tijdens een onderhoud dat wij vrijdagavond met
hem in zijn studeerkamer hadden. Het verlovingsaspect laat dr. Van
Roijen in zijn brochure dan ook buiten beschouwing maar hij haak t
in op een uitspraak van prinses Irene, dat zij door de overgang
naar de r.k.kerk beter kan bijdragen tot de heren~ging der kerken.
Dat bestrijdt de schrijver.
De 46-jarige dr.van Royen, die van 1943 tot 1954 remonstrants predi-
kant was (in 1949,legerpredikant in Batavia) en van 1955 tot 1958
in Beilen. stond als voorgnnger van de Nederlandse Protestantenbond,
ging in 1957 over tot het Humanistisch Verbond en is sinds 1959
bui tenkerkelijk.
In vijf hoofdstukken stelt hij allereerst, dat naar zlJn mening
de Roomse Kerk ("en stellig niet de rooms knthoLi.e ke t", zo meent hij)
niet oecumenisch maar annexionistiscll is. Dr s Van Royen acht de
Wereldraad van Kerken de enige aanvaardbare poging tot hereniging
van de orthodoxe kerken. De Roomse Kerk wijst deze samenwerking
op voet van gelijkheid af en als prinses Irene toch meent dat
haar overgang een bijdrage tot de oecumene is, dan bewijst dat
slechts dat zij onjuist is voorgelicht."

. .
Jeugd en hetere werelè

De vraagg"hoe bereiken wij beter wederzijds begrip, een door
wereldrechtsorde gegarandeerde vrede en het besef dat de mensheid één
is?", we r-d onlangs in Arnhem aan een jeugdig gehoor voorgelegd tijdens
een avond georganiseerd door het Arnhemse Comite X.



Sprekers waren o.m. een afgevaardigde van de Werkgroep voor Jonge
Wereldfederalisten, de oprichter van comite X, een afgevaardigde
van de International Friendship League en namens de Humanistische
Jeugdbeweging sprak mej.T.Hillebrand, die (wij citeren Het Vrije Volk
uit Arnhem van 17 februari) opmerkte: "hst . vormen van een eigen mening
op soci6al en politiek gebied is het doel van de H.J.B., die in
tegenstelling tot de andere organisaties, niet zo duidelijk voor een
betere wereld ijvert. De H.J.B. staat open voor iedere stroming en dus
ook vJor comité X."

Over het Verbond
Over het Verbond schreef Anne Vermeer in het Vrije Volk van 10

m~art een artikel naar aanleiding van o.a. de inschrijving van het
12.000 sta lid. Hij schetst de geschiedenis van het Verbond, de
betrekkelijk grote invloed van deze kleine organisatie en de tegenstand
die het Verbond van vele kanten ondervindt. Wij geven hieronder
het plot van zijn bet?og:

"Al zijn niet alle discriminerende elementen uit wetten en
besluiten verdwenen, de meeste zijn in veel sneller tempo
opgeruimd dan aanvankelijk werd verwacht. In de komende tijd
zal de humanistische beweging moeten bewijzen dat de verkregen

.mogelijkheden ook worden gebruikt.
Daarbij stuit deze beweging op een andere weerstand dan op
reeds gesignaleerde, nnmelijk op een die leeft binnen de reeds
genoemde 18.4 pct. Veel mensen immers beschouwen de' humanistische
zuil als een overbodige, zelfs als een obstakel op de weg naar-
organisaties op algemene grondslag, die zij als de ideale zien.
Ze zijn overtuigd van de wa~rde van het werk, dat door de
humanistische organisaties wo;rdt verricht, m"ar ontkennen dat
dit moet worden gedaan door organisaties op levensbeschouwelijke
grondslag. Natuurlijk staat achter dit werk een levensovertuiging,
maar in een algemene organisatie brengt ieder zijn overtuiging
in en als het werk gericht is op hulp aan de individuele mens kan
ook in een derge lijke or-garu.sa tie met de !.evensovertuiging van
die mens volledig re~ening worden gehouden.
Ik geloof met hen dat voor Gen aantal activiteiten de algemene
organisatie ideaal is. Waar het echter onmoge lij k blijkt een
dergelijké organisatie tot stand te brengen, wil ik de humanistische
organisatie aanvaarden'en zelfs waarderen, mits deze een open
karakter bewaart. Als echter de levensovertuiging in de meest
directe zin aan de orde is, is'de humnnistische organisatie de
aangewezene om op te treden. De geest eLd j ke kaderlieden van het
Humanistisch Verbond, die v/erken in ziekenhuizen, be jaarde nt.ehui.ve n,
gevangenissen,arbeiderskampen en aan bureaux voor levens-en gezins-
moeilijkheden, voorzien, de ervaring leert dit, in een duidelijk
gebleken behoefte. Voor deze vorm van praktisch humanisme
heb ik grote waardering. En dus ook voor het Steunfonds
Praktisch Humanisme, dat dit werk financieel mogelijk maakt.

• •


