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HUMAKSTISCH VERBOND 

KAN PAARD TREIN TREKKEN 
Hoewel een paard een sterk en fraai dier is zal niemand op boven-
staande vraag ja zeggen. Wat echter met één paard niet lukt, lukt 
waarschijnlijk met tien paarden wel. De snelheid wordt niet zo groot, 
maar als we voldoende paarden voor onze trein zetten gáát hij vooruit. 
Wij gebruiken bovenstaande beeldspraak omdat hij van toepassing is 
op het Humanistisch Verbond. Wij hebben in onze samenleving een 
belangrijke taak, maar met 15.500 leden brengen we onvoldoende 
krachten op deze taak op een passende wijze tot ontplooiing te bren-
gen. Over de inhoud van onze taak behoeven wij in dit artikeltje niet 
te schrijven, elk nummer van In en Om staat vol informatie over de 
praktijk van ons werk. 

Wij willen in dit artikel wèl wijzen op de noodzaak ons ledental uit 
te breiden en aan al onze leden vragen hieraan mede te werken. Deze 
vraag roept bij een enkeling wel eens weerstanden op. „Ik houd niet 
van zieltjeswinnen" of „Humanist ben je uit jezelf, dat kun je een an-
der niet aanpraten". Dat is volkomen juist. Wij willen ook geen ziel-
tjes winnen en het zou bijzonder onhumanistisch zijn een ander een 
levensovertuiging op te dringen, waar hij niet voor voelt. Maar wij 
weten, dat er Nederland bijna één miljoen mensen leven, die zichzelf 
humanist noemen en wij mogen deze mensen best vragen mee te hel-
pen aan de bouw van hun eigen geestelijk tehuis. Wij mogen ook best 
informatie geven, dat is gewoon vertellen zonder iets op te dringen, 
over wat het H.V. wil en reeds doet en nog meer zou kunnen doen. 
En niemand zal het u kwalijk nemen als u na enkele weken vraagt: 
„Zou jij eigenlijk ook niet willen meedoen?". Met zo'n vraag onder-
streept u nog eens met uw persoonlijke inzet, dat het om een belang-
rijke zaak gaat. Voor onbenullige zaken vraagt u immers niet de be-
langstelling van anderen? 

Deze krant gaat naar alle leden van het H.V. Betekent bovenstaand 
verzoek nu, dat wij alle leden vragen actief nieuwe leden te gaan wer-
ven, op huisbezoek te gaan? Dat ligt niet iedereen en dat kan niet 
iedereen. Wij vragen niet meer dan u kunt en u kunt altijd iets bijdra-
gen. U kunt, wanneer zich daartoe een geschikte gelegenheid voor-
doet, de aandacht van anderen vestigen op het H.V. U kunt altijd 
de namen en adressen opschrijven van mensen, die u kent en waarvan 
u denkt, dat zij belangstelling hebben voor het H.V. Die namen kunt 
u doorgeven aan het bestuur van uw gemeenschap, dat dan wel nader 
contact zoekt met deze mensen. Een aantal van onze leden kan zich 
ook beschikbaar stellen om persoonlijk belangstellenden te gaan be-
zoeken. Misschien kunt u zelf nog wel meer mogelijkheden vinden uw 
bijdrage te leveren tot verhoging van het ledental van het H.V. 

Het humanisme is een overtuiging, een geheel van opvattingen over 
de betekenis van de mens en zijn wereld. Het humanisme is óók een 
houding, een wijze van leven, die het meest typisch tot uitdrukking 
komt in de vragen: „Wat maak ik van mijn leven en welke houding 
neem ik aan tegenover mijn medemensen?". Het humanisme betekent 
iets voor u persoonlijk, het betekent ook iets in onze samenleving. Om 
onze taak in de samenleving behoorlijk te kunnen vervullen is de per-
soonlijke en financiële medewerking nodig van vele tienduizenden. Er 
zijn er al 15.500. Helpt u mee dit aantal in de komende twee jaar te 
verdubbelen? 
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HET HOOFDBESTUUR 
BESPRAK . . . 
Het hoofdbestuur besteedde na de 
zomervakantie veel tijd aan het eer-
ste deel van de beleidsnota, die het 
gehele beleid van het verbond gaat 
doorlichten en die in de loop van 
1968 in zijn geheel moet klaarkomen. 
Het eerste deel is nu gereed en het 
zal aan de Verbondsraad ter bespre-
king worden voorgelegd op zijn eer-
ste vergadering op 28 oktober. 

Het hoofdbestuur nam voorts met 
grote zorg kennis van het bedrag, 
dat tot dusver is ingezameld door 
het Steunfonds Praktisch Humanis-
me. Dit bedrag is belangrijk lager 
dan in de laatste jaren het geval was 
en dit stelt de penningmeester voor 
ernstige problemen. 

De redaktiesecretaris van Mens en 
Wereld zal zijn taak aan het eind 
van 1967 neerleggen. Zijn werk zal 
worden overgenomen door een func-
tionaris van het Centraal Bureau te 
Utrecht. 

Het hoofdbestuur besluit een brief te 
richten aan de direkteur van het Cen-
traal Bureau voor de Statistiek om ver-
betering te krijgen in de vraagstel-
ling naar het al of niet behoren tot 
een kerkgenootschap in de volkstel-
ling 1970. 

Besloten wordt, dat de penningmees-
ter ook dit jaar weer een brief aan 
alle leden zal zenden met het ver-
zoek na te gaan of de contributie, die 
zij betalen in overeenstemming is 
met hun inkomen. 

Op 25 november zullen te Utrecht en 
Zwolle regionale kaderconferenties 
worden gehouden voor bestuursleden 
van gemeenschappen en gewesten 
over de opbouw van verschillende 
belangrijke delen van ons werk. 

Het hoofdbestuur besloot over te 
gaan tot aanstelling van een aantal 
bezoldigde geestelijke raadslieden 
voor de gevangenissen en de huizen 
van bewaring, waarvoor door het 
Ministerie van Justitie een subsidie 
wordt verstrekt. 

Besloten wordt een speciale aktie te 
richten op de academisch gevorm-
den om hun belangstelling te wekken 
voor ons wetenschappelijk werk in de 
stichting Socrates. 



interniaToira  Organisatiesecretaris Th. W. Po-
let moet voorlopig wegens ziekte 
verstek laten gaan. Tot nader be-
richt kan alle voor het bestemde 
post gericht worden aan het Cen-
traal Bureau te Utrecht. De re-
dactie van In en Om wordt waar-
genomen door de tweede organi-
satiesecretaris J. de Leede, Van 
Mecklenburg Schwerinlaan 31, 
Waddinxveen, tel. 0 1828-28877. 

HUMANISTISCHE 
STICHTING 

SOCRATES 

rnaJaarsconferentie 

Op 12 november a.s. wordt in de In-
ternationale School voor Wijsbegeer-
te te Amersfoort een najaarsconfe-
rentie van de humanistische stichting 
Socrates gehouden. Het motto van de 
conferentie staat bij het ter perse 
gaan nog niet geheel vast, maar o.m. 
zal de veranderende levensopvattin-
gen die inherent zijn aan de veran-
derende tijden, aan de orde komen. 
Medewerkers zijn prof. dr. G. A. 
Kooy en dr. A. J. Wichers. Inlich-
tingen over de conferentie bij het se-
cretariaat van de Stichting Socrates, 
Postbus 114, Utrecht. 

rekenschaoD 

Het derde nummer van dit jaar van 
het driemaandelijks tijdschrift Reken-
schap is hoofdzakelijk aan Gezag. 
Onder meer schreef mr. M. G. Rood 
over gezags- en rechtshandhaving en 
prof. dr. P. Thoenes onder de titel 
„Dag gezag". Ook zijn de stellingen 
over gezag van de professoren Belin-
fante en Langemeijer opgenomen, die 
bestemd waren voor de juristencon-
ferentie op 23 september jl. Hieraan 
werd door ruim 40 personen deelge-
nomen onder wie tal van procureurs, 
advocaten, gemeente en rijkspolitie-
funktionarissen e.a. deskundigen. 

groot brittannië 

De leden van de British Humanist 
Association, onze britse zusterorga-
nisatie, zijn van mening dat er wat 
meer aan de weg getimmerd moet 
worden. Ze hebben dan ook verge-
vorderde plannen voor een „humanis-
tische week" die in oktober gehou-
den zal worden onder het motto 
„Dit leven is alles wat wij hebben —
maak het waard dat u leeft!" De 
British Humanist Association laat 
daar geen twijfel aan bestaan. 
Gedurende die week zullen door het 
gehele land heen, maar met name in 
Londen, vele openbare bijeenkom-
sten belegd worden, waarop vele 
bekende humanisten het woord zullen 
voeren. Deze week is het hoogtepunt 
van het eerste van een aantal jaren 
waarin gewerkt zal worden aan de 
uitbouw van de britse humanistische 
beweging, 

marxistische contacten 

Na de vergadering van het uitvoe-
rend comité van de IHEU in juli jl. 
bezocht prof. dr. L. de Coninck, het 
belgische lid van dat comité, Oost 
Europa, waar hij gesprekken voerde 
met enkele marxisten. Het resultaat 
van deze reis was een verder aftas-
ten der mogelijkheden van nauwer 
contact. Prof. dr. van Praag, de voor-
zitter van de IHEU ontmoette vori-
ge maand een enkele vooraanstaande 
marxistische humanist. Getracht zal 
worden volgend jaar met een groep-
je bijeen te komen. 

sraeR 

Zoals u reeds eerder in deze rubriek 
hebt kunnen lezen, onderhoudt de 
IHEU contact met een humanistische 
groep in Israël. De Israeli Humanist 
Movement heeft echter te kennen ge-
geven dat het eerst zijn bestaansrecht 
wil bewijzen alvorens zich aan te 
sluiten bij de IHEU. De IHM wil in 
de eerste plaats iets daadwerkelijks 
doen en denkt dan met name aan een 
schoolproject, waar joodse en arabi- 

sche kinderen naast en met elkaar on-
derwijs zullen genieten. Het laat zich 
aanzien dat van nederlandse zijde 
een gedeelte van de gelden benodigd 
om te kunnen starten beschikbaar ge-
steld zal worden. 

Prof. De Coninck, die in september 
Israël bezocht, voerde gesprekken 
met onze israelische vrienden, zowel 
over aansluiting bij de IHEU als 
over het schoolproject. 

bihar 

De IHEU heeft een viertal Indiërs 
benoemd in een commissie die de lei-
ding van het Bihar project bij zal 
staan met raad en daad, met name op 
juridisch, financieel en agrarisch ge-
bied. 

Ir. K. d'Angremond, een lid van het 
H.V. die in oktober een bezoek 
brengt aan India, zal op verzoek van 
de IHEU ook Bihar in zijn reispro-
gramma opnemen ten einde verslag 
te kunnen uitbrengen over de vor-
deringen van het project. De heer 
d'Angremond kent de wensen en no-
den van ontwikkelingsprojecten, 
daar hij zich er ook beroepshalve mee 
bezighoudt. 

amerika 

De American Humanist Association, 
één van onze noordamerikaanse zus-
terorganisaties, besloot op zijn laat-
ste congres zijn zetel te verplaatsen 
naar de westkust van Amerika. In 
oktober verhuist de staf van de AHA 
van Yellow Springs (Ohio) naar 
San Francisco (Californië). Wij ho-
pen dat zij er aan denken bloemen in 
hun haar te doen!, zoals het liedje 
zegt. Wij veronderstellen dat van nu 
af aan al hun publicaties in bloem-
rijke taal gesteld zullen zijn. 
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Kijkje in een van de zaaltjes van het 
H.M.T. Seedorf. 

UIT DE 
GEMEENSCHAPPEN 
In het begin van de herfst laten de 
besturen van de gemeenschappen 
zien, dat zij in de voorafgaande 
maanden niet stil hebben gezeten: de 
programma's voor het komende sei-
zoen rolden bij tientallen onze brie-
venbus binnen. Een aantal van die 
programma's zijn keurig gedrukt op 
dun karton. Hun fraaie uitvoering is 
een extra uitnodiging ze eens goed te 
bekijken. Maar het gaat natuurlijk 
om wat erin staat. En dan zou je 
graag in vele plaatsen tegelijk willen 
wonen, want overal worden interes-
sante bijeenkomsten gehouden. Het 
is niet mogelijk al die programma's' 
in deze krant over te nemen, we doen 
hier en daar een greep: 

PUBLIKATIES 
In de reeks Oriëntatie zijn, naast de 
reeds bestaande series „Huwelijk en 
gezin" en „De mens en zijn wereld", 
twee nieuwe series opgenomen, t.w. 
„Aziatische godsdiensten" en. „We-
reldproblemen". lslaam is het eerste 
deeltje in de serie Aziatische Gods-
diensten, werd geschreven door drs 
R. L. Mellema en geeft een rijke in-
formatie over deze godsdienst. Toch 
blijven er na het lezen wel wat vra-
gen over, met name ten aanzien van 
het vreedzame karakter van deze 
godsdienst. Het zal te wijten zijn aan 
de beperkte omvang, dat de schrijver 
hierop niet is ingegaan evenals op 
het toestaan van polygamie. Tot slot 
zij vermeld, dat de serie Aziatische 
Godsdiensten onder redaktie staat 
van dr. Kwee Swan Liat. 

Thans is ook in druk verschenen het 
rapport van de humanistische stich-
ting „Socrates" over het mensbeeld 
in de hedendaagse literatuur De Aan-
stootgevers. 

Beide publikaties zijn verkrijgbaar bij 
het Humanistisch Verbond, Oude-
gracht 152, Utrecht door storting of 
overschrijving van f 0,50 (Islaam) 
of f 3,25 (De Aanstootgevers) op 
postrekening 30.49.60 t.n.v. het Ver-
bond en met vermelding van de titel. 

H.M.T. SEEDORF 
Op 16 september jl. werd het door 
het Humanistisch Thuisfront gebouw-
de huis te Seedorf in Duitsland offi-
deel geopend door Staatssecretaris 
Haex in aanwezigheid van tal van 
vooraanstaande 	persoonlijkheden. 

„De Gooise Vier" is een gezamenlij-
ke publicatie van de vier gemeen-
schappen in het Gooi met maar liefst 
zesenveertig bijeenkomsten, op één 
daarvan spreekt dr. J. de Tempe 
over „Humanisme en optimisme". In 
Groningen spreek prof. Brandt Cor-
stius op 12 november over „De mo-
derne literatuur en het humanisme". 

De dag daarop geeft in Hengelo me• 
vr. de Nachtegaal haar mening over 
„De taak van de vrouw in deze 
tijd". In Eindhoven wekt de heer den 
Besten onze nieuwsgierigheid met zijn 
titel: „Humor een sleutel tussen ge-
loof en ongeloof". In Nijmegen 
spreekt mej. Heijmans over de erva-
ringen van het Bureau voor Levens-
en gezinsmoeilijkheden op humanis-
tische grondslag. De vier gemeen-
schappen in Zuid-Kennnemerland 
hebben hun programma's ook in één 
fraaie folder afgedrukt, op 12 decem-
ber zal de heer Pasman alle belang-
stellenden in Velsen „Een boeiend 
perspectief" laten zien. Op 14 decem-
ber vraagt de heer Koops in Wage-
ningen de aandacht voor het huma-
nistisch vormingsonderwijs. Op 14 
november laat de heer van Opijnen 
de humanisten in Assen kiezen tussen 
„Is de humanist provo of regent?" 

Ook in Oss wonen humanisten, de 
heer Lutke Meijer spreekt daar een 
keer over het onderwerp: „Vrijden-
ker of humanist". Verder naar het 

Met het nieuwe schooljaar en een 
full-time consulent is het vormings-
onderwijs in verschillende vormen 
van start gegaan. Op diverse plaat-
sen zijn zg. applicatiecursussen be-
gonnen en in enkele andere gemeen-
schappen is men nog met de voor-
bereiding bezig. Doel van deze cur-
sussen is hen die reeds in het onder-
wijs werkzaam zijn een enig inzicht 
te geven in het 	met als mo- 
gelijkheid het straks zelf als voor-
lopig vormingsleider of -leidster te 
geven. 
Op een aantal kweekscholen, t.w. in 
Rotterdam, Haarlem, Hilversum en 
Arnhem is men begonnen met een op-
leidingscursus H.V.O. terwijl met de 
directie van een andere kweekschool 
nog besprekingen voor een dergelijke 
cursus gaande zijn. Jonge kweek- 

Hiermee kwam het aantal humanis-
tische militaire tehuizen op vijf. 
Thuisfront heeft echter nog veel meer 
plannen, die echter alle geld kosten 
en dan weet u het wel ....: giro 2054 
t.n.v. Humanistisch Thuisfront te 
Bussum. 

zuiden, in Maastricht stelt de heer 
Treurniet op 24 november de vraag: 
„Welke kultuur willen we?" De ge-
meenschap Arnhem heeft prof. Ma',  
*zure uitgenodigd op 7 januari zijn 
visie te geven op „Sport, maatschap-
pij en levensbeschouwing". In Nun-
speet gaat dr. J. W. Dekker een keer 
op zoek naar het verband tussen 
sterrenkunde en wereldbeschouwing. 
Lochem heeft de direkteur van de po-
litie-opleidingsschool gevraagd te 
vertellen welke „Nieuwe wegen in 
de politie-opleiding" worden bewan-
deld. De gemeenschap Zwolle viert 
op 16 december feest: het 20-jarig 
bestaan van deze gemeenschap. In 
Leeuwarden gaat op 19 november de 
heer Kruyswijk eens kijken wat er 
„Tussen God en niks" te vinden is. 

Schiedam heeft reeds een goed-be-
zochte openingsavond achter de rug 
met een forum en een stuk gezellige 
muziek. Op 9 november gaat dr. Con-
standse in Vlaardingen iets vertellen 
over „Het humanisme en het chris-
telijk atheïsme". Wat zou dat zijn? 
Zo op het eerste gezicht lijkt „chris-
telijk atheïsme" net zoiets als een 
„warm ijsje". Op 19 november gaat 
mevrouw Roethof-Ensing met de hu-
manisten in Dordrecht praten over 
„Opvoeden in deze tijd". In Purme-
rend wordt op 16 oktober een nieu-
we gemeenschap opgericht als vrucht 
van de jarenlange activiteit van een 
groepje vasthoudende humanisten. 

schoolleerlingen kunnen facultatief 
deze opleiding van twee jaar volgen 
en leggen dan een examen af dat on-
der auspiciën van het Humanistisch 
Opleidings Instituut wordt georga-
niseerd. Volgende maand zullen in 
Rotterdam de eerste examens van dit 
soort worden afgenomen. 
Aan de plaatsen waar in voorgaan-
de jaren H.V.O. op de scholen voor 
voortgezet onderwijs werd gegeven, 
kunnen Bussum en Goes worden toe-
gevoegd. Er wordt thans aan circa 
12 scholen vormingsonderwijs gege-
ven en op meerdere scholen zijn er 
twee of drie groepen. Het Humanis-
tisch Vormings Onderwijs is welis-
waar nog geen massale zaak maar 
wel neemt het steeds in omvang toe, 
hetgeen een verheugende zaak is, 
maar ook verplichtingen schept. 

VORMINGSONDERWIJS 



UIT DE GEMEENSCHAPPEN (vervolg) 
	

TELEVISIE 

gertijn 

In Deventer gaat drs. de Vries een 
keer de aandacht vragen voor het 
onderwerp: „Betekenis van het on-
derwijs in de humanistische gedachte" 
en in januari bespreekt dr. Roethof in 
Almelo de vraag: „Zijn oorlogen on-
vermijdelijk" Den Helder heeft het 
seizoen geopend met het tema: „Is 
het gek humanist te wezen?" en in 
Enschede is het onderwerp „Rassen-
discriminatie" aan de orde geweest. 

De gemeenschap Castricum gaat zich 
verdiepen in het boek van Erich 
Fromm, „De gezonde samenleving" 
Doetinchem heeft op 22 november een 
inleiding van burgemeester J. B. Vlam 
van Winterswijk op zijn programma 
gezet over „Onze toekomst in het 
jaar 2000". Amersfoort zoekt zijn on-
derwerpen vooral in actualiteiten: in 
september heeft er een discussie 
plaats gevonden over het Midden-
Oosten. De gemeenschappen in 
Twente hielden op 22 oktober een 
gezamelijke studiedag over het on- 

studiedag 1967 

Voor de eerder aangekondigde jon-
gerenstudiedag 1967 is thans het pro-
gramma bekend. In diskussiegroepen 
zal o.m. gesproken worden over het 
doorbreken van werkelijke of ver-
meende grenzen, die er tussen de ver-
schillende bevolkingsgroepen bestaan; 
het meedoen aan aktiviteiten met an-
dere groeperingen; het verrichten van 
praktisch werk en de deelname aan 
jongerengroepen en het H.V.-werk. 
Tenslotte is de struktuur van de werk-
groep Jeugd en Jongeren een belang-
rijk programmapunt, waaraan helaas 
gedokterd moet worden, wil men ooit 
in aanmerking komen voor overheids-
subsidie. 
De dag wordt op 11 november a.s. 
gehouden van 10 tot 1630 uur in het 
Erasmushuis te Utrecht; de deelne-
mersprijs bedraagt f 5,— en belang-
stellende jongeren kunnen zich per 
briefkaart opgeven bij het secretariaat 
van de werkgroep Jeugd en Jongeren, 
Marathonweg 71, Amsterdam, tot 
uiterlijk 28 oktober a.s. De verwach-
ting is dat er op deze dag spijkers 
met koppen geslagen zullen worden; 
een reden om wel aanwezig te zijn.  

derwerp: „Twijfels omtrent vrijheid 
en gebondenheid in de opvoeding" in 
het gebouw van een jeugdherberg. 
Eén ding staat in ieder geval vast: 
een stel humanisten in een jeugdher-
berg kan nooit een saaie geschiede-
nis worden. Den Haag opent het sei-
zoen op 22 oktober met een forum 
over „De toekomst van het Huma-
nistisch Verbond". In Amsterdam is 
in de verschillende gemeenschappen 
weer keuze, uit een bonte variëteit: 
wandelingen, discussieavonden, actu-
aliteitenavonden en een speech van 
Spigt over „Hebben humanisten nog 
een waarheidsbegrip?" De gemeen-
schap Voorburg-Rijswijk vertoonde 
en besprak op 13 oktober voor haar 
leden de film van Kees Brusse, „Sex 
is overal". Tenslotte heeft Utrecht 
het seizoen geopend met een discus-
sie over het onderwerp: „Heeft het 
humanisme een taak voor de maat-
schappij?" 
Er valt niet veel te beleven hè?, in 
het Humanistisch Verbond. 

publikatie 

De eerste publikatie van de werk-
groep is verschenen onder de titel 
„Programmasuggesties". Hans Noo-
tenboom schreef op geheel eigen wij-
ze over allerhande mogelijkheden, die 
er voor jongerengroepen zijn. Met 
een zeer uitvoerige adressenlijst wordt 
het zeer eenvoudig, maar aantrekke-
lijk uitgevoerde werkje besloten. 

jongerengroepen 

De Arnhemse afd. van de H.J.B. 
heeft een inwijdingsfeest gehouden. 
Het betrof hier een nieuwe verblijf-
plaats. Men heeft er een heel week-
end van gemaakt met kamperen bij 
de Baron(?). Ondanks gedachten aan 
feodaal katholicisme toch maar hopen 
dat het nieuwe home bij zal dragen 
tot groei en bloei van de afdeling. 

Niet zonder enige trots vermeldt de 
Jongerengroep Utrecht dat haar 26-
jarige voorzitter via de gemeenschap 
Utrecht is gekozen tot het jongste 
lid van de Verbondsraad. Men heeft 
„alle vertrouwen in onze wakkere 
Toon", schreef de Kelderblom, het 
blad van de Utrechtse jongeren. 

Humanistisch Jongerentijdschrift 
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JONGEREN OVER HET 
VERBOND 
Enkele jonge mensen hebben 
een gesprek met Mr. M. G. Rood 
hoofdbestuurslid, over bet leven 
in en om het Verbond. 

Regie: Joes Odufré 

AKTIE NIEUWE ABONNEES 

MENS EN WERELD 
In september is een speciale brief ge-
richt aan alle leden van het verbond, 
die niet geabonneerd zijn op ons 
veertiendaagse blad Mens en Wereld. 
Eigenlijk zouden we dit blad zonder 
meer aan alle leden moeten toezen-
den, want het hóórt erbij. Financi-
eel is het echter helaas onmogelijk uit 
de ontvangen contributies dit blad 
gratis aan alle leden te verstrekken. 
Daarom moeten we een apart abon-
nementsgeld heffen. Dit heeft tot ge-
volg, dat enige duizenden leden Mens 
en Wereld niet ontvangen. Intussen 
heeft de brief van september goede 
resultaten opgeleverd: op 10 oktober 
hadden zich reeds ruim 600 nieuwe 
abonnees opgegeven! Voor zover u 
hieraan nog niet was toegekomen: u 
kunt u nog steeds opgeven als nieu-
we abonnee. 
Mens en Wereld is reeds de moeite 
en kan alleen maar nog beter wor-
den gemaakt, als er veel abonnees 
zijn. 

De Haagse 	en H.J.B. beschik-
ken, dankzij de intensieve arbeid van 
een aantal leden, over een magnifiek 
keldertje. Op 16 september jl. werd 
het geopend. 's Middags met een re-
ceptie voor genodigden en 's avonds 
met een feest voor de leden van bei-
de groepen. Op de brochuretafel la-
gen ook de uitgebreide programma's 
van beide groepen voor de komende 
winter. Een verheugende voetnoot 
luidde: H.J.G.'ers en H.J.B.'ers wor-
den uitgenodigd elkaars avonden te 
bezoeken". 

In Leiden worden verwoede pogingen 
ondernomen om weer een jongeren-
diskussiegroep bijeen te brengen. Bij 
deze initiatieven wordt ook de 
H.J.B.-afdeling betrokken omdat de-
ze wel een opfrissertje kan gebrui-
ken. 

Ook in Nijmegen „het bolwerk van 
gelovigheid", zoals men schrijft, wor-
den jongeren gezocht opdat de bui-
tenkerkelijke jongeren ook eens de 
gelegenheid hebben om onderling van 
gedachten te wisselen. 
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