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DISCRIMIAERENDE VERSCHILLEN 
Tijdens de behandeling van de begroting van Justitie in de Tweede 
Kamer heeft de Minister naar aanleiding van vragen geantwoord dat de 
regeling van humanistische geestelijke verzorging in de inrichtingen be-
vredigend werkt. 
Bevredigend voor wie? Misschien wel voor de Regering, de A.R.-partij 
en de K.V.P. Niet voor de humanisten en zeker niet voor de ongods-
dienstige gedetineerden. 

Dit o.m. zei de voorzitter van het 
Verbond, Dr. J. P. van Praag, op een 
landelijke bijeenkomst voor Geestelijke 
Raadslieden bij de Inrichtingen voor 
Justitie en genodigden. De bijeenkomst, 
waar prof. dr. B. W. Schaper een in-
leiding hield onder de titel „Op weg 
naar een volwassen samenleving" en 
mevr. mr. H. Singer-Dekker sprak 
over „Ook de inrichtingen van Justi-
tie?", werd gehouden ter gelegenheid 
van het tienjarig bestaan van de hu-
manistische geestelijke verzorging van 
gedetineerden. 
Dr. van Praag was begonnen met hul-
de te brengen aan de ruim 50 vrijwil-
lige raadslieden, die hun werk op het 
ogenblik met circa 800 gedetineerden 
per jaar verrichten na een normale en 
vaak zware dagtaak. 

wat betekent dat? 

Op het Concilie is op progressieve 
wijze gesproken over de geestelijke 
vrijheid en in de verleden jaar ver-
schenen nota Kerk en Humanisme van 
de Generale Synode wordt uitdrukke-
lijk gesteld, dat de kerk het juist acht, 
„dat aan een verantwoorde realise-
ring van deze aanspraken (o.m. gees-
telijke verzorging) in ons staatsbestel 
geen moeilijkheden in de weg worden 
gelegd". 
Maar, zo vroeg spreker zich af, wat 
betekent dit wanneer er niets van te-
rug te vinden is in de politieke vorm-
geving? Dit is een vraag, die gesteld 
zal worden zolang het Verbond er 
van overtuigd is een volwaardige bij-
drage te leveren aan het geestelijk le-
ven van Nederland. 

,node' toegelaten 
De geestelijke verzorging van gedeti-
neerden is moeilijk, zeker wanneer dit 
in een moeilijke positie moet gebeuren. 
En de positie van de raadsman is 
moeilijk. 
Hij wordt toegelaten en men krijgt de 
indruk: slechts node. Hoe anders met 
de godsdienstige geestelijke verzor-
ging. Aalmoezeniers en dominees wor-
den benoemd. Dit discriminerende ver-
schil werkt door. In de contactperiode 
hebben zij toegang tot de gedetineer-
den. Van het Verbond wordt ná de 
contactperiode een folder uitgereikt. 
Wijst een gedetineerde na het bezoek 
van een geestelijke — en soms van bei-
den — de godsdienstige verzorging af, 
dan moet hij vragen om de humanisti-
sche geestelijke verzorging. Het ont-
ging de spreker te enenmale waarom 
dan de gedetineerde wel een folder 
mag worden uitgereikt, maar een ge-
sprek met een geestelijk raadsman niet 
kan worden toegestaan. Juist het ge-
brek aan het in deze situatie zo be-
langrijke persoonlijke contact, werkt 
ontmoedigend. 
Dit is ook het geval met een gedeti-
neerde, die — vaak op aanraden van 
de geestelijk raadsman — over gaat 
naar één van de vormen van gods-
dienstige verzorging. Het is de raads-
man dan absoluut onmogelijk nog 
contact met hem te hebben of om zelfs 
maar een afscheidsgesprek te voeren. 

onbespijpelijke 
zaken 
Het beleid van de Minister is onbegrij-
pelijk en spreker wijst daarbij op de  

regeling van de humanistische geeste-
lijke verzorging in de Rijksinrichtingen 
voor minderjarigen. In de Kinderbe-
ginselenwet is deze regeling beter dan 
in de Beginselenwet van het Gevan-
geniswezen. Maar in uitvoeringsmaat-
regelen komt de humanistische geeste-
lijke verzorging er vreemd genoeg veel 
slechter af. 
Nog veel raadselachtiger is het rege-
ringsbeleid als men ziet dat er bijv. in 
de Strijdkrachten wel volledige erken-
ning is en bij Justitie niet. 
Het Verbond stond en staat nog steeds 
op de bres en het vroeg om beroeps-
krachten. Dit werd afgewezen. Maar 
dan althans in de asielen. Eveneens 
afgewezen. Het minste wat mocht wor-
den verwacht, was dan versterking 
van de leiding. Ook dat is niet toege-
wezen. Maar het werk gaat voort, 
neemt in omvang toe en dat houdt in, 
dat niet het Verbond door de over-
heid gesubsidieerd wordt, maar inte-
gendeel het jaarlijks ongeveer f 40.000 
aan het Rijk der Nederlanden uitkeert. 
„Bevredigend" heeft de Minister ge-
zegd, maar hij heeft op 29 oktober j.l. 
geen enkel argument ter rechtvaardi-
ging van de situatie naar voren ge-
bracht. Vindt men het Humanisme zo'n 
onserieuze zaak, dat men het geen ge-
sprek meer waardig keurt? Is dat ook 
de reden, waarom de Minister ten op-
zichte van het Verbond nog nimmer 
heeft gereageerd op een memorandum 
van 30 januari 1964, ondanks zijn toe-
zegging van 2 maart j.l. dat hij de 
daarin behandelde materie zou over-
wegen? Spreker hoopte die reactie al-
thans tijdens de aan de gang zijnde 
Kamerdebatten te vernemen. 
Het Humanistisch Verbond heeft tien 
jaar lang geduld gehad en heeft ook 
alle begrip getoond voor de ontwikke-
lingsmoeilijkheden. Dit geduld raakt 
echter uitgeput. Het Verbond vraagt 
geen gunst van de overheid, maar 
biedt zijn diensten aan en verlangt het 
recht op een gelijkwaardige positie van 
de humanistische geestelijke verzor-
ging in het belang van de gedetineer-
den en als een volwaardige bijdrage 
op het vlak van de levensovertui-
gingen. 
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INTERNATIONAAL u\-Juauzzie 
„International Humanism", het drie-
maandelijkse blad van de Internatio-
nale Humanistische en Ethische Unie, 
vermeldt in het oktobernummer de ver-
klaring van het bestuur over het jaar 
van internationale samenwerking 1965. 
Het bestuur juicht het besluit van de 
Algemene Vergadering van de Ver-
enigde Naties toe, om 1965 te maken 
tot „International Cooperation Year". 
In de verklaring van het bestuur van 
de humanistische Internationale wordt 
een opsomming gegeven van de bij-
dragen die door leden-organisaties en 
afzonderlijke leden worden gegeven 
aan het werk van de Verenigde Na-
ties en de gespecialiseerde organen, 
zoals de UNESCO, de FAO, de 
UNICEF enz. Het geheel vormt een 
indrukwekkende lijst. 
Vermelding wordt ook gemaakt van 
de projecten die thans of in uitvoering 
of in voorbereiding zijn, zoals een 
school in Bechuanaland (Afrika) en 
het Bihar-project. 

In Frankrijk bestaat een grote organi-
satie voor onderwijs en opvoeding als 
tegenhanger van het godsdienstonder-
wijs. Het is de Ligue Française de 
rEnseignement, die in 1966 haar hon-
derdjarig bestaan viert. Deze organi-
satie is bij de humanistische Interna-
tionale aangesloten en is met haar 
ruim 	miljoen leden veruit de groot- 
ste. De Liga geeft een maandblad uit 
dat de naam „Pourquoi" draagt. 

Onze Engelse zusterorganisatie is de 
laatste jaren bijzonder actief. Het le-
dental gaat regelmatig omhoog, er 
worden steeds meer groepen gevormd 
terwijl ook de geestelijke verzorging 
en het bouwen van bejaardentehuizen 
ter hand is genomen. De secretaris, 
H. J. Blackham, ook bij ons geen on-
bekende, is door een door de UNES-
CO gevormde commissie voor de we-
tenschappelijke en culturele geschiede-
nis van de mensheid uitgenodigd een 
verhandeling te schrijven over het mo-
derne humanisme. Dit is niet alleen 
een erkenning van de kwaliteiten van 
Blackham als schrijver en filosoof, 
maar ook van groot belang voor de 
verbreiding van de gedachten van het 
moderne humanisme. 

De Conferentie van Amerikaanse hu-
manistische studenten heeft ter gele-
genheid van haar jaarlijkse bijeen-
komst in september een brief gezon-
den aan de studenten in en rondom 
het Nederlandse Verbond, waarin zij 
de hoop uitspreekt op een intensieve 
samenwerking voor de komende jaren. 

Gedurende de afgelopen jaren zijn er 
over en weer nogal wat persoonlijke 
contacten geweest tussen de Duitse  

en Nederlandse humanisten, terwijl 
ook de besturen, vooral via de Inter-
nationale, overleg plegen. Te vermel-
den valt b.v. dat op de vrouwendag 
van de Freireligiiise Landesgemeinde 
Nordrhein-Westfahlen Mevr. Dr. N. 
Rood-de Boer gesproken heeft, terwijl 
in het blad van deze organisatie, wel-
ke een deel is van de Bund Freireligi-
6ser Gemeinden Deutschlands, ,,Preies 
Denken" een vertaling van de radio-
toespraak werd opgenomen, welke 
Mevr. G. W. G. Rudelsheim-Hamer op 
13 september in de rubriek „Geeste-
lijk Leven" uitsprak. 

nndarna25onm[l 
EilumanEorm 
drie-maandelijks orgaan van de 
International Humanist 
and Ethical Union. 

Proefnummers verkrijgbaar bij het 
bureau van de IHEU, 
Oudegracht 152, Utrecht. 

STICHTING SOCRATES 

Door de Stichting Socrates zijn twee 
commissies opgericht. De één zal zich 
bezighouden met het mensbeeld in de 
moderne literatuur, de andere met de 
vernieuwing van het gevangeniswezen. 
De najaarslanddag vindt dit keer plaats 
op 22 november in het Erasmushuis. 

HET is begonnen 
Op 17 oktober was het dan zover. De 
actie voor Bihar startte deze dag in 
een goedgevulde zaal — merendeels 
jongeren — in het Erasmushuis. De 
heren Roethof en Polet hebben respec-
tievelijk de ontwikkelingshulp in het 
algemeen en die aan Bihar in het bij-
zonder onder de loep genomen; de 
persattaché van de Indiase Ambassa-
de heeft zijn vreugde over de actie uit-
gesproken en voorzitter Van Praag 
heeft betoogd, dat de actie moet slagen. 
De aanwezigen kondigden allerlei 
hartverwarmende plannen aan en suc-
ces lijkt gegarandeerd, mits... ook zij 
die niet in Utrecht waren en toch ge-
rekend mogen worden te behoren tot 
de mensen in en om de humanistische 
beweging in Nederland, hun steentje 
bijdragen. Er kan nog niet gezegd wor-
den dat de bedragen binnenstromen, 
maar de eerste druppels zijn toch al 
gevallen. 
Er zal in de komende tijd een beroep 
op u worden gedaan door de jongeren 
of door uw gemeenschapsbestuur. Niet 
alleen om geld, alhoewel dat zeer be-
langrijk is, maar ook om ochtenden, 
middagen of avonden bij te wonen die  

IHM4 HOOFDBESTUUR 
BESPRAK .... 

op zijn vergadering van 24 oktober, 
na de notulen van de vorige keer te 
hebben goedgekeurd, allereerst een 
aantal ingekomen stukken en mede-
delingen. De voorzitter bracht hierbij 
verslag uit van de „goodwill" toer met 
een aantal journalisten. 
Bij de organisatorische zaken kwamen 
o.m. aan de orde het congres 1965 en 
de mutaties in het hoofdbestuur. Het 
Dagelijks Bestuur kreeg toestemming 
verder te gaan met de uitwerking van 
het programma en het polsen van can-
didaten. 

Uitvoerig werd van gedachten gewis-
seld over het congresthema voor de 
zondagochtend en de daarvoor aan te 
zoeken inleiders. Het ontwerp voor de 
Nieuwjaarsbrief 1965, werd grondig 
bekeken en enkele suggesties voor na-
dere uitwerking aangegeven. Het D.B. 
zal in een volgende bijeenkomst met 
de definitieve redactie komen. 

Het Hoofdbestuur hechtte zijn goed-
keuring aan de benoeming van enkele 
plaatselijke geestelijk raadslieden. Ken-
nis werd ook genomen van het bedan-
ken van twee raadslieden, die gedu-
rende vele jaren dit moeilijke werk 
verricht hebben. 
De belangstelling voor de geestelijke 
verzorging in het leger is bijzonder be-
vredigend en van tegenwerking van de 
zijde der commandanten is nog weinig 
gebleken, al verloopt de zaak nog niet 
overal even vlot. Dit werd, gezien de 
aard van de werkwijze in deze sector, 
ook niet verwacht. 

Het ledental stijgt nog steeds, echter 
minder snel dan in de eerste maanden 
van dit jaar het geval is geweest. Ook 
het aantal abonnementen op de perio-
dieken neemt nog toe. 

In verband met een functionarissen-
bijeenkomst op 28 november in Huize 
Randenbroek in Amersfoort zal ook 
het Hoofdbestuur zijn volgende bijeen-
komst op die datum daar houden... 

in het teken van de Bihar-actie staan. 
Zowel onze jongeren als de mensen in 
Bihar rekenen er op, dat u geen ver-
stek zult laten gaan. 
Overal kunnen echter kinken in kabels 
komen en dan is er maar één veilige 
weg, die u kunt bewandelen: 
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ACTUEEL HUMANISME 
Na enig uitstel is op 27 oktober j.l. 
vice-voorzitter Bijleveld op de beeld-
buis verschenen om in heldere en dui-
delijke taal te vertellen waar het in het 
humanisme om gaat. Niet alleen de 
uitzending had enige vertraging, ook 
de opnamen verliepen niet zonder 
stoornissen. Op de foto ziet men de 
heer Bijleveld voor de camera. 
In tegenstelling tot eerdere mededelin-
gen zal de heer Bijleveld wederom 
in de t.v.-rubriek Actueel Humanisme 
verschijnen op dinsdagavond, 24 no-
vember a.s. 

CONGRES 1965 

Evenals dit in 1963 het geval is ge-
weest, zal ook het 16e congres van het 
Verbond in Utrecht gehouden worden 
en wel op 10 en 11 april. De juiste 
plaats is nog niet bekend, want er zijn 
enige moeilijkheden gerezen t.a.v. het 
Jaarbeursgebouw. 
Het Huishoudelijk reglement schrijft 
voor dat voorstellen voor het congres 
kunnen worden ingediend door het 
hoofdbestuur, de gemeenschappen en 
door tenminste twintig algemene le-
den. Deze voorstellen voor dit con-
gres moeten vóór 21 januari bij het 
Centraal Bureau binnen zijn. 
Daarna brengt het hoofdbestuur deze 
voorstellen, eventueel voorzien van 
een pre-advies, binnen twee weken ter 
kennis van de gemeenschapsbesturen, 
welke dan weer, na raadpleging van 
de leden, amendementen kunnen indie-
nen en wel vóór 18 februari. 
Indien leden van gemeenschappen het 
gewenst achten, dat door hun gemeen-
schap voorstellen worden gedaan, die-
nen zij dit tijdig ter kennis van het be-
stuur van hun gemeenschap te brengen, 
opdat een behandeling kan plaats vin-
den vóór 21 januari. Aan de besturen 
is verzocht enkele huishoudelijke ver-
gaderingen vast te stellen die rekening 
houden met de bepalingen van het 
huishoudelijk reglement. 

NUMAMSTIISCH TiHKIJOSFRONT 

Op 24 oktober is in het militair tehuis 
in Havelte een gedenkplaat onthuld 
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	ter nagedachtenis van Evert Vermeer. 
Deze was de eerste voorzitter van het 
Thuisfront. Voor het Hoofdbestuur 
van het Verbond waren voorzitter 
Dr. J. P. van Praag en algemeen-secre-
taris B. J. Max bij de plechtigheid aan-
wezig. 

steunfonds 
Onlangs sprak een humanist in een kring van katholieke geestelijken 
over het humanistisch mensbeeld. Dit feit en de wederzijdse openheid, 
die deze avond kenmerkte, leverden het bewijs dat van een verandering 
in het geestelijk klimaat van Nederland gesproken mag worden. 
Eén van de opponenten stelde voor zich zelf vast dat humanisme niets 
anders is dan gewone menselijkheid. Het humanisme baseert zich inder-
daad op menselijkheid, maar men vergist zich wanneer men dit gewoon 
noemt. Voortdurend wordt de menselijkheid bedreigd, zodat die eerder 
uitzonderlijk dan gewoon is, meer een uitdaging dan een feit, meer een 
taak dan realiteit. 
De waarheid daarvan bleek op 29 oktober j.l. toen de Tweede Kamer 
der Staten Generaal zich bezig hield met de discriminatie van de hu-
manistische geestelijke verzorging van gedetineerden. In een handom-
draai werden de pleidooien voor opheffing van deze discriminatie ter-
zijde geschoven. De confessionele partijen namen niet eens meer de 
moeite rekenschap van hun standpunt af te leggen. Dat is een ernstige 
zaak, want waar die bereidheid verdwijnt wordt afbreuk gedaan aan de 
verstandhouding tussen mensen en groepen, wordt de menselijkheid 
bedreigd. 
De inspanning die de humanistische beweging zich ter verdediging van 
de menselijkheid getroost is broodnodig. Daarom verdienen alle aktivi-
teiten van het Humanistisch Verbond onze voortdurende belangstelling. 
Ook en zeker niet in de laatste plaats het Praktisch Humanisme. 
Dit Praktisch Humanisme heeft overigens geen reden tot klagen, gelijk 
blijkt uit de bijdragen aan het Steunfonds. Op 10 oktober 1964 bedroeg 
het saldo, na aftrek van de f 90.000,— die dit jaar reeds aan het Verbond 
werd afgedragen, f 48.861,09. Op 1 november d.a.v. was dat f 61.246,14. 
Meer dan f 12.000,— aan kleine bijdragen in één maand. 
Toch zijn we er nog niet. Het tempo van oktober zullen we nog twee 
maanden moeten volhouden. Voelt U iets voor een daad van gewone 
menselijkheid? 

STICHTING STEUNFONDS GIRO ms  
PRAKTISCH HUMANISME 

AMERSFOORT 

voor een aantal leden van de British 
Humanist Association. 
Echter niet helemaal. Het is de be-
doeling, dat er ook een aantal leden 
van het Nederlandse Humanistisch 
Verbond aanwezig zijn. Dit aantal 
echter is uiteraard beperkt. 
Wil het voor beide partijen een vol-
ledig succes worden, dan is het wel 
noodzakelijk, dat de Nederlandse 
deelnemers de Engelse taal voldoende 
beheersen. 
De prijs voor deze vakantie van 14 
dagen bedraagt f 160,— voor per-
sonen van 14 jaar en ouder, f 120,—
voor kinderen van 10 tot 14 jaar en 
kinderen tot 10 jaar f 80,—. 
Het is niet mogelijk om korter deel te 
nemen. 
In deze periode staan een aantal ex-
cursies op het programma. 
Aanmeldingen voor deze vakantie 
graag zo spoedig mogelijk aan 

De Ark, 
Belvédèrelaan 14 
Nunspeet. 

U ontvangt dan spoedig bericht. 

lfgERKGROE.i[P ged KAMPEN 

Met steun van het bestuur van de ge-
meenschap Zwolle is in Kampen een 
werkgroep opgericht, na een openbare 
vergadering in eind september. Het 
bestur bestaat uit de heren A. Rij-
laarsdam, voorzitter, A. C. Boelmans, 
Visseringstraat 11, secretaris en J. van 
Oosten, penningmeester. De algemene 
leden in de Noord-Oost Polder zullen 
voor toekomstige bijeenkomsten even-
eens worden uitgenodigd. 

NOELDWE RAADSLAEGEN 

Het Hoofdbestuur benoemde tot plaat-
selijke geestelijke raadslieden mevr. 
A. Zwakhals-Smit te Rotterdam en de 
heren A. E. Kapitz en A. Kieboom, 
eveneens te Rotterdam en Chr. van 
der Kolk te Alkmaar. Allen zijn vrij-
willigers. 

EEN VAKariAlill E OP DE ARK 
MET ENGELSE 0-0UMANUSTEN 

Bij wijze van proef zal de Ark te 
Nunspeet voor de periode van 14 t/m 
28 augustus 1965 gereserveerd zijn 



bedanken of zijn verhuisd en aanvul-
ling is dringend nodig. Er wordt een 
beroep op enkele jongeren gedaan. 

Arnhem heeft het romantische plan, 
een midwinterfeest te vieren midden 
in het bos. Wel in een zaal, maar dan 
toch rondom een houtvuur en allerlei 
andere attributen, zoals een eenpans-
gerecht, plus een aantal verrassingen. 

Het orgaan van Leeuwarden zal in het 
vervolg aan alle leden van het gewest 
Friesland gezonden worden en dus ook 
het nieuws van de andere gemeen-
schappen gaan bevatten. 

In het blad van Groningen wordt deze 
keer veel aandacht aan landelijke ac-
tiviteiten besteed, zoals de Bihar-actie 
en de regionale conferentie van 3 ok-
tober. Dat is een goed idee, de gemeen-
schappen zijn de basis waarop het lan-
delijke werk rust. 

Den Haagt, Noord had een goed be-
zochte kennismakingsbijeenkomst voor 
de nieuwe leden. In deze gemeenschap, 
waarin veel bejaardenpensions zijn, 
wordt aan het bezoek aan oudere le-
den en geestverwanten bijzonder veel 
gedaan. 

In Amstelveen is men niet alleen be-
gonnen met damesmiddagen, maar 
wordt ook een proef genomen met een 
cub voor 9- tot 12-jarigen op zaterdag-
morgen. We zullen dit met bijzondere 
belangstelling gadeslaan, er zou in het 
gehele land op dit gebied wel wat meer 
gedaan kunnen worden, vooral als de 
vrije zaterdag voor de school gaat toe-
nemen. 

Dank zij goede relaties lukte het in 
Nijmegen om bij een lezing van de 
heer Lageman over „Rassendicrimina-
tie" een stand met boeken van de Al-
gemene Bibliotheek te krijgen, waarbij 
de directeur aanwezig was voor het 
geven van inlichtingen. Een idee om 
ook elders eens te proberen. 

De jongerengespreksgroep in Leiden 
heeft ontdekt, dat het dringend nodig 
is het aantal jongeren te vergroten. 
Men wil daar dan ook wat aan gaan 
doen. 

Utrecht herhaalde op 11 november de 
bijeenkomst voor a.s. dienstplichtigen, 
die vorig jaar als proef uitstekend 
slaagde en tot vaste werkzaamheid 
dient uit te groeien. 

Vele leden uit Apeldoorn trokken op 
1.8 oktober naar Epe, om gast te zijn 
van de kleine groep daar. 

In Zeist en omgeving neemt de be-
langstelling voor het H.V. toe. Met 
enige moeite is men erin geslaagd het 
ledental fiks omhoog te brengen, enke-
le gespreksgroepen zijn aan het werk 
en ook het contactbezoek begint op 
gang te komen. 

Ook Zandvoort profiteert van het feit, 
dat vele leden tegenwoordig een auto 
rijk zijn. Op die manier kunnen oude-
re leden toch de bijeenkomsten bezoe-
ken, ze hoeven maar een berichtje aan 
de secretaresse te zenden. 

Met verontschuldiging aan alle ge-
meenschappen die dit keer onvermeld 
blijven, we hebben geen plaats meer. 

C2117 DE GEW ES TEH 

Friesland heeft thans, evenals Zee-
land en Zuid-Holland, een geweste-
lijk blad. Het orgaan van Leeuwarden 
„De Schakel" wordt aan alle leden 
gezonden, zodat ook de algemene le-
den op de hoogte zijn van alles wat er 
in hun gewest gebeurt. 

In Noord-Brabant zullen nieuwe po-
gingen gedaan worden om in Den 
Bosch een werkgroep te vormen. Twee 
jaar geleden moest een hoopvolle start 

mislukken, omdat één van de ijveraars 
naar elders werd overgeplaatst. 

Zuid-Holland Noord zal op 28 novem-
ber in Delft een gezellige dag met 
alle bestuursleden van de gemeen-
schappen houden, waarbij tevens over 
een eigen stijl gepraat wordt. 

In vele andere gewesten wordt al ern-
stig nagedacht over onderwerpen voor 
de studiedagen in het voorjaar. Een 
Landdag 1965 rond Hemelvaartsdag 
wordt ergens overwogen. 

Q.D07 DE GEMEENSCHAPPEM 

Amsterdam-West opende het seizoen 
met twee geslaagde activiteiten. Op 11 
september sprak de heer J. de Vries, 
voorzittter van de gemeenschap Oost 
Zeeuws Vlaanderen in een sappig dia-
lect over de markante trekken van de 
streek zijner gemeenschap. Een drie 
uur durende boottocht op 27 septem-
ber stond onder leiding van de heer 
J. Weggelaar, die zeker zo goed weet 
te vertellen over oud en nieuw Amster-
dam als de heer De Vries over 
Zeeuws-Vlaanderen. Ongeveer 100 
Amsterdammers zullen ongetwijfeld 
wel iets gehoord hebben, dat ze nog 
niet wisten en dat toch beslist de moei-
te waard was. 

Een zeer aantrekkelijk uitgevoerd on-
regelmatig verschijnend mededelingen- 
blad „H.V. Informatie" behelst het 
wel en wee van Amsterdam Tuinste-
den-West. Voor de uitstekende uit-
voering is de drukker van In en Om 
mede verantwoordelijk, zoals al met 
meer gemeenschapsbladen en Ver-
bondspublicaties het geval is. Tuin-
steden-West is de tweede Amsterdam-
se gemeenschap die met een eigen blad 
uit komt (de andere is Amstelveen) 
naast het maandblad van de federatie, 
dat nu al weer zo'n vijftien jaar onaf-
gebroken en ongewijzigd de leden 
kond doet van wat er in Amsterdam 
wel en niet gebeurt. 

Zowel Almelo als Soest/Baarn heb-
ben op een plezierige manier het 15-
jarig bestaan herdacht. In de laatste 
gemeenschap bracht een collecte voor 
het Bihar-project bijna f 300,— op. 

Dordrecht mocht niet ontevreden zijn 
met de opkomst voor de bijeenkomst 
waar voorzitter van Praag sprak over 
"Wereld zonder God". Maar men is 
niet tevreden over het feit, dat de lan-
delijke groei in het ledental zich in 
deze gemeenschap niet duidelijker af-
tekent. Waar men dan ook wat aan 
gaat doen. 

Zowel Zwolle als Den Helder beste-
den aandacht aan omliggende plaat-
sen. Vanuit Zwolle kwam een werk-
groep in Kampen tot stand, terwijl ook 
contacten gelegd worden in Ommen en 
Hattem. Den Helder poogt tot een 
groep in Callantsoog te komen. 

Rotterdam krijgt op 18 november een 
voorlichtingsavond voor a.s. dienst-
plichtigen. Voor een gespreksleiders-
cursus is de belangstelling zo groot, 
dat er twee groepen gevormd moeten 
worden. Ook het ledental blijft zich in 
stijgende lijn bewegen. 

Het bestuur in Schiedam verkeert in 
nood. Door allerlei omstandigheden 
hebben enkele bestuursleden moeten 

Uw taak: hun toekomst! 
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