
RADIO & TELEVISIE 
Voorlopig is er elke week op 
maandagavond van 19.40 tot 19.50 
uur op de VARA/AVRO-zender 
een radio-uitzending van het Hu-
manistisch Verbond. 
De eerstkomende televisie-uitzen-
ding is op maandag, 12 december 
a.s. van 19.05 tot 1935 uur op 
Nederland I. In deze uitzending is 
o.m. een portret opgenomen van 
wijlen prof. dr. Leo Polak, die 25 
jaar geleden in een concentratie-
kamp overleed. 

HET HOOFDBESTUUR 
BESPRAK .... 

in zijn vergadering van 29 oktober, 
nadat de notulen van de vorige bij-
eenkomst waren goedgekeurd, een 
reeks van ingekomen stukken en me-
dedelingen. Daaronder was het 
maandoverzicht, waaruit bleek, dat 
er nog steeds een regelmatige stij-
ging van het ledental plaats vindt. 
Dit is ook het geval met de abonne-
menten op de verschillende periodie-
ken. Vooral „Het Woord van de 
Week" heeft, dank zij een bijzondere 
actie vele nieuwe lezers kunnen in-
schrijven, waaraan de moeilijkheden 
rondom de zendtijd niet vreemd zijn. 
Wat de radio-uitzendingen betreft 
nam het H.B. er kennis van, dat deze, 
mits er geen nieuwe verwikkelingen 
optreden, op 7 november starten. 
Het verslag van de Centrale Com-
missie Geestelijke Verzorging werd 
goedgekeurd en dit was eveneens het 
geval met een overzicht betreffende 
de geestelijke verzorging van stu-
denten. Een raadsman voor de stu-
denten werd benoemd. 
Het grootste deel van de vergadering 
werd in beslag genomen door het ver-
volg op de discussie over een andere 
werkwijze van het hoofdbestuur, 
waarmee reeds in de vorige bijeen-
komst begonnen was. Deze andere 
werkwijze, waarvan de details nog 
niet helemaal vast staan en die een 
nadere overdenking vragen, dient in 
hoofdzaak om tot een uitgebreider 
dagelijks bestuur te komen. De groei 
van het Verbond, de enorme toename 
van het werk en de vertegenwoordi-
ging in alle sectoren van het maat-
schappelijk leven dwingen daartoe. 
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OH VERBOND 
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Vier jaar zijn er alweer voorbij, sedert door het Verbond het Centrum voor 
Humanistische Vorming werd opgericht. Doel daarvan is, de nodige steun, 
geestelijk en materieel te krijgen om als de wet, die het mogelijk maakt op 
de scholen voor voortgezet onderwijs humanistisch vormingsonderwijs te ge-
ven in werking treedt, dan ook klaar te zijn. Hoe staat het er nu mee, dat wil 
zeggen, is dat Centrum tot leven gekomen, wordt er al vormingsonderwijs ge-
geven en wat is er gedaan aan de opleiding van docenten? 

Met dat Centrum is het eigenlijk een droeve zaak. Er zijn in en buiten het 
Verbond 2400 mensen die steun verlenen door jaarlijks een bedragje) van 
f 3,75 te geven. Een eenvoudig rekensommetje leert, dat dit ten enemale vol-
strekt onvoldoende is om ook maar een heel klein deel van de kosten te dek-
ken. 'Want er moeten docenten worden opgeleid en dat kost veel geld. Er zijn 
thans tenminste twee functionarissen een deel van hun tijd bezig met voor-
lichting, zo af en toe verschijnt het informatieblad „Taak en Toekomst", 
er is een grote correspondentie aan de gang, er worden een reeks van bezoe-
ken afgelegd en dat alles bij elkaar overtreft alleen al aan kosten vele malen 
de opbrengst die uit de bijdragen voor het Centrum worden ontvangen. Daar 
kan alleen verandering in komen, als niet 2400, maar bv. tien maal zoveel 
mensen het Centrum gaan steunen. Een taak voor de gemeenschappen lijkt 
ons zo. 

Behalve de opleiding van het Humanistisch Opleidings Instituut, die twee jaar 
duurt en waarvoor een aantal medewerkers en leerlingen grote offers aan tijd 
brengen, bestaan er in het land thans ook enkele oriëntatie-cursussen voor 
hen, die eventueel als voorlopig docent willen optreden. Daarnaast is er nu 
ook aan de Rotterdamse kweekschool een cursus aan de gang, dank zij het 
initiatief van één der leraren en dat zou ook op andere kweekscholen dienen 
te gebeuren. Van de kant van de Inspectie bestaan geen bezwaren, integen-
deel. Hier is dus behoefte aan de vindingrijkheid van leden, die aan kweek-
scholen werken. 

De Alg. Commissie Geestelijke Vorming heeft inmiddels enkele leergangen 
uitgewerkt die op de scholen gebruikt kunnen worden en gaat daar ijverig 
mee verder, zodat straks voor alle jaargangen en schooltypen dergelijke sche-
ma's bestaan. Tevens houdt deze commissie zich bezig met de organisatie in 
het land en probeert overal, waar zich maar een mogelijkheid voordoet, zowel 
in- als buiten schoolverband tot de oprichting van het vormingsonderwijs te 
komen. En ook hier stuit men weer op een gebrek aan belangstelling zowel 
bij de ouders als bij onze gemeenschappen die hier een uiterst belangrijke taak 
hebben'. Er bestaan enkele werkgroepjes die zich in het bijzonder op de propa-
ganda toeleggen en de mogelijkheden onderzoeken, waarbij ze de steun van de 
daarvoor aangewezen functionarissen kunnen, krijgen. Maar het is nog veel 
te weinig, evenals het totaal aantal clubs en lessen die gegeven worden. 

Als in deze hele situatie niet op korte termijn verandering komt, missen we 
kansen die de wet ons gaat bieden. Dat zou niet alleen jammer zijn, maar 
bovendien voor ons prestige een bedenkelijke zaak. Waarmee we maar willen 
zeggen, dat ouders, leeraren en besturen hoogstnoodzakelijk er iets aan moeten 
doen. 
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TIJDELIJK 
PENNINGMEESTER 

Door de benoeming van onze alge-
meen-penningmeester J. Pasman tot 
bezoldigd directeur moet in de functie 
van penningmeester tijdelijk voorzien 
worden. Het hoofdbestuur heeft de 
ondervoorzitter J. Bijleveld verzocht 
tot aan het a.s. congres deze post op 
zich te nemen. 

UW AANDACHT A.U.B. 

Op de eerste pagina van dit blad 
staan twee adressen, aan de kop die 
van de redactie, onderaan van de ad-
ministratie. We vragen hier nog eens 
met enige nadruk aandacht voor. 
Want de redacteur krijgt voortdurend 
berichten van adreswijzigingen en 
van andere zaken, die alleen voor de 
administratie van belang zijn. Ze 
komen er wel terecht, maar het be-
vordert niet de vlotte gang van za-
ken. Vandaar dit verzoek. 

HET HOOFDESESVULOR 
BESPRAK . . cverv(ogg 

Naast de aanstelling van een direc-
teur, die inmiddels haar beslag heeft 
gekregen is het ook nodig, dat de 
vrijwilligers in het D.B. in belang-
rijke mate ontlast worden. Dat geldt 
in het bijzonder voor de algemeen-
voorzitter en de -secretaris. Wil het 
Verbond nog een aantal jaren van 
hun ervaring en inspiratie verzekerd 
zijn, dan kan dat alleen als hun werk 
verlicht wordt. Dit mogelijk te maken 
en tegelijkertijd gelijke tred te houden 
met voortdurende toeneming van het 
werk is de achtergrond van de wij-
zigingen die thans in principe zijn 
aanvaard. Uitbreiding van het corps 
van functionarissen is onmogelijk, 
omdat daartoe de middelen niet be-
schikbaar zijn. 
Het Hoofdbestuur stelt zich voor het 
a.s. congres de nodig geachte ver-
nieuwingen voor te leggen, waarover 
t.z.t. nadere mededelingen zullen vol-
gen en waarover de discussie in het 
H.B. nog voortgaat ... 

cZadio evk 
a=w eij GORLCJIPRGE CUPL(CDSSIING 

Zoals bekend verondersteld mag worden, heeft de minister aan het Verbond 
10 minuten radio-zendtijd per week toegestaan en voor TV 10 minuten, maar 
dan per maand. Veel is het niet, minder dan waar we recht op menen te heb-
ben, maar voorlopig heeft het hoofdbestuur het onder protest aangenomen. 
Inmiddels heeft de minister de Radioraad gevraagd hem opnieuw advies uit te 
brengen. Hoe of het nu, na het aftreden van het kabinet verder gaat, moet 
afgewacht worden. 

Die beslissing van de minister kwam rijkelijk laat, in elk geval op een mo-
ment dat de andere zendgemachtigden al aan het overleggen waren hoe de 
tijd ingedeeld diende te worden. Dat daarbij de belangen van de nieuweling 
die het Verbond in dit gezelschap is, hoog genoteerd stonden kon moeilijk 
verwacht worden. Doordat de hoeveelheid zendtijd niet groter was en meer 
gemachtigden aanwezig waren, dus met andere woorden, de taart in meer 
stukken gedeeld diende te worden, waren alle voorwaarden aanwezig, om 
iedereen ontevreden te doen zijn. Dat is dan ook nu het geval en aangezien 
op 1 mei '67 de zaak opnieuw bekeken dient te worden, kan het spannend 
worden. 

Hoe het ook zij, er moest ergens een gaatje gevonden worden om die paar 
minuten van de humanisten onder te brengen. Dat lijkt zo eenvoudig, maar 
is het bepaald niet, hetgeen dan ook wel bleek. Want er zijn enkele maanden 
nodig geweest om tot een compromis te komen dat eigenlijk niemand hele-
maal bevredigt en ons bepaald allerminst. We wisten wel dat een radio-
uitzending op zondagmorgen een moeilijk haalbare kaart zou zijn, maar had-
den de hoop niet opgegeven. Maar tenslotte hebben we ons neergelegd bij een 
wekelijkse uitzending op de maandagavond van tien minuten over half acht 
tot tien voor acht. (19.40-19.50). En dan op de AVRO/VARA zender, de 
ene week na de AVRO en de volgende week na de VARA en altijd vóór 
Openbaar Kunstbezit. Dat maakt het onthouden wat makkelijker. Als u dit 
leest, moet dit al enkele malen hebben plaats gehad. 

Of dit zo blijft, hangt van een aantal factoren af. In elk geval tot 1 mei, 
daarna zien we wel weer. Het heeft misschien het voordeel, dat we ook 
anderen onder ons gehoor krijgen dan voorheen, de vaste luisteraars van de 
zondagmorgen zullen wel trouw blijven. 

En wat de TV-uitzendingen betreft, dat is helemaal een ingewikkelde zaak. 
Tien minuten per maand op een vaste tijd was wel bereikbaar, maar dan pas 
laat op de avond. We hebben een andere weg gekozen, overigens met de 
hulp van de NTS, die verdeelt en het IKOR. De laatste organisatie heeft 
een mooi gebaar gemaakt door althans voor de eerste keer haar uitzending 
„Kenmerk" op de maandagavond op Nederland I van 19.05 tot 19.35 uur op 
te offeren. Dat zal gebeuren op maandag 12 december. 

Een uitzending van een half uur, dat betekent wel dat we in één keer de 
zendtijd van drie maanden opsouperen. We stellen ons voor dat nog eens te 
doen ten tijde van ons congres in april en daartussen in een uitzending van 
10 minuten. Maar wanneer dat zal zijn en hoelaat hoort u nog wel, daarover 
zijn we nog vlijtig aan het onderhandelen. 

De laatste weken hebben we in het openbaar duidelijk te kennen gegeven, dat 
we niet alleen ontevreden waren over het gesol, zoals onze voorzitter het heeft 
uitgedrukt, maar er ook op gewezen, dat we niet van zins waren dit te 
nemen. Dat doen we dan ook niet en het laatste woord is daarover nog niet 
gezegd. Maar daarnaast willen we toch even memoreren, dat we steun heb-
ben gekregen niet alleen van de VARA, die dan toch maar weer enkele keren 
zendtijd afstond, maar ook van het IKOR. En dat geeft ons het gevoel, dat 
ook anderen begrip hebben voor ons standpunt. 

Abonneert u zich NU op 
HET WOORD VAN DE WEEK 

wekelijkse uitgave van de HUMANISTISCHE ,LUISTERKRING 

Indien u zich nu opgeeft en betaalt voor 1967 ontvangt u de dit jaar ver-
schijnende nummers (ca. 8) GRATIS. 

Abonnementsprijs f 6,— per jaar. Buitenland f 7,50, België f 6,50. 
Administratie: Postbus 114, Utrecht, Postgiro 58. 



REGOOLMaLZ 
KADMRCONFZREKITOE 

Op 8 oktober jl. werd te Zwolle een 
regionale kaderconferentie gehouden 
voor het noordelijk en oostelijk deel 
van het land. De deelnemers luister-
den (links) en discussieerden met le-
den van het hoofdbestuur (onder). 
Op 5 november vond eenzelfde con-
ferentie in Rotterdam plaats voor de 
rest van Nederland. Ook hier veel 
wederzijdse aandacht en diepgaande 
discussies. 
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KOMENDE 
CONGRES 
In ons vorig nummer is het referaat 
opgenomen van ons H.B.-lid P. Spigt 
met de titel „Om de eigenaardigheid 
van de humanist". We hebben dui-
delijk gemaakt, dat dit daarom is 
gebeurd, om stof te hebben voor een 
gesprek erover en dringen er daar-
om nogmaals op aan, dit dan ook te 
doen. Het zou zo moeten zijn, dat in 
alle gemeenschappen, waar men over 
een gespreksgroep beschikt dit het 
onderwerp wordt in de komende 
maanden. En waar een dergelijke 
groep niet bestaat, dient er voor dit 
doel één te worden opgericht. 
Ook vermeld werd, dat op Spigt's 
stuk commentaar zal worden geleverd. 
Daarvoor zijn inmiddels twee schrij-
vers aangezocht, die ook bereid ble-
ken. Het zijn prof. G. A. Kooy 
te Wageningen en G. Neervoort te 
Amsterdam. Beiden zijn bij het werk 
van het Verbond betrokken, de eer-
ste was 2e voorzitter van onze ge-
meenschap Wageningen en de tweede 
voorzitter van Tuinsteden./West, de 
gemeenschap die nog al eens in het 
nieuws is door de originele ideeën. 
Hun bijdragen zullen in het december-
nummer van dit blad afgedrukt wor-
den. 
Men moet bepaald niet gaan zitten 
wachten op wat zij te zeggen hebben. 
Dat zal best de moeite waard zijn, 
maar van meer betekenis is wat we 
zelf denken. En dan kan het achteraf 
aardig zijn onze opvattingen met die 
van hen te vergelijken. 

OOK ANDEREN ONTSTEMD 

Ontstemd dan over het vervallen van „ons" kwartiertje op de zondagmorgen. 
We ontvingen van een lezer een stukje van een rubriekschrijver in het, naar 
we mogen aannemen katholieke blad „Onderweg" dat in Breda verschijnt. 

zondagmorgen 9.45 

Maar het gaat me vandaag niet om het leed van de AVRO en de vreugde 
van de Tros, noch om Hullekiedullekie en Ted de Braak; wel om het hele 
ernstige programma, dat de Vara op zondagmorgen kwart over tien, direkt na 
het zwaar beluisterde „Weer of geen weer" van Garthoff plaatste. Het hele 
ernstige programma droeg de naam „Geestelijk leven" en werd geredigeerd 
door het Humanistisch Verbond. Voorzover er daartoe gelegenheid was, heb 
ik behoord tot de regelmatige luisteraars, en ik blijk een van de driehon-
derdduizend te zijn geweest, die elke zondag kwart voor tien afstemden op 
deze dikwijls taaie, maar meestal waardevolle, in ieder geval rijke rubriek. 
De rubriek is niet opgeheven, maar ze gaat een zwervend bestaan leiden, zo 
zei de voorzitter van het Humanistisch Verbond, prof. Van Praag, die de 
laatste kwart-voor-tien-uitzending verzorgde en hiervan — ik dacht terecht 
— een ware klaagzang maakte. 
Het is niet aardig van de zuilen, dat dit éne kwartiertje op die zondagmorgen 
nu juist verdwijnen moest, terwijl de confessionele groepen aan kerkelijks 
niets tekort komen. Men had óók de humanisten hun tijd van bezinning op de 
dag van bezinning moeten blijven gunnen, al mag het dan voor hen geen dag 
des Heren zijn. Want met reden mocht Van Praag zeggen, dat het Huma-
nistisch Verbond twee belangrijke dingen heeft gedaan: vooreerst heeft het 
niet-christenen (of niet-langer-christenen) samengebracht rond de belijdenis 
van een echte overtuiging; en vervolgens heeft het voor heel velen een 
negatieve levenshouding omgebogen tot een positieve stellingneming. 
In de zo moeilijk tot stand gekomen en nog zo moeilijk te realiseren samen-
werking van de kerken met de belangrijkste representant van het humanisme 
is het wegnemen van dit zondagmorgenprogramma — twintig jaar lang is het 
op die tijd uitgezonden!  — een vervelende taktische fout, die, hoop ik, bij een 
herformulering van de zendtijdverdeling zal worden hersteld." 

Onnodig te zeggen dat wij het met schrijver, M. Huybregts, van harte eens 

zijn en blij met deze opmerkingen uit die hoek. Overigens, gedurende de laatste 
weken hebben we er een dikke duizend abonnee's op „Het Woord van de 
Week" bijgekregen, allemaal mensen die ook ontevreden zijn over de be-

deling. Waaruit we dan weer argumenten kunnen putten om voet bij stuk te 

houden als dat nodig mocht blijken. 



   

POLAK-HERDENKING 

Op 9 december a.s. zal het 25 jaar 
geleden zijn, dat Prof. Dr. Leo Polak 
in een concentratiekamp omkwam. 
Onze federatie Amsterdam zal deze 
belangrijke figuur op die dag in een 
bijzondere bijeenkomst herdenken, 
waarbij o.a. Prof. Libbe van der Wal 
en Prof. Ming zullen spreken. 
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GEESTELIJ-1  
VERZORGING 

BRIEFWISSELING GEVRAAGD 

De redacteur kreeg een brief in han-
den van een Nederlander, die jaren 
geleden naar Nieuw-Zeeland geëmi-
greerd is, bij het onderwijs werk-
zaam, gehuwd is en kinderen heeft. 

Hij is van huis uit katholiek, maar 
zou regelmatig contact willen heb-
ben met humanisten van zijn leeftijd 
(35). Hij schrijft er nog bij, dat hij 
in politiek opzicht links is gericht, in 
de trant van de P.S.P. Uit zijn brief 
blijkt, dat hij nog steeds geabonneerd 
is op Nederlandse bladen, o.a. de 
Groene Amsterdammer. 

We hebben hem al het adres gege-
ven van de humanistische groep in 
Nieuw-Zeeland, maar zouden het 
voor hem leuk vinden als één of 
meerderen van onze leden contact met 
hem wil opnemen. Zijn adres is bij de 
redactie, Emmalaan 16 te Soestdijk 
verkrijgbaar. 

International 
Hunrianism 
drie-maandelijks orgaan van de 
International Humanist 
and Ethical Union. 

Prijs f 3,60 per jaar. 

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

NIEUWE PUBLIKLME 

Aan de 'Oriëntatie'-boekjes is in de 

serie Huwelijk en Gezin het deeltje 
over Het gemengde huwelijk toege-

voegd van de hand van mr. M. G. 
Rood. Ook thans weer een boekje dat 

in heldere taal de problemen beschrijft 
en een aantal duidelijke discussiepun-
ten oproept. 

Zoals bekend, zijn de boekjes 'Oriën-
tatie' tegen f 0,50 per stuk verkrijg-
baar bij het Centraal Bureau. 

Verschenen is een overzicht van de 
werkzaamheden van de Centrale 
Commissie Geestelijke Verzorging. 
Daarin wordt verslag uitgebracht van 
de stand van zaken op dit zo belang-
rijke terrein, waarop het Verbond 
werkzaam is. 

commissie 

De Commissie komt elke maand bij-
een en belegt daarnaast nog speciale 
bijeenkomsten, waar onderwerpen 
worden ingeleid en besproken. De 
topraadslieden hebben regelmatig 
contact met de vrijwillige medewer-
kers door regionale bijeenkomsten. 

kader 

Voor de raadslieden werkzaam bij 
de verzorging in de Inrichtingen voor 
Justitie werden ook enkele practica 
in gespreksvoering gehouden. In 
,,Kader" verschijnen regelmatig bij-
dragen die het werk ondersteunen. 

Soenemende groei 

De plaatselijke geestelijke verzorging 
breidt zich nog steeds uit, hetgeen 
eveneens het geval is met zieken- en 
bejaardenbezoek en de verzorging in 
de Inrichtingen voor Justitie. De wij-
zigingen in de Gevangenismaatregel, 
waarover in het vorige nummer van 
„In en Om" werd bericht, maakt een 
vergroting van het corps van vrij-
willige raadslieden noodzakelijk. 

gespreksmateriaal 

Door de dienst geestelijke verzor-
ging van militairen, die een grote 
vlucht heeft genomen werd een aan-
vang gemaakt met de uitgave van 
een serie boekjes onder de titel 
,,Oriëntatie" als discussie-materiaal. 

documentatie 

Een documentatie over humanistische 
huwelijksbevestiging werd aan de 
gemeenschappen en raadslieden ter 
beschikking gesteld. Bijstand bij uit-
vaart vond regelmatig uitbreiding, een 
betere communicatie inzake het zie-
kenbezoek kon zijn beslag krijgen, 
terwijl door de commissie een reeks 
van adviezen aan het dagelijks be-
stuur zijn uitgebracht. 

baniacernarerkelljken 

Hoewel het werk in de arbeiderskam-
pen nog steeds doorgaat, zij het in 
mindere mate door het wegvallen 
van veel van deze kampen, is in de 
afgelopen jaren het gesprek met ar-
beiders, die geen lid van het Ver-
bond zijn door het oprichten van ge-
spreksgroepen van grote omvang 
aan het worden. Eind 1965 werkten 
27 van deze groepen voor buitenker-
kelijken, waarbij ruim 300 mensen, zo-
wel vrouwen als mannen betrokken 
waren. Voor dit werk waren 25 ge-
spreksleiders in functie, terwijl er nog 
53 in opleiding zijn. 

Uw taak: hun toekomst! 

Confirmuffa voor Humanistische Vorming 

Bijdrage : 13.75 per jaar. 

Giro 60 84 68, t.n.v. het Centrum, Oudegracht 152, Utrecht. 



HanaRLAND-ENGELAND 

In 1965 is er in „De Ark" te Nun-
speet gedurende 14 dagen een aantal 
leden van de British Humanist As-
sociation op bezoek geweest. De heer 
en mevrouw Sluyter uit Bennebroek 
traden op als gastheer en gastvrouw. 
Voorts nam ook een aantal leden 
van het Humanistisch Verbond aan 
deze ontmoeting deel. 

Het is een bijzonder geslaagde va-
kantie geworden en daarom nodigde 
de British Humanist Association 
thans een aantal leden van het Hu-
manistisch Verbond uit om van 5 t/m 
19 augustus hun vakantie in Enge-
land door te brengen. Daarvoor heb-
ben zij een plaats besproken in een 
vakantiehuis. Wij geven hieronder 
een niet-vertaalde omschrijving van 
dit vakantieoord: 

It is a large Guest House, formerly 
a village inn, at Shipham, Somerset-
shire, in the South-West of England, 
on the side of the Mendip Hills, three 
miles from the Cheddar George, a 
famous beauty spot, and a tentre 
where traditional English cheese 
was formerly made in farmhouses. 
There is a distant view across the 
Bristol Channel to the Welsh Hills, 
and if any visitors particulary wan-
ted to, they could, I think, make a 
trip across from Bristol to Cardiff 
Dock and the South Wales toast. 

De kosten zijn ± £ 11.- of f 115,—. 
Kinderen genieten een kleine reduktie. 
Wij vonden de heer en mevrouw 
Sluyter wederom bereid om de lei-
ding van de Nederlandse deelnemers 
op zich te nemen. 

Wij verzoeken hen, die hiervoor be-
langstelling hebben, zich uiterlijk 15 
december a.s. aan te melden bij de 
Buitenwerkcommissie, Centraal Bu-
reau, Postbus 114, Utrecht. 

STUDES\ITSW 

Hoewel er onder de titel „geestelijke 
verzorging voor studenten" in een 
reeks van universiteitssteden werk-
zaamheden bestaan, is de aard van 
dit werk toch anders dan uit de naam 
zou blijken. Het bestaat in hoofd-
zaak uit voorlichting over het huma-
nisme, ook voor anderdenkenden. 
Dit is vooral het geval in de novi-
tiaatstijd. Veel aandacht wordt ver-
der besteed aan representatie en orga-
nisatie, in samenwerking met de ver-
tegenwoordigers van de kerkgenoot-
schappen. 

Hengelo gebruikt de onlangs uitgeko-
men brochure over „Echtscheiding" 
als stof voor de gespreksgroep. Een 
goed voorbeeld, omdat meer leden 
dan tot nu toe met onze uitgaven 
kennis maken. 

Vrijwel alle gemeenschappen van de 
federatie Amsterdam slaken in het 
anders opgemaakte blad „Loopmare" 
kreten van verbazing over onver-
wachte opkomst op de bijeenkomsten. 
Dat lag wellicht ook aan de onder-
werpen die aan bod kwamen, maar 
in elk geval een verheugend ver-
schijnsel. 

Haarlem schatte het aantal bezoekers 
op bijna 200, toen voorzitter Van 
Praag over „Humanisten en provo's" 
sprak. Men zal er nog lang over na-
praten. 

Ook Zwolle had een moderne „teach-
in", waar ieder die dat maar . wilde 
een kreet kon slaken. Het thema was: 
waarom komen er zo weinig leden op 
onze bijeenkomsten? en de aanwezi-
gen, althans een groot deel meende 
dat het H.V. zich meer met actuele 
zaken moest bezighouden. In elk ge-
val was deze bijeenkomst wel druk 
bezocht. 

Oss wil eigenlijk liever het woord 
„bijeenkomst" schrappen, het schept 
zo'n afstand tussen het gehoor en de 
spreker. Wat ons betreft accoord, 

BENOEMING 

Door het hoofdbestuur werd als vrij-
willig geestelijk raadsman voor de 
studenten benoemd drs. H. L. de 
Koningh te Utrecht. De heer de Ko-
ningh is reeds geruime tijd als secre-
taris van het contactorgaan voor 
deze verzorging werkzaam. 

Thans zijn in de volgende steden 
mogelijkheden voor contact: Amster-
dam; Delft; Eindhoven; Groningen; 
Leiden: Twente; Utrecht en Wage-
ningen. Voor verdere inlichtingen kan 
men zich tot het Centraal Bureau 
wenden. 

maar dan moeten de leden wel actief 
meedoen. 

In Leiden gaat men naast de gewone 
bijeenkomsten trachten een aaneenge-
sloten reeks lezingen van 6 avonden'  
te geven, waarvoor de deelnemers 
zich van te voren dienen op te geven. 
Het thema zal zijn „Mens en samen-
leving". 

Apeldoorn startte met het optreden 
van een cabaretgezelschap. Een goed 
begin en natuurlijk veel belangstel-
ling. 

Het is nog wel ver in het verschiet, 
maar het bericht doet deugd, n.l. dat 
Bilthoven onze vriend Hein Herbers 
als spreker heeft gestrikt. Het spijt 
ons nog altijd dat hij indertijd ge-
meend heeft het Verbond te moeten 
verlaten. 

In Soest/Baarn was een kapelaan op 
bezoek, om zijn mening te geven over 
de moderne stromingen in zijn kerk. 
Een goed idee, nog te weinigen slaan 
hier acht op. 

Groningen viert op 25 november het 
20-jarig bestaan van de gemeenschap. 
Spreker is ons H.B.-lid prof. Stuive-
ling. Alvast gefeliciteerd. Een lezing 
van mevr. Roethof over „De verge-
ten mens" was niet alleen een inte-
ressante gebeurtenis, maar had tot 
gevolg dat er over gedacht wordt 
wat er aan dit probleem van onze 
jachtige tijd gedaan kan worden. 

Een goede gewoonte van Zeist vin-
den we om in het blad elke lezing 
nog eens uitvoerig te bespreken en 
wel zo uitgebreid, dat je er eigenlijk 
niet behoeft te gaan luisteren. Wat 
wel niet de bedoeling zal zijn. Ove-
rigens, er is ook een fikse lijst met 
namen van nieuwe leden. 

Goed nieuws uit Alkmaar, men is er 
boven de 200 leden. En dan te weten, 
dat ze tot voor kort maar niet wilden 
groeien. 

heeft U of hebben uw kinderen 
entigratieplannen? 

Wilt u iets weten over de mogelijkheid van contacten met geestver-
wanten in de emigratielanden? 
Stelt u er prijs op te weten, wat uw „geestelijke bagage" moet zijn? 
Neemt u dan tijdig contact op met de Emigratiecommissie van het 
Verbond. 
Secretaris: Mr. M. G. Rood, Koninginneweg 156, Amsterdam-Zuid. 
Raadsvrouwe: Mej. M. E. ter Heege, Pr. Kennedylaan 487, Amsterdam-
Zuid. Tel. 020-428301. 

UIT DE GEMEENSCHAPPEN 



Jongeren en werkgroep rond de tafel in het Erasmushuis. 

VOOR EN OVER 
JONGERENGROEPEN 

1.9 om-  WE GEM7ES4EL\D 

Den Haag had een groot opgezette 
forumbijeenkomst ander leiding van 
ons H.B.-lid prof. van Dooren over 
"opgroeiende jeugd 1966". Zal wel 
veel belangstelling voor geweest zijn, 
Voorburg liet er tenminste zijn eigen 
bijeenkomst voor vervallen. 

Op 22 oktober jl. waren een kleine 
veertig — voor het merendeel jonge 
— mensen bijeen in het Erasmushuis 
om over de diverse onderwerpen, die 
plaatselijk en landelijk van belang 
zijn, van gedachten te wisselen. Veel 
concrete afspraken zijn er niet ge-
maakt. Dat was ook niet bedoeling. 
Wel was een nadere kennismaking 
van de werkgroep en de groepen in 
het land de bedoeling. Wederzijds 
hebben we van elkaar geleerd, ge-
hoord hoe men over verschillende 
zaken dacht en tenslotte bekeken wat 
er verder moet gebeuren. Duidelijk 
werd de wens naar een minimum aan 
organisatie en een maximum aan ac-
tiviteiten. Over een gezamenlijk Bel-
gisch-Nederlands jongerentijdschrift 
waren de meningen verdeeld. Over 
het algemeen was men vol lof over 
het nog naamloze Nederlandse jonge-
rentijdschrift. Daarvan is inmiddels 
de tweede aflevering verschenen, die 
qua inhoud beslist reeds veel beter 
was dan het eerste nummer. Een  

Gelderland heeft op 5 november een 
familiedag in Velp gehouden. Met 
een lezing van prof. Kooy uit Wa-
geningen, een informatie over het 
dierenleven op de Veluwe van de 
heer Schuijl en nog zo het een en 
ander. Overigens, we hebben het van 
horen zeggen, maar misschien krij-
gen we nog een verslagje. 

van de concrete afspraken was het 
organiseren van een jongerenconfe- 
rentie in het voorjaar. De HJG-Am-
sterdam had reeds plannen in die 
richting en besloten werd dan ook 
dat de werkgroep en de Amsterdamse 
HJG gezamenlijk op zullen trekken 
om tot een succesvol weekend te ko-
men. De datum werd ook al vastge-
legd: 29 en 30 april 1967. Het thema 
„De ontwikkelingsgang van het hu-
manisme" zal in gezamenlijk beraad 
verder worden uitgewerkt. 

Een week later vond het landelijk 
congres van de Humanistische Jeugd 
Beweging plaats in de jeugdherberg 
te Elst. Met elkaar moest men helaas 
constateren dat het er met de H.J.B. 
over de gehele linie niet zo best voor 
stond. Het ledental was teruggelopen 
en enkele afdelingen leiden een mi-
nimaal bestaan. Verheugend was dat 
er ook enkele afdelingen zijn die een 
bloeiend bestaan leiden met stijgende 
belangstelling. Desondanks meende  

men het landelijk apparaat te moeten 
vereenvoudigen en aan een drieman- 
schap van de Hilversumse afdeling 
te moeten opdragen. Ook de redactie 
van Trefpunt zetelt thans in Hilver- 
sum. Landelijke activiteiten zullen ook 
worden ingekrompen en aan de af-
delingen worden overgelaten. De 
daad bij het woord voegend nodigde 
de afdeling Zwolle alle aanwezigen 
uit de volgende week naar Oud-
leusen te komen waar men een 
weekend hield. Ondanks de mineur-
geluiden hoopt men volgend jaar weer 
op oude voet voort te kunnen gaan 
met versterkte afdelingen en meer 
leden. Het zit er zeker in en we kun-
nen het nieuwe bestuur alleen maar 
succes wensen bij het waar maken 
van de verwachtingen. De werkgroep 
Jeugd en Jongeren zal naar vermogen 
bijdragen aan deze ontwikkeling; ho-
penlijk willen de gemeenschappen die 
het betreft hetzelfde doen. 

De Rotterdamse HJG heeft de zaken 
groots aangepakt. Men huurde twee 
schoollokalen van de gemeente en 
met vereende krachten is men thans 
met de inrichting bezig. Ondanks de 
eigen werkkracht is er nog een be-
hoorlijke bom duiten mee gemoeid. 
Ondertussen gaan de gewone avon-
den, geápreksavonden, „talk-in's" en 
dergelijke gewoon door. 

Uit Steenwijk horen we niet zo veel 
wat niet weg neemt dat men er met 
veel succes al geruime tijd met een 
jongerengespreksgroep bezig is. 

In Vlaardingen was verleden jaar een 
cursus Humanisisch Vormings onder-
wijs buiten schoolverband. De deel-
nemers wilden de ontstane band niet 
teloor laten gaan maar in eigen be-
heer dit jaar verder gaan onder 
auspiciën van de gemeenschap. 

Verheugende berichten kwamen uit 
Zeist en Alkmaar e.o. Er zijn enkele 
enthousiaste jongeren en men beschikt 
over een twintigtal adressen. Zeer 
binnenkort gaat men in beide plaatsen 
een bijeenkomst beleggen om zich af 
te vragen wat er verder dient te 
gebeuren. 

Dat een H.V.-jongerengroep en een 
H.J.B.-afdeling in een plaats heel 
goed naast elkaar kunnen bestaan, be-
wijzen Hilversum, Eindhoven en 
Zwolle. Er zijn velerlei activiteiten 
en samenwerking tussen de groepen 
is in de toekomst zeker niet uitgeslo-
ten. 

In Utrecht gaat men de dienstweige-
raars uitnodigen, terwijl Den Haag 
van plan is contact te zoeken met de 
militairen. Verscheidenheid genoeg 
dus. 

DRUK: STORM - UTRECHT 


