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HUMANISME, JEUGD E DJ JONGEREN 
Een levensbeschouwelijke beweging, zoals het Humanistisch Verbond, 
wordt altijd met twee aspecten geconfronteerd wanneer het de jeugd 
betreft. In de eerste plaats met haar eigen uit de levensbeschouwing 
voortvloeiende visie op de jeugd en in de tweede plaats met de jeugd 
zelf, die zich op haar levensbeschouwing oriënteert, Deze twee zaken 
behoeven niet altijd samen te vallen, alhoewel dat misschien wel wen-
selijk zou zijn. 

Om in elk geval tot een grote samenhang in deze materie te komen, 
heeft het hoofdbestuur een werkgroep Humanistisch Jeugd- en Jonge-
renwerk in het leven geroepen, zoals reeds op het onlangs gehouden 
congres is aangekondigd. Directe aanleidingen hiertoe zijn geweest, 
zoals bekend, de opheffing van de landelijke Humanistische Jongeren 
Gemeenschap binnen het Verbond en de toenemende noodzaak van 
een centraal adres voor internationale contacten, zoals deze groeiende 
zijn binnen de I.H.E.U. 

Op 15 juni j.l. heeft prof. dr. J. P. van Praag namens het hoofdbestuur 
de werkgroep geïnstalleerd, die bestaat uit de heren H. Bosselaar 
(voorzitter), M. W. Verduijn (secretaris). K. Doets, H. Kooy, H. 
Nootenboom, Th. W. Polet en N. Westerbaan, leden. 
De werkgroep zal adviserend aan en uitvoerend voor het dagelijks 
bestuur van het Verbond optreden. Tot de vele werkzaamheden die 
de werkgroep ter hand zal moeten nemen, behoren onder meer het 
inventariseren van de jongerenactiviteiten in en om het Verbond, 
waartoe zij nauwe relaties hoopt op te bouwen met de Hum. Jeugd 
Beweging en de Studentenver. op Hum. grondslag Socrates. Binnen 
het Verbond hoopt de werkgroep doeltreffende contacten te leggen 
met de formele en informele jongerengroepen die in de verschillende 
gemeenschappen bestaan. Verder zal de groep zich beraden op de 
wegen om informele jongerengroepen te stimuleren en te coordineren 
en de H.J.B. van dienst te zijn voor zover dat gewenst en mogelijk is. 
Van geheel andere aard is de bezinning op de contacten met andere 
jongerenorganisaties en instellingen, zoals de Moderne Jeugdraad en 
daarbij aangesloten organisaties en de Nederlandse Jeugd Gemeen-
schap. En dan de reeds eerder genoemde internationale jongerencon-
tacten. 

De werkgroep zal haar weg en werkwijze moeten vinden en welke 
zaken zich aan haar voor zullen doen laat zich nog niet duidelijk 
aftekenen. Wel rekenen de leden van de werkgroep op de steun en 
sympathie van velen in en om het Verbond bij het zoeken van haar 
wegen en werkwijzen. Uitgangspunt zal altijd weer zijn „humanistische 
jongeren" in relatie tot „jongeren én humanisme". 

M.V. 
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ONS LEDENTAL 
Onze voorspelling in het juni-num-
mer is uitgekomen. We schreven 
toen, dat de toename van het leden-
tal bleef doorgaan en te verwachten 
was, dat nog vóór de zomer het 
14.000ste lid zich gemeld zou hebben. 

Eind juni was het inderdaad zo ver, 
en daarmee was weer een mijlpaal 
gezet in de ontwikkeling van het Ver-
bond. Intussen is dit aantal al weer 
overschreden en zijn we op weg naar 
nummer 14.500. Het streven blijft in-
tussen wel, om in februari 1966, als 
we twintig jaar bestaan, de 15.000 te 
bereiken. 



JONGEREN UIT ELF 
LANDEN BIJEEN intelP 
Van 22 tot 29 augustus jl. werd te 
Epinal in de Vogezen (Frankrijk) 
een Colloque International des Jeunes 
gehouden. De organisatie berustte bij 
de internationale bond van onze zus- 
terorganisatie de Ligue Française de 
l'Enseignement, de 1'Education et de 
la Culture populaire (Franse organi-
satie voor onderwijs en volksontwik-
keling). Aanleiding was het tienjarig 
bestaan van het Maison des Jeunes 
et de la Culture te Girancourt, waar 
een afdeling van de Franse organisa-
tie is. Circa dertig jonge deelnemers 
uit elf verschillende landen luisterden 
naar de vele inleidingen over de or-
ganisatie en de werkwijze van de 
Ligue International en de Ligue 
Française, speciaal t.a.v. het platte-
landswerk. Ook bezochten zij ver-
schillende door de jongeren van Gi-
rancourt georganiseerde evenemen-
ten in het plaatselijke jeugd- en cul-
tuurhuis. 

Tenslotte meldt onze bestuursassis-
tent M. W. Verduijn, die deze stu-
dieweek bezocht, dat er tussen de be-
drijven door contacten door de jon-
geren zijn gelegd, die zeker in de 
komende jaren voortgezet zullen 
worden, o.a. op het I.H.E.U.-congres 
te Parijs in 1966. 

LID EMIGRATIECOMMISSIE 
NAAR AUSTRALIË 

Mej. M. E. ter Heege, lid van onze 
Emigratiecommissie en lid van het 
dagelijks bestuur van de Algemene 
Emigratie Centrale gaat weer voor 
enkele maanden naar Australië. Weer, 
want ook in de winter '62/'63 heeft 
ze daar geruime tijd vertoefd op uit-
nodiging van de Nederlandse Emi-
gratiedienst. 

Deze keer gaat ze als begeleidster 
van een groep ouders van emigran-
ten, die hun kinderen gaan bezoeken. 
Ze zal echter ook van de gelegen-
heid gebruik maken om niet alleen 
oude bekenden te bezoeken, maar te-
vens, voorzover dat in een wereld-
deel mogelijk is, eens gaan kijken 
hoe of de buitenkerkelijke Nederlan-
ders het maken, aan wie zij vóór hun 
vertrek vele waardevolle adviezen 
heeft gegeven. 

We wensen haar een succesvolle reis 
toe. Mooi weer hoeft niet, ze gaat 
daar de zomer tegemoet. 

BES7UUR VERGADER DE 

Zoals gebruikelijk, werd ook dit jaar in het Erasmushuis op 17 en 18 
juli de jaarlijkse vergadering van het dagelijks bestuur van de Interna-
tionale Humanistische en Ethische Unie gehouden. Hieraan werd 
deelgenomen door resp. dr. J. P. van Praag (voorzitter) ); H. J. Black-
ham (secr.) Engeland; prof. de Coninck, België; S. K. Das, India; J. H. 
Hornback en Tolbert H. McCarroll, Ver. Staten. Als gasten waren 
aanwezig de heren P. Lamarque, Frankrijk en C. Storti, Italië. De 
vergadering werd verder bijgewoond door de leden van de staf en het 
bureau, resp. mevr. E. Jouwersma-Hoen en de heren v. d. Ban, Bijle-
veld, Koppenberg en Polet. 

Mededeling werd o.m. gedaan van een oriënterend gesprek met ver-
tegenwoordigers van het Vaticaan (zie hieronder ). De notulen van 
de vorige vergadering in 1964 werden ongewijzigd goedgekeurd, 
waarna een bespreking volgde van het jaarverslag en de verslagen 
van de vertegenwoordigers bij de Verenigde Naties en UNESCO. 
De situatie van de verschillende aangesloten leden-organisaties werd 
uitvoerig besproken evenals het verzoek om aansluiting van de groep 
in Canberra (Australië). De groeiende belangstelling voor het inter-
nationale humanisme bleek ook uit de contacten met groepen in Zuid-
Amerika. 

Besloten werd een aantal werkgroepen op te richten, die zullen be-
ginnen met schriftelijk contact, om volgend jaar in Parijs tijdens het 
4e congres de besprekingen voort te zetten. De door de gemeenschap 
Den Helder ingediende resolutie op het congres van het Humanistisch 
Verbond werd aangenomen ter aanbeveling aan de Board van de 
I.H.E.U. 

De heer Das uit India kon een aantal belangwekkende mededelingen 
doen over het Bihar-project. De voornaamste belemmeringen zijn nu 
wel overwonnen en de medewerking van de autoriteiten verzekerd. 

Een voornaam punt was de organisatie van het 4e congres in Parijs. 
Hierbij verzekerde de heer Lamarque, namens de Franse organisatie, 
welke als gastvrouw zal optreden, dat alles gedaan zal worden dit 
congres tot een succes te maken. 

DE I.H.E.U. EN HET VATICAAN 

Het volgende communiqué werd aan de pers toegezonden: 
In de laatste maanden zijn er door vertegenwoordigers van de Rooms 
Katholieke Kerk contacten gelegd met vooraanstaande personen uit 
de internationale humanistische beweging, die resulteerden in een offi-
cieel overleg, voorafgaande aan de dagelijks bestuursvergadering van 
de Internationale Humanistische en Ethische Unie te Utrecht. Na af-
loop van de bespreking werd het volgende medegedeeld: 

Prof. J. B. Metz en mr. L. C. Baas hebben op 16 juli als vertegen-
woordigers van het Rooms Katholieke secretariaat voor de ongelovi-
gen voor de eerste keer deelgenomen aan een informatief gesprek met 
de vertegenwoordigers van de Internationale Humanistische en 
Ethische Unie in Utrecht, t.w. H. J. Blackham, Tolbert H. MacCar-
roll en prof. dr. J. P. van Praag. 
Het gesprek betrof een peiling van de mogelijkheden van een toekom-
stig internationaal en officieel contact tussen de R.K. Kerk en de in-
ternationale humanistische unie. Aan het eind van dit jaar zal nog 
een bespreking volgen. 
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af~G2IlIFS.NEDERLANDSE VAKANTIE OP DE ARK 
Zaterdagmiddag 14 augustus verzamelden zich in De Ark twee groepen 
humanisten, een Britse groep bestaande uit 26 volwassenen en 3 kinderen, 
en een Nederlandse groep van 15, waaronder eveneens 3 kinderen; een week 
later wijzigde de Nederlandse groep zich enigszins door het vertrek van 4 
oude en de aankomst van 5 nieuwe deelnemers. 
Doel van deze ontmoeting was: 14 dagen vakantie in Nunspeet, niet voor 
allen: de gelegenheid om met buitenlandse humanisten kennis te maken en 
voor de Engelsen bovendien een kans om als toeristen Nederland te leren 
kennen. 

Toen ik als lid van de Nederlandse groep die zaterdag deze, van een lange 
reis vermoeide groep Engelse gasten hielp verwelkomen, kon ik nog niet ver-
moeden hoe prettig de beoogde kennismaking zou gaan verlopen. Na 14 
dagen samen uitgaan, eten, drinken, praten, luieren, feestvieren, was er een 
hartelijk afscheid als van oude bekenden met duidelijk hoorbaar aan alle 
kanten afspraken om elkaar volgend jaar of later weer te zien. 

Een korte opsomming van onze gezamenlijke of groepsgewijze activiteiten: 
Bezoeken aan Amsterdam (rondvaart, Rijksmuseum, wandelingen door oude 
stadsgedeelten, winkelen, Artis voor de kinderen), Flevopolder, Kampen, 
Giethoorn, Elburg, Harderwijk (Dolfinarium voor de kinderen), Arnhem 
(Openluchtmuseum, oorlogsgraven, Airborne museum), Hoge Veluwe met 
Kriiller-Miiller museum, Amersfoort, en natuurlijk Nunspeet met zijn prach-
tige omgeving, waarbij vooral die omgeving en in het algemeen het Hol-
landse landschap het enthousiasme van de Engelse gasten wekte, omdat men 
niet gedacht had, dat er in een klein, overbevolkt land als het onze nog 
zoiets als „countryside" bestond. Naast deze toeristische uitstapjes waren er 
natuurlijk de gezamenlijke maaltijden, uitstekend verzorgd door de heer en 
mevrouw Van der Werff niet hun helpers en helpsters, de voorzieningen die 
er speciaal voor de kinderen waren getroffen en „last but notleast'' 

bijna 

 de 
lezingen en discussies over humanisme en humanistische activiteiten, hier zo-
wel als in Groot-Brittannië. De heer Treurniet hield een praatje over het 

Nederlands Humanistisch Verbond en de voor buitenlandse begrippen 

 

 
ongeloofwaardige verzuiling van de Nederlandse samenleving, de heer Burnet 
(als functionaris van de „British Humanist Association") sprak over het 
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Tehuis 

waarop 

een zeer 

in Nederland na de breuk met Indonesië de Indische Nederlanders zijn opge- 
vangen, de heer Struyk hield een lezing over het werk van de Humanistische 

etslovan
Hum.  

Militaire Raadslieden,  gekoppeld aan een bezoek aan het 

is, en als 

De Leemberg in Vierhouten, en tenslotte werd een avond gewijd aan 

stafvan De Ark 

geanimeerde discussie over het humanisme in het algemeen. Aanh 
de eerste week was er een feestavond, waarop met groot enthousiasme  

geschaamd zou 

geac-
teerd, gemusiceerd, gedeclameerd, gezongen, gedanst en gespeeld ' 
sluitstuk van de tweede week werd door de onvolprezen 
een diner van vijf gangen opgediend, waarvoor Ritz zich niet  
h2bben en waarbij zelfs (met mate) wijn vloeide. 

Vooral de eerste week onderscheidde zich door buitengewoon goed zomer-
weer, maar gelukkig liet het weer zich de tweede week van een gebruikelijker,  
Hollandser. regenachtige kant zien, zodat de Britse gasten ook in dit opzicht 
van een verkeerde voorstelling van ons klimaat werden genezen. 

Ik geloof wel, dat ik namens alle Engelse en Nederlandse gasten spreek als 
ik verklaar, dat deze Brits-Nederlandse onderneming een succes is geweest 
en zich definitief leent voor herhaling, hier of in het buitenland. 

Mevr. I. Munnik 

Tijdens de jaarlijkse vergadering van 
het dagelijks bestuur en de staf van 
de Internationale Humanistische en 
Ethische Unie ziet men (v.l.n.r.) o.a.: 
prof. dr. L. de Coninck, België; 
S. K. Das, India; 
H. J. Blackham, Engeland; 
J. Bijleveld, Nederland; 
prof.. dr. 1. P. van Praag, Nederland; 
W. C. Koppenberg, Nederland; 
James, F. Hornback, Ver. Staten. 

Err7iieuws 
anfamzonnams VERZOEK 
Oeo LLIZEIDERLANDSE 
RLIAIDSLUEEDZIM 

Van de zijde van de American Ethi-
cal Union, één van onze beide zuster-
organisaties in de Verenigde Staten 
is reeds geruime tijd geleden de ge-
dachte geopperd om Nederlandse 
humanisten aan te trekken voor de 
functie van „leader". Een leider in 
een gemeenschap van de A.E.U. is 
te vergelijken met een predikant, hij 
is de man die verantwoordelijk is 
voor het wel en wee van de ge-
meenschap en staat de leden bij. 

Na informatie bleek, dat enkele leer-
lingen van het Humanistisch Oplei-
dings Instituut, die daar de leergang 
voor geestelijk raadsman volgen, 
hierover wel eens iets meer wilden 
weten. Van de aanwezigheid van de 
heer James F. Hornback, één van de 
functionarissen van de A.E.U. en zelf 
„leader" van de Saint Louis Society, 
die de jaarlijkse vergadering van ir.-t 
bestuur van onze Internationale bi;-
woonde, werd gebruik gemaakt door 
hem een inleiding te laten houden. 
Daardoor kregen de cursisten een 
duidelijker beeld van de taak, die 
van een dergelijk raadsman verwacht 
wordt. Als goede Hollanders ver-
zuimden ze uiteraard niet, om ook te 
informeren wat er voor betaald werd 
en hoe de sociale voorzieningen wa-
ren. 



T.V.-UITZENDINGEN 
In het kader van de wijziging van 
het Radio- en Televisiebestel door 
minister Vrolijk zal het Humanistisch 
Verbond zeker in de toekomst eigen 
zendtijd krijgen. Aanvankelijk dacht 
men dat alles in oktober a.s. in kan-
nen en kruiken zou zijn, maar deze 
door het ministerie gewekte verwach-
ting bleek iets te optimistisch te zijn. 
Gelukkig is de V.A.R.A. zo bereid-
willig ons enkele uitzendingen in het 
vooruitzicht te stellen in de maanden 
november en december. De juiste 
data en tijden hopen wij in het vol-
gend nummer van In en Om bekend 
te kunnen maken. 
Intussen vindt er sinds januari van 
dit jaar een landelijk doorlopend kijk-
en luisteronderzoek in opdracht van 
de N.T.S. en de N.R.U. plaats. De 
gemiddelde kijkdichtheid van de ru-
briek „Actueel Humanisme" beweegt 
zich tussen de 13 en 14 % (1 % was 
aan het begin van het jaar ongeveer 
60.000 personen boven de 15 jaar). 
Het onderzoek levert niet alleen 
kwantitatieve, maar ook kwalitatieve 
gegevens. De waardering voor de 
humanistische rubriek schommelt rond 
de 6 (1 is uiterst slecht en 10 uiterst 
goed). 
Deze cijfers zeggen op zichzelf wei-
nig indien men de cijfers van andere 
programma's daar niet naast zet. He-
laas beschikt schrijver dezes niet over 
de volledige gegevens, maar wel is 
hem bekend, dat buitenlandse speel- 

NOG EENS ,,DE ARK" 

Ons lid, de heer J. P. v. d. Zande te 
Rotterdam schrijft ons: „In het laatste 
nummer van „In en Om" trof mij zeer 
sterk het ingezonden artikel van de 
heer Smit. Het was mij wat men 
noemt uit het hart gegrepen. Nu vier 
jaar achtereen hadden we het genoe-
gen een week op „De Ark" te ver-
toeven. Zowel ik als mijn vrouw den-
ken steeds met genoegen terug aan 
de heerlijk mooie omgeving en het 
gezellige vertoeven". 

films in het algemeen een kijkdicht-
heid halen van 60 %, alhoewel dat 
ook afhankelijk is van de avond 
waarop de films worden uitgezonden. 
Meer met de rubriek Actueel Huma-
nisme vergelijkbare uitzendingen be-
halen in het algemeen een hogere 
kijkdichtheid, maar boven de 25 % 
komen zij toch ook niet uit. Over de 
waardering van deze rubrieken is 
weinig bekend, maar 7,8% was in de 
eerste periode (3/1 t/m 27/2) de  

hoogste waardering, die werd ver-
leend. Tenslotte een cijfer uit eigen 
huis: gemiddeld bedroegen de schrif-
telijke reacties 50, hetgeen door de 
omroepinstanties als bijzonder hoog 
wordt aangemerkt. 
Wil men aan de hand van de be-
perkte gegevens voorlopige conclu-
sies trekken, dan blijkt wel dat dit 
soort rubrieken altijd maar een be-
perkt aantal kijkers zal trekken. Dat 
het aantal kijkers verder afhankelijk 
is van de avond van de week en de 
programma's die er aan vooraf gaan 
of die volgen. Kwalitatief zijn deze 
programma's ook altijd voor verbe-
tering vatbaar, en al zoekend en tas-
tend zal naar een betere vormgeving 
gezocht worden binnen het kader van 
de beperkte mogelijkheden. 

ContrIbutleregelIng 

Ook de uitgaven van uw Verbond stijgen voortdurend. Niet alleen 
door de uitbreiding van het werk, maar ook door allerlei kostenver-
hogingen. 

Die moeten mede door uw bijdrage worden opgevangen. Bekijkt u 
dit staatje nog eens nauwkeurig en als u ook hebt geprofiteerd van 
de loonsverhogingen, laat het Verbond dan niet in de steek. 

heeft La of hebben uw kin lams 
einigratiplau 	.? 

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. 

Inkomen: Minimum-contributie: 

p. week t/m p. mnd t/m p. j. t/m p. week p. mnd p. j. 
f 80,- f 340,- f 4.000,- f 0,20 f 0,85 f 10,- 
„ 100,- „ 425,- „ 5.000,- „ 0,30 „ 1,25 „ 15,- 
„ 120,- „ 510,- „ 6.000,- „ 0,40 „ 1,70 „ 20,- 
„ 160,- „ 680,- „ 8.000,- „ 0,60 „ 2,55 „ 30,- 
„ 200,- „ 850,- „ 10.000,- „ 0,80 „ 3,40 „ 40,- 
boven boven boven 

f 200,- f 850,- f 10.000,- „ 1,- „ 4,25 „ 50,- 

Voor inkomens boven de f 10.000,- waarvoor het reglement een 
minimum contributie aangeeft beveelt het Hoofdbestuur als richtlijn 
aan het betalen van een half procent van het inkomen. 

ELEGEM GEBOUWEN 

Tengevolge van een congresbesluit 
is door het hoofdbestuur een com-
missie in het leven geroepen, die de 
mogelijkheden tot het oprichten van 
gemeenschapscentra gaat bestuderen. 
Voorzitter is de algemeen-secretaris 
B. J. Max, secretaris Th. W. Polet, 
organisatie-secretaris van het H.V. 

De commissie zal spoedig met haar 
werkzaamheden beginnen, waarbij 
o.a. gedacht wordt aan gesprekken 
met besturen van die gemeenschap-
pen, die reeds plannen voor een eigen 
gebouw hebben. 
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2eunfonds 
Het Steunfonds kent geen komkommertijd. Dat blijkt uit de cijfers. 
In de periode van 1 juli tot 1 september 1965 werden 775 giften inge-
schreven. Zij leverden een bedrag op van 

f 8.836,45 

In het eerste halfjaar van 1965 keerde het Steunfonds aan het Huma-
nistisch Verbond uit 

f 

Het heeft thans nog op bank- en girorekening staan 

f 55.576,63, 

zodat het ook in het tweede halfjaar f 75.000,— zal kunnen overma-
ken, wanneer de komende vier maanden 

nog 
f 20.000,— 
opleveren. 

Dat kan als het Steunfonds ook op uw bijdrage of uw extra-bijdrage 
mag rekenen. U kent ons giro-adres. 

STICHTING STEUNFONDS Gat)  liilis  
PRAKTISCH HUMANISME 

AMERSFOORT 

GDEMSOML\LO.n, 

In één maand heeft onze gemeen-
schap Beverwijk afscheid moeten ne-
men van twee van haar bestuurders. 
Begin augustus viel secretaris S. 
Coelingh samen met zijn veertienja-
rige zoon als slachtoffer van een ver-
keersongeluk, terwijl op 26 augustus 
de 2e voorzitter A. Sluis aan de ge-
volgen van een langdurige ziekte 
overleed. 

Beiden zijn gedurende vele jaren be-
stuursleden geweest. Coelingh, 60 
jaar oud had daarvoor reeds een 
staat van dienst in het politieke le-
ven van zijn gemeente, o.m. als wet-
houder. Daardoor beschikte hij over 
vele verbindingen en werd mede hier-
door de gemeenschap in allerlei 
instanties er bij gehaald. Het secre-
tariaat was bij hem in bijzonder goe-
de handen, hij hield er een eigen me-
ning op na en droeg veel bij tot de 
vormgeving van het georganiseerde 
humanisme. 

Sluis was een volstrekt andere fi-
guur, een rustige en toegewijde man, 
die achtereenvolgens secretaris, voor-
zitter en 2e voorzitter van de ge-
meenschap is geweest. Ook trad hij 
vele malen als raadsman op, een 
functie die hem als het ware op het 
lijf was geschreven door zijn bezon-
nen oordeel en groot gezag. Hij werd 
helaas niet ouder dan 41 jaar. 

Niet alleen voor hun gezinnen, maar 
ook voor Beverwijk en het gehele 
Verbond is het heengaan van deze 
beide mannen een bijzonder zwaar 
verlies. 

BENOEMNG 
VORMINGSLEIDSTER 

Teneinde humanistisch vormingson-
derwijs te geven aan het Erasmus-
lyceum in Almelo, waartoe het mi-
nisterie toestemming heeft gegeven, 
is op voordracht van het gemeen-
schapsbestuur door het hoofdbestuur 
benoemd mej. dr. H. E. Heimans. Ze 
was vóór haar pensionering reeds 
gedurende vele jaren als docente aan 
deze school verbonden. 
Inmiddels is gebleken, dat van de 
kant van ouders en leerlingen bijzon-
der veel belangstelling voor dit on-
derwijs blijkt te bestaan. 

VAKCONFERENTIE 

De Stichting Socrates, wetenschap-
pelijk orgaan van het Humanistisch 
Verbond, belegt op 24 oktober as. 
een vakconferentie voor pedagogen, 
werkzaam in diverse sectoren van 
onderwijs en opvoeding. De bijeen-
komst vindt plaats in de Internatio-
nale School voor Wijsbegeerte te 
Amersfoort. 
Eén van de beweegredenen voor 
deze conferentie is gelegen in de 
wenselijkheid zich nader te oriënte-
ren omtrent en te verdiepen in het 
vraagstuk van de geestelijke funde-
ring van de pedagogiek. Bovendien 
heeft de Stichting Socrates er be-
hoefte aan allen die als pedagoog 
van niet-christelijke resp. humanisti-
sche huize werkzaam zijn persoonlijk 
te leren kennen en met elkaar in ken-
nis te brengen. 
Prof. Van Praag zal spreken over 
„Wijsgerige antropologie en huma-
nisme" en Prof. Van Gelder over 
„Pedagogische antropologie en hu-
manisme". 
Inlichtingen Centraal Bureau Utrecht. 

KATHOLIEK OORDEEL 

Volgens de Twentse Courant van 24 
juni uitte kardinaal Alfrink zich tij-
dens de nationale studiedagen van be-
drijfsaalmoezeniers te Soesterberg op 
23 juni als volgt: 
„De strijd voor het behoud van men-
selijke waarden is echter geen mono-
polie van de Kerk. Wij hebben waar-
dering voor alles wat vanuit socialis-
tisch of humanistisch oogpunt tot 
stand is gebracht voor de vermense-
lijking van het bedrijfsleven. De dia-
loog met al deze mensen lijkt mij voor 
het bedrijfsapostolaat bizonder vrucht-
baar". 

REGIONALE cobliFEREE\svoas 

Ook dit najaar zullen op een tweetal 
zaterdagen in het Erasmushuis con-
ferenties plaats vinden voor bestuur-
ders van gemeenschappen en gewes-
ten. Daarvoor zijn op 9 oktober en 
13 november deze functionarissen 
uitgenodigd, om na een inleiding van 
de algemeen-voorzitter in gespreks-
groepen te discussiëren over de 
vraag: Waarom is het allemaal be-
gonnen? 

Uw taak: hun toekomst! 

Centrum voor Humanistische Vorming 
Bijdrage : f 3.75 per jaar. 

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



UIT GEMEENSCHAPPEN 

Hoewel de grote stroom nog moet 
komen, zijn er toch wel een paar din-
gen gebeurd die het vermelden waard 
zijn. Plannen zijn er trouwens ook ge-
noeg. 

In Enschede zijn de vorig jaar be-
gonnen koffievisites zo'n succes, dat 
men thans ook moeders met eventueel 
kroost uitnodigt op een woensdag-
morgen. Voor de kinderen zullen ze 
wel een slapper drankje hebben of ze 
krijgen het humanisme met de paple-
pel ingegoten. 

Het is wel oud nieuws, maar toch 
wel de moeite waard om te vermel-
den, dat Utrecht al ver over de 500 
leden is. Maar ze zeggen er zelf bij, 
dat dit voor een stad van een kwart 
miljoen veel te laag is. Gewoon door-
gaan, werk is er genoeg. 

Eindhoven heeft afscheid genomen 
van voorzitter v. d. Bilt. Hij is ook 
voorzitter van het gewest en meende, 
dat nu de tijd was gekomen daaraan 
wat meer aandacht te besteden. 
Negen jaar heeft hij de gemeenschap 
voortreffelijk geleid, maar hij laat de 
zaak in goede handen achter. Goed 
nieuws ook wat de jongeren betreft. 
Als een uitvloeisel van de Bihar-
aktie is een jongerengroep opgericht, 
die met een vlotte start is begonnen. 

Als voorbereiding tot een federatieve 
opbouw is in Rotterdam een werk-
groep Linker-Maasoever opgericht, 
die een deel van de bestuurstaken 
voor zijn rekening gaat nemen. 

Hoewel Schiedam nog steeds sukkelt 
met bestuursmoeilijkheden (de nieuwe 
secretaresse ging weer verhuizen), 
gaat men dapper door met nieuwe 
ideeën. Voor de leden boven de zes-
tig was er een engelse tea-party en 
er komen nog meer speciale bijeen-
komsten voor deze groep. 

Amsterdam Zuid/West gaat pogen 
om, in hun eigen woorden de bijeen-
komsten een ander gezicht te aeven. 
Ze beginnen als van ouds om 8 uur, 
maar men wordt uitgenodigd om een 
half uurtje eerder te komen om vast 
samen een kopje koffie te drinken en 
een praatje te maken. 

De jongeren-gespreksgroep Den 
Haag-Noord was reeds enige malen 
de gast van het Gymnasium Haga-
num. Leerlingen van deze school wil-
den wel eens iets meer over het hu-
manisme weten, waaraan op verzoek 
van de groep ons H.B.-lid dr. Van 
Dooren heeft voldaan. Met natuur-
lijk een uitvoerige diskussie aan het 
slot. 

Vanuit Rotterdam is met succes een 
poging gedaan om in het Europoort/ 
Botlekgebied een werkgroep te stich-
ten. Alle leden in Rhoon, Poortugaal, 
Hoogvliet en op de eilanden Rozen-
burg, Oostvoorne en Putten, waaron-
der dus Spijkenisse zullen in de ko-
mende maanden bezocht worden. Te-
vens zal getracht worden in novem-
ber een openbare bijeenkomst te hou-
den. 

0./1117 	GmWmSrm?s 

In Limburg een gewestelijke dag op 
19 september in het gemeenschaps-
huis te Brunssurn, met een inleiding 
van mevr. dr. M. Rood-de Boer over 
de positie van de vrouw in deze tijd, 

Zeeland heeft inmiddels zijn jaar-
lijkse weekeinde al weer achter de 
rug. Dit keer in Domburg, met een 
discussie over het perspectief van het 
niet-godsdienstig humanisme, ingeleid 
door ons H.B.-lid P. Spigt. Maar voor 
ontspanning en gezelligheid was een 
ruime plaats opengelaten. 

Ook de federatie Amsterdam had, het 
wordt zo langzamerhand een traditie, 
een bijeenkomst voor alle werkers in 
Huize Randenbroek te Amersfoort en 
wel op 11 september. Als inleiders 
traden op mevr. Hella Haasse en dr. 
P. Thoenes. 

Utrecht/'t Gooi kondigt reeds een 
jaarlijkse studiedag aan, dit keer op 
17 oktober in „Groot Kievitsdal" te 
Hilversum. Het onderwerp is: Het 
werk van de geestelijk raadslieden, 
dat zal worden ingeleid door mej. 
Achttienribbe, raadsvrouw van onze 
gemeenschap Hilversum en de heer 
Uitenboogaard, raadsman voor de in-
richtingen van justitie. Toegangsprijs 
f 2,50, inclusief 2 consumpties. Aan-
vang 10 uur, sluiting 16 uur. 

Van Maastricht ontvingen we een 
keurig uitgevoerd programma, waar-
uit blijkt dat men er ook dit keer in 
geslaagd is een aantal goede spre-
kers naar het zuiden te trekken. 

De werkgroep in Kampen heeft na 
een kort inzinking weer met enthou-
siasme overlegd hoe en wat gedaan 
kan worden om tot verdere ontplooi-
ing te geraken. Ze worden daarin 
dapper bijgestaan door enkele Zwolse 
leden. 

Leden en belangstellenden in Biltho-

ven en omgeving kunnen weer deel 
nemen aan een wijsgerige gespreks-
groep onder leiding van dr. Jac. Roy. 
Dit wordt al het vierde jaar en de 
belangstelling neemt nog steeds toe. 
Wie er meer van wil weten dient 
zich vóór 22 september te wenden tot 
mevr. A. Pruyt-Oskam, Dolderseweg 
158c te Den Dolder. 

GEWIST WITRECHT/'T GOOI 

Gewestelijke vrouwendag op 10 juni 
1965 te Amersfoort in Huize Randen-
broek. 
Amersfoort, stralend weer en gewes-
telijke vrouwendag. Dat alles bij 
elkaar op 10 juni 1965. Dit moest wel 
tot een geslaagde dag uitgroeien. 
Na een kopje koffie (een goed be-
gin) sprak mevr. Max om 10.30 uur 
het welkomstwoord tot de aanwezige 
dames en deed mevr. Renaud enige 
huishoudelijke mededelingen. Er wa-
ren 56 dames bijeen. 
Hierna hield mevr. Proost-Grond een 
inleiding over „Aspecten van de 
eenzaamheid". 
Zij behandelde dit aan de hand van 
een grote verscheidenheid van gege-
vens uit verschillende groeperingen 
van ons maatschappelijk leven. Tijd 
noch moeite zullen hier gespaard zijn 
om zó volledige georiënteerd te kun-
nen zijn. Dè voordrachten hierbij, 
door mevr. Hoogeboom, waren zeer 
goed gekozen en gebracht. Onder lei-
ding van mevr. Van Krimpen volgde 
hierop een geanimeerde discussie. De 
ochtend werd afgesloten met een ge-
zamenlijke lunch. 
De middag werd nuttig en gezellig 
doorgebracht met bezoeken aan ten-
toonstellingen en bezienswaardigheden 
in Amersfoort. Tot slot bij „van 't 
Hul" gezamenlijk theedrinken, waarna 
ieder voldaan de thuisreis kon aan-
waarden. 

Deze 10e juni is op deze wijze een 
zeer geslaagde dag geworden, prettig 
en leerzaam, waarvoor wij vanaf 
deze plaats de gemeenschap Amers-
foort nogmaals hartelijk dank willen 
zeggen. 

F. W. M. Blauw-v. d. Grint 

Hilfiuireanb'wnche Correspondentiekring 
voor huwelijkscontacten 

opgericht door het Humanistisch Verbond, verleent bemiddeling bij het leggen 
van contacten tussen personen, die een huwelijkspartner zoeken. 

Inlichtingen postbus 210, Utrecht. Gaarne 24 cent aan postzegels insluiten. 
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