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HET HUMANISTISCH VERBOND 

WEER OP ZONDAG 
Goed nieuws voor alle leden en voor hen niet alleen; vanaf 1 oktober 
a.s. komen de wekelijkse radio-uitzendingen van het Humanistisch Ver-
bond terug op de zondagmorgen van 9.45 tot 10 uur. Op Hilversum I, 
direkt na het VARA-programma. 

Feitelijk komen we helemaal niet terug, want op die zondagmorgen, 
die ons zo na aan het hart ligt, was de VARA in de lucht en die liet het 
Verbond het kwartier „Geestelijk Leven" vullen. Maar eigen tijd was 
het niet, die kregen we pas in de herfst van vorig jaar. En een hele-
boel ellende had voorkomen kunnen worden, als die toewijzing eerder 
was gekomen en alle betrokkenen er tijdig rekening mee hadden kun-
nen houden. Dat was toen niet meer mogelijk, maar aangezien we wel 
een plaats moesten hebben is er met veel geschuif op de maandag-
avond tien minuten voor ons ingeruimd. Tien minuten, omdat we niet 
meer hadden gekregen, wel gevraagd uiteraard. Er is heftig geprotes-
teerd, zowel tegen die kleine toewijzing, als het feit dat we die tradi-
tie van de zondagmorgen niet konden voortzetten. 

Het heeft geholpen, want precies een jaar later komen we met een 
heel kwartier op de begeerde zondag terug. Die 5 minuten meer kregen 
we al eind 1966, en daar hebben we vanaf 3 februari gebruik van ge-
maakt voor „kort kommentaar" op de vrijdagavond op de andere zen-
der. We hebben nog geen gegevens, of die 5 minuten door velen be-
luisterd zijn, maken ons echter niet al te veel illusies, al is 1 % van de 
luisteraars toch altijd nog 75.000. Dat telt lekker aan. 

Zijn we nu tevreden? Ja en nee. We hebben nog lang niet zoveel zend-
tijd als we menen recht op te hebben, en je kunt met zo'n kwartier ook 
niet erg veel doen, al zullen degenen die het vol praten daar anders 
over denken. Maar mede door de 7 nieuwe zendgemachtigden, die in 
hoofdzaak ook weer aan het praten gaan, menen alle deskundigen, 
zowel in als buiten de radiowereld, dat in Nederland de radio het 
steeds moeilijker gaat krijgen. Vandaar dat in het nieuwe omroepbestel 
de gedachte zit, om door een soort „ontmoeting" tot een vernieuwing 
te komen, waarvan echter niemand nog weet hoe die er dan zal moeten 
uitzien. 

Dat legt de mensen van het Verbond, die de programma's moeten 
voorbereiden echter wel de verplichting op, al hun fantasie aan het 
werk te zetten, om er voor te zorgen, dat dat kwartiertje van ons ook 
de moeite van het aanhoren waard is. We zitten nu nog op rozen, 
omdat we de concurrentie van de televisie op dat uur niet hoeven te 
duchten, maar daar zijn we er niet mee. De differentiatie in ons werk, 
waar we het voortdurend over hebben zal ook in die schaarse 15 mi-
nuten radio van het H.V. tot uitdrukking moeten komen, vooral nu 
er nog meer van die „mini" zendgemachtigden aan bod komen. 

Geen zorg voor de luisteraars, die hebben de knop om de zaak af te 
zetten bij de hand. En de vreugde van die herkregen humanistische 
uitzending op de zondagmorgen zal voor velen voorlopig voldoende 
zijn om er zich van harte over te verheugen. 
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OOK NIER GELIJKSTELLING 

De minister van binnenlandse zaken 
heeft een wijziging van de wet op de 
bevolkingsregisters 	voorgesteld, 
waarbij ook het Humanistisch Ver-
bond het recht krijgt, kosteloos of te-
gen verlaagd tarief inlichtingen uit 
het bevolkingsregister te krijgen. 

De kerkgenootschappen bezitten dit 
recht voorzover het gaat om inlichtin-
gen ten dienste van de geestelijke 
zorg. Indien een gemeenschap van 
het Verbond een verzoek indiende bij 
het plaatselijk bevolkingsregister, 
werd meestal afwijzend beschikt of 
moest het normale tarief worden be-
taald. 

De minister zegt in zijn toelichting 
dat zijn voorstel er toe strekt „de 
wet aan te passen aan de ontwikke-
ling die de verhouding tussen over-
heid en bepaalde genootschappen op 
geestelijke grondslag de laatste jaren 
heeft te zien gegeven." 

GEESTELIJKE VERZORGING 
MILITAIREN 

Op 1 september j.l. is de humanisti-
sche geestelijke verzorging bij de 
strijdkrachten volledig gelijkgesteld 
met de verzorging vanwege de kerk-
genootschappen. De discriminerende 
bepaling, dat alleen zij die verzorging 
van humanistische zijde wensten, een 
speciale verklaring moesten inleveren, 
is vervallen. 

Voortaan krijgen alle dienstplichtigen 
tegelijk met hun oproep om onder de 
wapenen te komen een formulier 
waarop zij, of voor minderjarigen de 
ouders, moeten invullen welke vorm 
van geestelijke vorzorging zij wensen. 
Zij kunnen daarbij kiezen uit protes-
tantse, katholieke of joodse geestelijke 
verzorging of die vanwege het Hu-
manistisch Verbond. Men kan ook op 
zijn oorspronkelijke beslissing terug 
komen gedurende de diensttijd en deze 
herzien, en zelfs meedelen helemaal 
geen prijs te stellen op deze verzor-
ging. 



ER IS IETS VERANDERD 

Het bestuur van onze gemeenschap 
Appelscha/Oosterwolde kreeg mét de 
verschillende kerkelijke groeperingen 
een uitnodiging om aanwezig te zijn 
bij de installatie van een nieuwe vi-
caris in de R.K.-kerk. De voorzitter 
heeft die uitnodiging aangenomen en 
namens de gemeenschap op de recep-
tie niet alleen dank voor de invitatie 
uitgesproken, maar er ook op gewe-
zen, dat hieruit waardering spreekt 
voor elkanders levensovertuiging. Hij 
heeft zich tevens bereid verklaard, 
mee te denken over de centrale le-
vensvragen, waarmee alle geestelijke 
stromingen gekoafronteerd worden. 

Eén en ander ligt in de lijn van de 
ontwikkeling, zoals die zich in de 
kerk aan het voltrekken is. Ook ver-
tegenwoordigers van het Humanis-
tisch Verbond nemen op uitnodiging 
deel aan het beraad van het Pasto-
raal Concilie en hebben plaats in en-
kele studie-groepen. 

DE GRONDWET 

Zoals bekend is heeft de regering een 
„proeve van een nieuwe grondwet" 
uitgegeven, voorbereid door een kom-
missie. Deze proeve zal in komende 
tijd ongetwijfeld op vele plaatsen ter 
sprake komen. 

Het hoofdbestuur heeft enkele des-
kundigen gevraagd zich met het ont-
werp bezig te houden en op- en aan-
merkingen te geven. Nadat deze ont-
vangen waren is een brief aan de 
minister van binnenlandse zaken ge-
zonden, waarin het hoofdbestuur zijn 
standpunt weergeeft. Omdat het hier 
een zaak betreft, die wel belangrijk 
maar niet urgent is, zal met publi-
catie van deze brief gewacht worden 
tot de Verbondsraad er kennis van 
heeft genomen. 

BELANGRIJK LEGAAT 

Zowel het Verbond als het Steun-
fonds hebben uit de nalatenschap van 
een lid een belangrijk legaat ontvan-
gen. 

ENGELAND 

Bij een bezoek aan het kantoor van 
de Britse Humanist Association, de 
BI-IA, dat in Londen W8 is geves-
tigd, blijkt dat deze organisatie, die in 
hoofdzaak is voortgekomen uit de sa-
menwerking van de reeds in de vo-
rige eeuw bestaande Ethical Union en 
the Rational Press Association heel 
actief is. De organisatie-vorm is zeer 
ingewikkeld en voor een. niet-insider 
moeilijk te begrijpen. 

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

Prijs f 3,60 per jaar. 

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

Uit de aktiviteiten die de BHA thans 
vervult en de plannen die ze bezig is 
uit te voeren, vallen enkele zaken. bij-
zonder op. Dat is b.v. de voorlichting 
over het doel •en het werk van de 
BHA, wat de laatste jaren op een 
bijzonder aantrekkelijke wijze gebeurt 
en zeer modern aandoet. We hebben 
enkele brochures onder ogen gehad, 
die niet alleen voortreffelijk van in-
houd waren maar ook door hun op-
maak opvielen. Dat is ook het geval 
met het ledenblad. De BHA heeft 
zich van enkele vakbekwame, toege-
wijde jonge medewerkers weten te 
verzekeren. Dat is niet zo moeilijk 
als men weet dat er in de beweging in 
Engeland zeer veel jongeren zijn, 
vooral rondom enkele universiteiten. 

Sedert 1954 is men met een 
project bezig, waarvoor een aparte  

organisatie is opgericht, de Humanist 
Housing Association te vergelijken 
met onze Humanistische Stichting 
voor Huisvesting Bejaarden. In Enge-
land waren er op dat moment vrijwel 
geen tehuizen voor ouderen van over-
heidswege, wel een aantal instellin-
gen, die in hoofdzaak alleen voor le-
den van kerkgenootschappen toegang 
gaven. De humanistische stichting 
startte haar werkzaamheden met het 
verzamelen van geld en zocht en 
vond een oud huis waarin na ver-
bouwing in 1957 veertien flatjes voor 
bejaarden geopend werden. Het vol-
deed echter niet, en men zag kans 
een stuk grond te kopen en daar een 
geheel nieuw project uit te voeren. 
Een tweede plan ligt klaar, de 
grond is er en men is nu doende het 
geld bijeen te brengen om het uit te 
voeren. Hierbij zal de gemeente, die 
behoort tot de concentratie die Greater 
London heet, ook hulp bieden. Een 
typisch voorbeeld ervan, hoe men, 
door zelf initiatieven te nemen, ook 
bestuurders en de overheid kan wak-
ker maken. 

In 1965 werd het figuurtje, dat de 
letter H voorstelt voor „Humanism" 
als symbool aangenomen. In de pers 
werd het ietwat spottend als „the 
happy man", de gelukkige mens be-
titeld, en de BHA heeft dit met veel 
animo overgenomen Men komt hem 
overal tegen, op alle bladen en uit-
gaven van de beweging, als insigne 
en als versiering op herendassen. 
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EXTRA GIFT 
Stichting Steunfonds Praktisch Humanisme - Amersfoort 



MET INGANG VAN ZONDAG 1 OKTOBER ZIJN DE RADIO-UITZENDINGEN VAN HET HUMA-
NISTISCH VERBOND TE BELUISTEREN OP ZONDAGMORGEN VAN 9.45 tot 10.00 UUR OP 
HILVERSUM I. DE UITZENDINGEN OP MAANDAG EN VRIJDAG VERVALLEN. 

AFSCHEID VAN P. v. d. VLIET 

Aangezien deze functionaris dit jaar 
met pensioen gaat, zou er een af-
scheidsreceptie gehouden worden op 
9 september. Die feestelijke gebeurte-
nis moest even worden uitgesteld, om-
dat zijn vrouw betrokken is geweest 
bij een verkeersongeluk. Ze is geluk-
kig alweer aan de beterende hand. 

GEWIJZIGDE STATUTEN 

Door het congres zijn in april een 
aantal wijzigingen in de Statuten van 
het Verbond aangebracht en is daar-
na om de koninklijke goedkeuring ge-
vraagd. Deze is onlangs verkregen, 
waarmee de ,wijzigingen dus officiëel 
kunnen worden aangebracht. Een 
nieuwe uitgave zowel van de Statu-
ten als het Huishoudelijk Reglement 
ligt op de pers en zal binnenkort aan 
alle besturen worden toegezonden. 

CONFERENTIE VOOR 
PEDAGOGEN 

De Humanistische Stichting „Socra-
tes" organiseert op 21 oktober a.s. 
haar tweede ontmoeting voor vak-
pedagogen. De eerste werd in 1965 
gehouden en was een groot succes 

De conferentie in oktober wordt ge-
houden in Hotel Monopole te Amers-
foort. Inleiders zijn prof. dr. L. van 
Gelder uit Groningen en prof. dr. P. 
Smits uit Leiden. Het onderwerp is 
,,Gezag in de opvoeding". 

Aan het deelnemen van de conferen-
tie zijn geen kosten verbonden. De 
reiskosten komen tot een bedrag van 
f 6,— voor eigen rekening; kosten 
voor de lunch f 3,—. Nadere inlich-
tingen verstrekt C. Uitenboogaard, 
secretaris van de Sociaal Pedagogi-
sche Sectie van de Stichting „Socra-
tes", Ringweg Koppel 25a te Amers-
foort. 

HUMANISME EN ARBEID 

Door „Socrates" is vorig jaar een 
kommissie ingesteld, die de opdracht 
heeft gekregen, een rapport samen te 
stellen over humanisme en arbeid. De 
kommissie, die onder voorzitterschap 
van prof. dr. Thoenes stond en als 
rapporteur de heer A. L. den Broeder 
had aangewezen, is dezer dagen met 
haar werk klaar gekomen en heeft op 
28 augustus haar rapport aan Mr. 
dr. H. J. Roethof, voorzitter van de 
beheerskommissie van „Socrates" 
aangeboden. 

Het rapport wordt thans persklaar 
gemaakt en zal vermoedelijk over 
enige maanden in de circulatie ge-
bracht kunnen worden. 

HUMANISTISCH OPLEIDINGS 
INSTITUUT.  

Op 2 en 3 september heeft op Woud-
schoten in Austerlitz bij Zeist een ken-
nismakings-bijeenkomst plaatsgevon-
den voor de cursisten van de leergang 
1966-1968 en van de nieuwe leer-
gang. Zoals bekend leidt het Instituut 
op voor geestelijk raadsman en docent 
vormingsonderwijs in gesplitste leer-
gangen. 

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. 

NATIONALE RECLASSERINGSACTIE 

Allen moeten wij aan de last van leed, die op de wereld ligt, meedragen. 

De reclasseringsinstellingen komen 
elke keer opnieuw in contact met 
mensen, die leed aanrichten en leed 
dragen. Deze mensen moeten gehol-
pen worden. Zelf zijn zij als regel niet 
in staat alleen de juiste weg te vin-
den, waarlangs zij hun leven moeten 
voortzetten om een aan de maat-
schappij aangepast burger te zijn. 

Daarom vragen wij uw speciale aan-
dacht voor de Nationale Reclasse-
ringsactie, waarvan de periode loopt 
van 18 september t/m 1 oktober a.s. 
Het doel van de organisatie van deze 
actie is tweeledig. Het eerste doel is: 
het reclasseringswerk weer eens in 
het middelpunt van de belangstelling 
te plaatqPn bij de gehele bevolking. 

Wij veronderstellen, dat u het ermee 
eens zult zijn, dat dit geen overbodige 
luxe is. Het reclasseringswerk is een 
moeizaam en zwaar werk, terwijl het 
zeker niet altijd de sympathie van de 
bevolking heeft en de bevolking het 
ook niet steeds ziet als van nationaal 
belang. Het tweede doel is fondsen te 
werven voor de reclasseringsinstel-
lingen van alle levensbeschouwingen. 
(Ingezonden mededeling) 

Als wij meehelpen — door middel 
van onze morele en materiële steun 
aan het reclasseringswerk — zullen 
wij enerzijds hen helpen, die het ten-
gevolge van milieu en/of omstandig-
heden niet zo best in de maatschappij 
hebben en anderzijds dienen wij een 
nationaal belang, omdat juist de re-
cla nsPring er op uit is misdaad te 
voorkomen. 

Humanistische 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 40 cent aan postzegels insluiten. 
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jongerenstudiedag, najaar 1966 

STUDIEDAG JONGEREN 1967 

unv C2E G2 EENSCHAPPEN 

In Voorburg hebben op verzoek van 
de rector van het openbaar Dalton-
lyceum prof. dr. van Praag en de 
heer Struyk enkele lessen over het 
humanisme gegeven. 

Eindhoven maakt van de vakantie-
maanden altijd gebruik om een bui-
tendag te houden. Ook dit keer was 
er grote belangstelling, en in de 
ochtend heeft men iets te horen ge-
kregen over de praktijk van het vor-
mingsonderwijs. De heer Stekelenburg 
uit Utrecht, die op dit gebied ervaring 
heeft vertelde boeiend over zijn be-
levenissen. 
's-Middags hebben ouders en, kinderen 
gewandeld en gezwommen. 

In Amstelveen-Buitenvelders is een 
jongerengroep gestart. Dit was een 
van de resultaten van de gehouden 
enquête. 

Op 11 november a.s. houdt de werk-
groep Jeugd en Jongeren haar jaar-
lijkse studiedag, ook dit keer in 
Utrecht. Thema wordt de vraag hoe 
de jonge generatie op zijn eigen ma-
nier deelneemt aan de humanistische 
bijdrage aan de samenleving. 
Deelnemers aan deze dag kunnen alle 
jongeren binnen en buiten het Ver-
bond zijn, die aan deze meningsvor-
ming willen meewerken. Via de reeds 
bestaande groepen en de secretariaten 

Almelo begon al eind augustus met 
wat gezelligheid. Het was de .afslui-
ting van het oude en het begin van 
het nieuwe seizoen. 

In Utrecht trouwde de voorzitter. Of 
het er mee in verband staat weten 
we niet, maar het bestuur besloot in 
elk geval in de komende maanden 
nieuwe paden te gaan bewandelen 
t.a.v. het winterprogramma. Niet te 
veel op zondag en andere sprekers, 
die bij voorkeur niet op de lijst moe-
ten staan. Er wordt al vast bijgezegd, 
dat later zal blijken hoeveel er van 
terecht is gekomen. 

Uit Zwolle komt het bericht, dat men 
zich opmaakt om half december het 
20-jarig bestaan van de gemeenschap 
te vieren. En om in de juiste stem-
ming te komen, staat op de eerste 
bijeenkomst de plaats en de taak van 
het Verbond in de samenleving ter 
diskussie. 

van de gemeenschappen worden zij 
uitgenodigd, al van te voren op te 
geven welke zaken zij graag bespro-
ken zouden zien. 
Men behoeft overigens niet op dit 
verzoek te wachten, maar kan nu al 
schrijven aan de secretaris van de 
werkgroep, Marathonweg 71 te Am-
sterdam. 
In de Libertijn van deze en de vol-
gende maand wordt o.m. uitvoerig 
op deze studiedag ingegaan. 

Humanistisch Jongerentijdschrif 

Adm.: Mej. Th. van Beek 
Postjeskade 43 - Amsterdam 
R5stgironr. 13 82 77`7 

Jaarabonnement f 

Nederland 'I 

16 oktober: -22.15-22.45 uur. Een 
televisieprogramma gewijd aan be-
jaarden, hun problemen, zorgen 
en huisvesting. 
Voor nadere bijzonderheden ver-
wijzen wij u naar de aankondiging 
in HET WOORD VAN DE 
WEEK en in de omroepbladen. 

VOLKSTELLING 1970 

Het lijkt nog veraf, maar de instanties 
die de gebruikelijke tien-jaarlijkse 
volkstelling moeten organiseren zijn 
al druk in de weer. Van de zijde van 
het hoofdbestuur zijn een aantal wen-
sen t.a.v. het vragenformulier op ta-
fel gelegd, waarover men het hoofd 
heeft gebogen. Er is al bericht ont-
vangen, dat met enkele verlangens 
rekening zal worden gehouden. 

UIT DE GEWESTEN 

De federatie Den Haag heeft het plan 
in oktober een bustocht te houden, 
zoals dat daar gebruikelijk is en 
meestal met veel succes. 

Het gewest Groningen houdt op 24 
september een studiedag in Hooge-
zand. Het onderwerp is „Misdaad en 
straf" in te leiden door de raadsman 
voor het gevangeniswezen P. A. Pols. 

Eveneens in het Noorden, maar thans 
vanuit het gewest Drenthe een kon-
taktdag in Havelte. 

Zuid-Holland-Noord begint in sa-
menwerking met de gemeenschap 
Voorburg/Rijswijk gedurende de 
winter een aantal oriënteringsbijeen-
komsten voor leden, die wat meer 
mogelijkheden tot diskussie bieden. 

NIEUW MBLIITMOR TEHUIS 

Het door het Humanistisch Thuisfront 
gebouwde huis in Seedorf (Duits-
land) is vrijwel gereed en één dezer 
dagen wordt het officiëel geopend. In 
dit plaatsje zijn meer dan 4000 Ne-
derlandse soldaten gelegerd, die 
slechts één keer per zes weken verlof 
krijgen. Daarom is hun behoefte om 
de vrije tijd buiten de kazerne door 
te brengen nog sterker dan in Neder-
land. De huizen in Nederland van 
het Thuisfront verheugen zich in een 
steeds toenemende belangstelling. 

Wie iets over heeft voor de inrich-
ting van het huis in Seedorf kan zijn 
bijdrage storten op giro , 20540 t.n.v. 
Humanistisch Thuisfront, Bussum, 

DRUK: STORM UTRECHT-MAARSSEN 


