
Tien jaar H. J. tD) 0  

Plichtsgetrouwe. Diogenestor  gaat in gedachten 
zijn familieleden, vrienden, kennissen en buren 
na voor de genoemde categorieën. 
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Geheel juist is het opschrift van dit artikel niet, 
want de Humanistische Jeugd Beweging be-
staat pas negen jaar. Maar haar oudste, nog 
bestaande afdeling, die in Amsterdam, kan bo-
gen op een tienjarig bestaan, dat men feestelijk 
gaat vieren en dat voor ons een goede gelegen-
heid is om op deze plaats aandacht te schenken 
aan het bestaan van deze jongerenbeweging. 

Voorop gesteld dient te worden, dat de H.J.B. 
de steun van het Verbond op prijs stelt, voor 
zover deze het jeugdbewegingskarakter van de 
H.J.B. niet aantast. De steun bestaat hoofdza-
kelijk uit een landelijk mentor, „die benoemd 
wordt door het hoofdbestuur van het Humanis-
tisch Verbond op voordracht van de H.J.B.", 
zoals dat officieel heet. Zelf formuleren de 
jongelui het wat anders, zoals de huidige lande-
lijke voárzitster, Manetje van Rossum, onlangs 
in een interview met een journalist van de 
Gelderlander Pers: „Er is alleen een 'mentor' 
benoemd op voordracht van de H.J.B. en door 
de H.J.B. te ontslaan wanneer men daar vindt, 
dat de man niet meer aanvaardbaar is." 

Uit hetzelfde verslag citeren wij ook:. „De 
H.J.B. richt zich tot jongeren van 15 tot.23 jaar. 
Humanisme, zo kregen wij de indruk, betekent 
voor hen vooral: niet vastgelegd willen zijn op 
bepaalde onaantastbare leerstellingen, openheid 
naar alle kanten, ook naar het Christendom. 
Men nodigt regelmatig vertegenwoordigers van 
allerlei levensbeschouwingen uit om hun ge-
dachten te presenteren en ter discussie te stellen. 
`Een van onze leden is op die manier katholiek 
geworden en een ander mohammedaan, en de 
meesten natuurlijk humanist, maar voor hen 
allen was de H.J.B. een hulpmiddel om een 
bepaalde levensrichting te vinden en daar gaat 
het om,' aldus de voorzitster". 

De jubilerende Amsterdamse afdeling telt 
momenteel circa veertig leden, meest scholieren, 
sommigen werken en enkelen studeren. Dat 
de programmasamenstelling met een beperkt 
budget weleens moeilijkheden oplevert, is te 
begrijpen. Men is echter origineel en niet af-
kerig van toevalligheden. Een voorbeeld hiervan 
is het volgende verhaal: Al fietsend door Am-
sterdam dokterden twee bestuursleden afgelopen 
winter aan het programma, toen een reclame-
wagen van Lou de Palingboer hun pad kruiste. 
Zij hielden de wagen staande en vroegen of niet 
iemand eens iets zou kunnen vertellen. Zo kon 
het gebeuren, dat enkele weken later twee van 
Lou's naaste medewerkers in het midden van de 
H.J.B. verkeerden. „Een reuze rotlacher", is  

nog altijd het commentaar op deze avond. 
(Voor hen die het niet mochten weten: Lou de 
Palingboer is de oprichter en voorman van een 
religieuze sekte en de man meent een nieuwe 
incarnatie te zijn van Christus). Ook hebben zij 
eens lieden op visite gehad van de Morele 
Herbewapening, maar hun kritisch, zelfs eni-
germate cynisch ingestelde nuchtere kijk op dit 
soort Zaken, neemt elke vorm van ongerustheid 
voor eventuele calamiteiten weg. 

Gelukkig kennen zij ook serieuze zaken, zo-
als de Jeugd Verenigde Naties, die werd ge-
organiseerd door de Amsterdamse Jeugd Raad 
en waaraan een groot aantal jeugdorganisaties 
hebben deelgenomen. De Amsterdamse H.J.B. 
vertegenwoordigde Indonesië (het was nog voor 
de overdracht van Nieuw-Guinea). Zij zijn toen 
voor de Nordwest Deutsche Rundfunk geweest 
en zij hebben aan dit spel uitstekende relaties 
overgehouden met de Hervormde Jeugd Raad. 
Al met al was er een heel seizoen van voorbe-
reiding in dit evenement gaan zitten en ze had-
den het terdege gedaan. 

Over de festiviteiten ter gelegenheid van het 
tienjarig bestaan vertelt de voorzitter van het 
lustrumcomité, de lakonieke 22-jarige student 
in de scheikunde, Roel Prins, dat deze zich 
niet zullen beperken tot de voor alle leden, 
oud-leden, H.V.-leden en andere belangstel-
lenden toegankelijke avond op 28 september a.s. 
in de aula van het Spinoza Lyceum te Amster-
dam. Op het programma staan dan o.m. een 
feestrede van de heer W. Holtland, voorzitter 
van de H.V.-federatie Amsterdam over „Heeft 
het Humanistisch Verbond (nog) voldoende 
aantrekkingskracht voor de jeugd?" en na de 
pauze het toneelstuk „'t Spel is Uit" van Sa-
muel Beckett, gespeeld door de toneelgroep van 
dé studentenvereniging Olofspoort. Voor de 
Amsterdamse leden zal er dan nog een forum-
avond komen, waar een viertal oud-voorzitters 
van de H.J.B., o.w. de medespelende in 't Spel 
is uit, Walter van der Kooi, de degens zullen 
kruisen over de kwestie „Hoe zagen wij de 
H.J.B. toen we voorzitter werden en hoe denken 
we er nu over". Waarlijk een interessant onder-
werp. Ook zal er nog een weekend ergens bui-
ten komen, dat best plezierig zal worden, al 
praten ze daar niet te veel over. 

Wij zullen er hier ook verder het zwijgen toe 
doen, maar niet voordat we Amsterdam en de 
H.J.B. nog vele voorspoedige jaren hebben toe-
gewenst. 

M. V. 

Een Humardsenplicht 

Al eerder is hier en daar gesproken en geschre-
ven over de zo dringend noodzakelijke vermeer-
dering van het ledental en de campagnes, die in 
het zojuist begonnen seizoen gehouden zullen 
worden. Van uw gemeenschapsbestuur zult u 
ongetwijfeld nog wel horen over een en ander, 
zo dit al niet is gebeurd. 

Toch willen ook wij vanaf deze plaats er op 
wijzen, dat het de plicht van elk Verbondslid is, 
om adressen op te geven van families of alleen-
staande personen, die zijns inziens lid van het 
Humanistisch Verbond, contribuant van het 
Centrum voor Humanistische Vorming of de 
Stichting Socrates, abonnee op Mens en Wereld 
(bent u zelf al abonnee?), Het Woord van de 
Week of Rekenschap, zouden kunnen en be-
horen te zijn. Gaat u in gedachten al uw fa-
milieleden, vrienden, kennissen en buren eens 
na en komt u er een tegen voor een van de-
hiervoor genoemde categorieën, schrijft u zijn 
of haar naam dan even op een briefkaart, het 
adres en eventueel het telefoonnummer en 
zendt dit aan uw gemeenschapssecretaris of —
indien u algemeen lid bent of het op te geven 
adres buiten uw gemeenschap ligt aan het 
Centraal Bureau, Oudegracht 152 te Utrecht. 

Bedenkt u wel, dat de uitvoering van het 
vele belangrijke werk — reeds ondernomen of 
op stapel staand — in hoge mate afhankelijk 
is van u en van hem, die nog lid moeten wor-
den. 

Overigens kunnen we u geruststellen als u be-
vreesd mocht. zijn dat uw familie, vrienden of 
kennissen tot het lidmaatschap geprest zullen 
worden. Zij krijgen slechts een folder thuis met 
een machtigingskaart, die ze ingevuld op kun-
nen zenden als zij nadere kennismaking met het 
Verbond op prijs stellen. Ook tijdens wat dan 
volgt zal van enige dwang geen sprake zijn. 
Hun zal alleen zoveel verteld worden over het 
humanisme en de betekenis en het werk van het 
Humanistisch Verbond voor hun zelf en voor 
anderen, dat zij het als een dwingende noodzaak 
zullen voelen, lid te worden. 

Dat dit verstrekken van informatie noodza-
kelijk is moge blijken uit het volgende voorval. 
Nog niet zo lang geleden wist iemand (een 
buitenstaander uiteraard) te vertellen, dat het 
H.V. een soort kerk was. Volgens hem hadden 
we zelfs een soort dominee. Hij bedoelde onze 
geestelijke raadslieden, maar dat dezen met do-
minees verward worden, bewijst wel dat er nog 
misverstanden bestaan omtrent het Verbond. 

Zorg er dus voor, dat de brievenbus van uw 
gemeenschapssecretaris en die op de Oudegracht 
te klein is voor alle adressen, die u opgeeft. 
't Is voor u een kleine moeite en voor 't Ver-
bond van bijzonder veel belang. 

Uw taak: hun toekomst! Centrum voor Humanistische Vorming 

Bijdrage f 3,75 per jaar. Gire: 60 84 68 t.n.v. het Centrum Oudegracht 152, Utrecht. 
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Abonneert u op „Het Woord van de Week" het orgaan van de 

„ u Hmanistische Luisterkring". 
Het ahonnementsgeild bedraagt f 49— per jaar. 
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Het hoofdbestuur besprak o o o 	 Nieuwe uitgaven 

de oprichting van de gemeenschap Castricum 
als afsplitsing van de gemeenschap Alkmaar. 
Gezien de voorspoedige groei van het werk-
groepje gedurende het afgelopen seizoen, waren 
er geen bezwaren en werd het betreffende voor-
stel goedgekeurd. 

Ook werd gesproken over de nieuwe stichting 
Humanistisch Opleidings Instituut waarover el-
ders uitvoerig wordt bericht. 

Veel aandacht kreeg de nota over de Public 
Relations, die door het D.B. was voorbereid 
o.m. naar aanleiding van de op het congres 
gemaakte opmerkingen. Public Relations strek-
ken zich over een veel groter gebied uit, dan de 
eigen publikaties en de artikelen in de grote 
pers. Een van de belangrijke onderdelen is bij-
voorbeeld het bij alle mogelijke gelegenheden 
„acte de présence" geven en dat betekent dus 
ook aanwezig zijn op algemene vergaderingen 
van grote, aanverwante en andersoortige orga-
nisaties, het bijwonen van jubileum-, afscheids-
recepties e.d. Over het algemeen, zo werd ge-
constateerd, kwijt het Hoofdbestuur, en met 
name het Dagelijks Bestuur, zich op landelijk 
niveau naar behoren van deze representatieve 
verplichtingen, maar het kan uiteraard altijd 
nog beter. Even belangrijk is het natuurlijk dat 
de gemeenschappen en vooral hun besturen dit 
op plaatselijk niveau eveneens doen. Daar wil 
het ndg weleens aan ontbreken. Zo wist een van 
de hoofdbestuursleden te vertellen, dat het be-
stuur van een grote gemeenschap het nut niet 
kon inzien van het bijwonen van de nieuwjaars-
receptie, die de burgemeester aldaar ter stede 
elk jaar houdt. Verwonderlijk, want bij zo'n 
gelegenheid maakt men relaties, leert men men-
sen kennen en men komt — als het even kan —
nog in de krant, niet als persoon, maar als or-
ganisatie. Zo zijn er wel meer onderdelen — 

Door de afgelopen vakantieperiode is er uit den 
lande weinig nieuws te melden. Wel kan mel-
ding gemaakt worden van vier erkende vor-
mingsleiders met de status van voorlopig docent. 

Dr. J. Cohen is op verzoek van de gemeen-
schap Leiden sinds september 1961 als zodanig 
werkzaam met een cursus buiten schoolverband 
voor leerlingen tussen 13 en 18 jaar van het 
V.H.M.O. 

Dr. P. D. van Royen is op verzoek van de 
gemeenschap Groningen vorig jaar december 
gestart inet een cursus buiten schoolverband 
voor leerlingen van de Rijkskweekschool aldaar. 

De heer E. Davids geeft vanaf september '61 
in schoolverband vijf groepen van de Bedrijfs-
school Stork-Dikkers te Hengelo les gedurende 
1 uur per week. 

De heer D. E. Goedhart heeft in schoolver-
band 12 grdepen van de Havenvakschool te 
Rotterdam gedurende 1 uur in de vier weken 
sinds oktober 1962. 

Uiteraard zijn er in het bijna achttienjarig 
bestaan van het Verbond meerdere groepen ge-
weest, die echter na enkele jaren weer ophiel-
den, doordat de docent geen tijd meer had of 
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men vindt ze terug in de documentatie — die 
niet altijd de volle aandacht genieten. 

In het raam van de Public Relations kwam 
ook de Humanistische Documentatiedienst ter 
sprake en de wisseling van redactie. Vergelijkt 
men deze documentatie met die van andere, 
soortgelijke organisaties, dan kan het Huma-
nistische Centrum Mens en Wereld, die deze 
publikatie verzorgt, de vergelijking best door-
staan. Op het gebied van de publiciteit kon de 
verheugende mededeling gedaan worden, dat 
met de VARA overeenstemming is bereikt voor 
vier televisie-uitzendingen in het seizoen 1963-
1964. Inleidende besprekingen over de uitzen-
dingen zijn al gevoerd en zij zullen op dezelfde 
basis plaatsvinden als de radiotoespraken, dus 
onder verantwoordelijkheid van het H.V. 

Een nauw met de Public Relations samen-
hangend onderwerp was het ledental, waarover 
het D.B. al eerder een nota had samengesteld, 
die thans wederom in behandeling kwam, ge-
zien de opmerkingen die tijdens de vorige ver-
gadering waren gemaakt en het bij een deskun-
dige ingewonnen advies. Het gehele plan de 
campagne werd punt voor punt onder de loep 
genomen en enkele kleine correcties werden 
aangebracht. De algemene teneur is wel, dat 
het Hoofdbestuur en het Centraal Bureau doen 
wat zij kunnen, maar dat de uiteindelijke resul-
taten afhankelijk zullen zijn van wat de ge-
meenschappen zullen doen. 

Al met al waren het vruchtbare discussies 
over Public Relations en het ledental, c.q. de 
ledenwerving, die hun weerslag zullen vinden 
(en inmiddels reeds gevonden hebben) in de 
gedetailleerde uitwerking van de plannen, die 
gemeenschappen zullen worden toegezonden of 
bij het verschijnen van dit nummer reeds toege-
zonden zijn. 

er voor een bepaald cursusjaar niet voldoende 
belangstellenden waren. Maar toch is door de 
hier genoemde docenten en door de velen, die 
het in het verleden gedaan hebben, bewezen dat 
het kon en dat het ook nu mogelijk is. 

Een ander facet is, dat deze maand de cursus 
voor vormingsleiders van het nieuw opgerichte 
Humanistisch Opleidings Instituut begonnen is. 
De cursus leidt ten dele ook op voor gèestelijk 
raadsman, zowel civiel als militair (zie ook „De 
Humanistische Beweging" onder Militairen). 
Circa 20 deelnemers gaan zich gedurende twee 
jaar intensief bekwamen in allerlei vakken om 
straks te kunnen optreden als vormingsleiders 
en -leidsters of om een aantal reeds als zodanig 
werkzame vormingsleiders te kunnen coachen. 
Ook hier zit dus perspectief in. Of dit alles 
verdere resultaten zal hebben, zal in hoge mate 
afhangen van de vraag of wij, met elkaar, het 
Centrum voor 'Humanistisch Vormingsonderwijs 
tot een bloeiend instituut kunnen maken. Al-
hoewel de eerste stappen op deze weg niet tot 
pessimisme aanleiding geven, zal er toch met 
man (en vrouw) en macht gewerkt moeten 
worden. 

De humanist tussen de wereldmachten, 

is een uitgave, waarin de voordrachten zijn op-
genomen, die gehouden werden tijdens het 15e 
congres van het H.V. dit jaar te Utrecht. In de 
inleiding geeft dr. J. P. van Praag een overzicht 
van de stand van zaken. Hij schetst het stand-
punt dat het Verbond tot nog toe heeft ingeno-
men in de kwestie van oorlog en vrede en het 
belang van het bekende Statement van het 
IHEU-congres te Oslo. Mr. dr. H. J. Roethof 
gaat in op het thema „Recht en macht in een 
veranderende wereld". Drs. J. Koopman zet 
„Wereldeconomie en vredeskansen" tegen 
elkaar af en prof. dr. B. W. Schaper tracht de 
positie van „De humanist tussen de wereld-
machten" te bepalen. Verder zijn de resoluties 
van het H.V.-congres en „De verklaring over de 
wereldpolitiek" van het IHEU-congres te Oslo 
in 1962 opgenomen. 

Dit geschriftje kan ons de basis verschaffen 
voor discussies in de gemeenschappen, opdat 
wij beantwoorden aan onze opdracht „dag in 
dag uit, jaar in jaar uit bezig te blijven met de 
vraag: Wat kunnen wij bijdragen?" (De bro-
chure is bij de brochurehandelaar en bij het 
Centraal Bureau te verkrijgen á f 0,95 per 
exemplaar). 

Wat is eigenlijk Humanisme? 
Wat doen die Humanisten? 

zijn twee radiolezingen, respectievelijk van dr. 
J. P. van Praag en de heer Th. W. Polet, die 
thans in één brochure zijn uitgegeven. Het 
15 pagina's tellende boekje zal in het kader van 
de actie „informatie verstrekken" aan alle nieu-
we belangstellenden worden gezonden, hetgeen 
niet weg neemt, dat het ook voor hen die reeds 
lang lid zijn tal van _wetenswaardige zaken be-
vat. (Eveneens verkrijgbaar bij de brochure- 
handelaar of het Centraal Bureau á f 0.15 per stuk). 

Enkele andere belangrijke uitgaven van het Verbond zijn: 

epeen dag 
manistisch wereldbeeld) door dr. 

ligt nog voor ons 
(schets van 

J. P. van Praag . . . . . 

De Idee van de Openbare School, 
door dr. J. C. Brandt Corstius . 

Wat ben ik eigenlijk? 

Dit wordt gedaan 

Een verrassende ontmoeting . 

Beginsel en Doel van het Humanistisch 

door

V e rbo

e

n 

o. 	in ge.  lot). 	n"ongeloof, prof. dr. T. T. ten Have . . . . 

Onze kinderen tussen 
Humanisme  en Christendom, 

door A. J. Groenman- 

ModernDeinura 	.Humanisme, door .d 	P. varr..I..  Praag (overdruk uit Scientia) . 
	• 
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&anirakr-ads pralkCMeh 
Heeft u ook een goede vakantie achter de rug? Ik hoop het voor u. Wat een heerlijke tijd, ook 
al valt er wel eens een buitje. Geen problemen over het dagelijks werk, geen-  vergaderingen, 
besprekingen, conferenties, ja zelfs geen gepieker over het Steunfonds. 

Maar, die thuiskomst. Bij de posterijen zijn ze kennelijk niet met vakantie geweest. Een 
respectabele stapel brieven, kranten en tijdschriften herinnert ons eraan, dat het zalig niets 
doen maar enkele weken duurt. Niet onmiddellijk al die brieven open maken. Dat kan tot 
morgen wachten. 

Eén categorie uitgezonderd. De groene giro-enveloppen van het Steunfonds. Zou er in deze 
periode, waarin het organisatieleven volkomen stil lag, nog iemand aan het Steunfonds ge-
dacht hebben? 

Laat mij u niet in het onzekere laten en nuchtere cijfers voorleggen. 

Op 1 juli 1963 bedroeg het saldo 
Op 1 augustus 1963 
Op 21 augustus 1963 

f 73.196,31 
f 83.394,14 
f 85.225,38 

Ruim f 12.000,— zo maar, vanzelf op de bekende girorekening. Nou ja, vanzelf... 
Nu nog vier maanden en we weten wat 1963 uiteindelijk heeft opgeleverd. Zal dat vol- 

doende zijn om het praktische werk van het Verbond te financieren? Zou er nog wat over 
blijven voor het Steunfonds om in 1964 mee te werken? Passeren we de f 100.000,— ? 

Op die vragen kunt u antwoord geven. U kent het gironummer! 

giro 6168 t.n.v. 

Stichting Steunfonds Praktisch Humanisme te Amersfoort. 

iri_ruirmanJsMsc.ne 

bv,,Rve&rng 

Functonarissen 

De bijeenkomst voor bezoldigde functionaris-
sen van de bij het Humanistisch Centrum Mens 
en Wereld aangesloten instellingen, gehouden 
op zaterdag 6 april in „De Ark" te Nunspeet, 
mag geslaagd genoemd worden. Er waren ruim 
40 aanwezigen. 

De nadruk lag geheel op onderlinge kennisma-
king en ontmoeting, en kennisneming van el-
kaars werk. Alle aanwezigen hebben met enige 
verbazing geconstateerd, hoezeer de medewer-
kerscorpsen van leidinggevende functionarissen 
van de deelnemende organisaties in de afgelo-
pen jaren zijn gegroeid. Alleen al hiermee is 

meteen de 
wel 

noodzaak 
vol ledig aa van ngetoond. 

een onderWellinge mag uit-

wisseling hieraan worden toegevoegd, dat na afloop alle 
deelnemers wel overtuigd waren iets te hebben 
gehoord over de anderen, doch bij lange na 
niet voldoende. Ter vergadering werd dan met ook 
door alle deelnemers instemming betuigd  
het plan, de bijeenkomst volgend jaar te her-
halen, en dan meer ruimte te geven yoor in-
formeel contact enerzijds en verdieping van de 
uit te wisselen gegevens over taken en functies 

anderzijds. 

Bejaarden 
Zeer binnenkort zal een begin worden gemaakt 
met de bouw van het bejaardencentrum „Huma-
nitas" te Deventer in de Keizerslanden. Het 

van het architectenbureau 
centrum, een ontwerp 
ir. 	

P. C. en D. E. C. Knuttel, omvat een 

pe W. nsiontehuis, bestaande uit 20wintig v
4 eenpers

rijostaan-
ons-

en 40 tweepersoonskamers, en t 
de galerijwoningen. De bouwkosten zullen ruim 
vier miljoen gulden bedragen. 

MiNtairen 
Verschenen is het jaarverslag over 1962 van 

Humanistisch Thuisfront. 
Het

ar di 
Vorming schti- 

cen-
trum „Het Coornherthuis", waenstpl 
gen zich gedurende drie dagen kunnen bezinnen 
op allerlei levensvragen had in 1962: 2836 be-
zoekers (tegen 2715 in 1961). De bezoekersaan-
tallen in de militaire tehuizen van het thuisfront 
waren in 1963 als volgt: 5.400 

te 
Adlerhuis te Amersfoort 45.000 
De Leemberg Nunspeet 
De Woldberg te Doornspijk 89.500 

45.000 
Het Hunnehuis te Havelte 

Verder deelt het jaarverslag mede, dat in de 

loop van 1962 een 
begin gemaakt werd met een 

het 
opleiding voor geestelijke 

raadslieden in  

leger, om gereed te kunnen zijn als deze iduurt
n het 

leger worden toegelaten. De opleiding  
twee jaar en heeft betrekking op de volgende 
vakken: humanistiek, filosofie, psychologie, 
pedagogie, groepswerk, christendom, bijbelken-
nis, oosterse godsdiensten, maatschappijbeeld, 

praktische vorming. De lessen worden gegeven in het Erasmushuis 
te Utrecht. Als docenten treden op: drs. W. van 

Doorgin 
(filosofie), prof. dr. T. T. ten Have 

(psychologie), H. H. J. Lips (praktische vor-

min
g) en dr. J. P. van Praag (humanistiek). 

Voor het nieuwe cursusjaar hebben hun mede-
werking toegezegd: prof. dr. H. Berkhof (bijbel-
kennis), dr. L. van Gelder (andragogiek) en d

r. 

P. Thoenes (sociologie). De cursussen zijn voor 

het thans begonnen 
seizoen overgenomen door 

het Humanistisch Opleidings Centrum en lopen 

dele parallel met 
de opleiding voor vor- 

mgsle

ider Humanistisch Vormingsonderwijs in 
het Voortgezet Onderwijs. Zij, die de opleiding 

No. 16 . 14 september 1963 

volgen teneinde in de strijdkrachten werkzaam 
te zijn, krijgen in „Het Coornherthuis" gelegen-
heid zich ook in de praktijk te bekwamen voor 
hun toekomstige taak. 

Studenten 
De Studenten Vereniging op Humanistische 
Grondslag Socrates heeft er weer een afdeling 
bij sinds 21 mei j.1., toen na vier jaar de afde-
ling Utrecht weer werd opgericht. Dr. Gouds-
blom sprak over de vraag of het atheïsme als 
een levensbeschouwing moest worden gezien of 
Met. Van het grote aantal belangstellenden gaf 
vrijwel iedereen zich als lid of belangstellend lid 
van de heropgerichte afdeling op. 

Jeugd 
Na afdeling Leeuwarden, opgericht op 20 janu-
ari 1963, is de Humanistische Jeugd Beweging 
op 21 maart uitgebreid met afdeling Zeeland. 
Deze afdeling telt op het ogenblik 14 leden. 
Het dozijn afdelingen is hiermee volgemaakt. 

InternaVonaal 

De Executive Committee van de International 
Humanist and Ethical Union heeft op 6 en 7 
juli vergaderd in het Erasmushuis te Utrecht. 
Besproken werden onder andere het verzoek om 
toelating van een paar kleinere groepen te we-
ten de East Pakistan Humanist Association en 
de Humanist Fellowship of Montreal. Het vol-
gende congres van de IHEU zal waarschijnlijk 
plaats vinden in 1966 te Parijs. 

Hum. St. Mens en Wereld 

Verschenen is het jaarverslag over 1962. Uit dit 
verslag blijkt dat het bestuur als volgt was 
samengesteld: Dr. J. P. van Praag (H.V.) voor- 

zitter; Mej. M. Dijkstra (Humanitas) vice-voor-
zitster; H. van Schaaik (Humanitas) secretaris; 
Drs. J. Koopman (H.V.) penningmeester; H. 
Bosselaar (H.V.) 2e secretaris; J. Pasman (Bu-
reaux Levens- en Gezinsmoeilijkheden); Mr. M. 
Knap (Hum. Stichting Huisvesting Bejaarden); 
Dr. E. Nordlohne (Hum. Thuisfront); A. J. Hek-
kelman (Weezenkas); Mej. M. E. Ier Heege 
(Hum. Werkgemeenschap P.v.d.A.); Mevr. Mr. 
H. Singer-Dekker (Pers- en Doc.-dienst). 

De werkzaamheden van het Centrum concen-
treerden zich in hoofdzaak op het sociologisch 
onderzoek, de persdienst en de ontmoetingsbij-
eenkomsten voor buitenkerkelijken. De direc-
teur vin het Hum. Instituut voor Sociologisch 
Onderzoek (HISO), Prof. Dr. T. T. ten -,,Have 
werd op zijn verzoek vervangen door Drs. I. 
van Wieringen. Het onderzoek naar de buiten-
kerkelijkheid, dat in het kader van het HISO 
wordt uitgevoerd, was bij het beëindigen van 
het verslagjaar in het stadium van afwerking, 

Het onderzoek-bejaarden in Amsterdam, dat 
samen met anderen werd verricht, werd afge-
sloten. 

De ontmoetingsbijeenkomsten met buitenker-
kelijken die sinds 1959 op zeer beperkte schaal 
hebben plaats gehad, hebben tot resultaat ge-
had dat in een plaats een werkgroep op eigen 
wijze is blijven voortwerken. 

De Pers- en Documentatiedienst verzorgde 
onder meer het maandelijkse bulletin „Huma-
nistische Documentatiedienst". Het verslag con-
stateert dat de belangstelling van de zijde van 
de pers voor manifestaties en activiteiten uit 
de humanistische wereld bevredigend was. 

De Pers- en Documentatiedienst verzorgde ook 
het nieuwspraatje voor de humanistische uit-
zending van de Radio Wereldomroep, die eens 
per kwartaal zo'n uitzending verzorgt. Door de 
bijzondere samenstelling van de programma's 
is dit nieuwspraatje in het verslagjaar slechts 
tweemaal uitgezonden, het is echter niet de 
bedoeling dat dit zo blijft. 

(Berichten ontleend aan de 
Humanistische Documentatiedienst) 
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,Auto H u manisme of gemeenschapsleven? 

In het juni-nummer van Humanistisch Contact 
van de H.V.-gemeenschap Groningen en de ter 
plaatse bestaande afdeling van Humanitas, 
schrijft de heer Beckman een artikel onder de 
titel: „Auto Humanisme?" Hij schildert in sug-
gestieve taal achtereenvolgens een beeld van een 
Amerikaanse, wat wij zouden willen noemen 
„drive in-kerk" en in korte trekken het idyllische 
dorpskerkje van weleer in Nederland. Vervol-
gens poneert,hij, dat „de autokerk haar aanhan-
gers zoveel mogelijk tegemoet komt. Zij ruimt 
voor velen de hinderpalen weg, die met het 
wezen van de godsdienst niet te maken hebben 
en zij die anders wellicht weggebleven waren, 
komen." Even verder staat dan „en met het ge-
halte van hun godsdienstigheid heeft het niets 
te maken." Over dat gehalte lezen we iets in het 
blad van Het Leger des Heils, de Strijdkreet van 
27 juli j.l. De redactie van het orgaan van de 
Oecumenische Kerken in Nederland heeft prof. 
Berkhof na zijn bezoek aan Amerika om enige 
indrukken gevraagd. Na veel lovende woorden, 
komt een stukje, dat we hier graag volledig 
citeren: „Er zijn echter ook andere verschijnse-
len: voor het eerst sinds vele jaren bleef de 
groei der gezamenlijke kerken achter bij de 
groei van het gehele volk. Welke betekenis dit 

Bij het ter perse gaan van dit nummer was nog 
weinig bekend uit de gemeenschappen en ge-
westen. Van enkele hebben we al gelezen, dat 
ze met goede voornemens bezield het nieuwe 
seizoen gaan beginnen en van de andere willen 
we onmiddellijk aannemen, dat het bij hun niet 
anders is. 

Niet alle leden zullen zo H.V.-lid pur sang 
zijn, dat zij tijdens hun vakantie een humanis-
tisch centrum uit de 16e eeuw gaan bezoeken 
en daar dan ook nog uitvoerig verslag van uit-
brengen in hun gemeenschapsblad. Schrijver 
dezes heeft zich er een keer aan gewaagd en is 
op zoek gegaan naar het huis, waar Erasmus 
tijdens zijn Bazelse période verbleef. Het heeft 
hem een gehele ochtend gekost en toen hij, een-
maal in de Erasmusstube stond, was het beslist 
niet om over naar huis te schrijven, laat staan 
in zijn gemeenschapsblad. Weliswaar stond 
midden in de kamer de lessenaar waaraan de 
grote meester had gewerkt en waaraan hij door 
Holbein de Jonge is vereeuwigd, maar voor de 
rest was het een stoffige, rommelige bende. 
Anders is het de heer D. IJ. vergaan, blijkens 
een verslag in Gemeenschap, orgaan van de ge-
meenschap Utrecht. Selestat is een plaats in de 
N.O.-hoek van Frankrijk, waar een van de grote 
herinneringen aan het humanisme de prachtige 
bibliotheek is. In uitbundige bewoordingen be-
schrijft de heer D. LT. de wiegedrukken, hand-
schriften, calligrafieën en over de grondlegger 
van de bibliotheek, Beatus Romanus, een beken-
de tijdgenoot van Erasmus. De laatste heeft een 
gedicht aan Selestat of Schlettstat, zoals men 
daar zegt, gewijd. Wellicht is het iets als u nog 
met vakantie moet en anders volgend jaar. 

„Verbondenheid" is het orgaan (wie, oh wie 
bedenkt eens iets origineels voor „orgaan", 
„contactorgaan", „inededelingenblad" en meer 
van dit soort vervelende en versleten aandui-
dingen voor drukwerkjes die heel vaak goed 
verzorgd zijn en waaraan veel vrije tijd is be-
steed) van de gemeenschap Amersfoort. Deze 
gemeenschap is lid van de plaatselijke over-
koepeling van het verenigingsleven, de Amers-
foortse Gemeenschap. Hierover lezen wij in het 
juni-nummer van Verbondenheid, dat er een 
zeer geslaagde stroopwafel- en oliebollenver- 

feit heeft (uitzondering of symptoom?) zal de 
naaste toekomst leren. De neiging van Amerika 
om gevoelig te zijn voor het uiterlijk succes is 
nog algemeen. Maar er zijn onder de predikan-
ten en gemeenteleden ook anderen. Een artikel 
in één der weekbladen, geheten: „Waarom ik 
het ambt verliet" (Why I quit the ministry), 
heeft grote verontrusting gewekt. Een gewezen 
presbyteriaanse predikant beschrijft daarin 
nuchter zijn ervaringen. Hij kwam tot de con-
clusie dat hij niet als dienaar van Christus werd 
beschouwd, maar als de gesalarieerde manager 
van een club, die de best betalende leden naar 
de ogen heeft te zien. Daarom ging hij heen. 
Ook velen die blijven, hebben op dit punt bange 
vragen. Zij zien uit naar een loutering van het 
kerkelijk leven." 

Keren wij terug naar de heer Beckman, als 
deze zich, al bezinnend op de slechte opkomst 
op onze bijeenkomsten, afvraagt: „Moeten wij 
ook niet eens de moed hebben om van al tame-
lijk platgetreden paden af te wijken en door een 
op dat merendeel beter afgestemde aanpak hun 
tegemoet treden, die bij ons horen en toch niet 
bij ons komen?" Als slot van het artikel staat 
er dan: „Wil het H.V. echter meer buitenker-
kelijken bereiken dan tot nu toe, dan kunnen 

koop is geweest ten bate van de fruitmandjes-
actie voor chronische zieken, georganiseerd door 
de sectie Vrouwen van de A.G. Van de op-
brengst van de verkoop van 400 blikken stroop-
wafels (30.000 stuks) en 12.200 oliebollen wor-
den fruitmandjes gekocht, die dan door de 
dames naar de zieken worden gebracht. Een 
leuke activiteit voor een bijzonder sympathiek 
doel. Tot slot, de dames van het Hum. Verbond 
verkochten 29 blikken stroopwafels. (Wij vra-
gen ons af of dit toen humanistische stroopwa-
fels zijn geworden om nieuwe leden mee te 
werven, de red.) 

Overigens behoort ook tot de activiteiten van 
de Amersfoortse Gemeenschap het organiseren 
van een cursus Individuele Zelfbescherming. 
Duur: drie keer één ochtend. Gezien het feit, 
dat men zich bij mevrouw zus en zo op moet 
geven en dat de cursusleidster mevrouw die en 
die is, nemen we aan, dat deze activiteit ook 
wordt georganiseerd door de Sectie Vrouwen 
en bestemd is voor de Amersfoortse dames. 
Heren, opgepast! 

In het afgelopen seizoen zijn we nog weleens 
op bestuursvergaderingen geweest in de diverse 
gemeenschappen. Men hoort dan weleens din-
gen, die te denken geven. Bij de ingekomen 
stukken deelde de secretaris mede, dat hij een 
overlijdensbericht had ontvangen van een van 
de leden. Daarna kondigde de geachte secretaris 
aan: „uit naam van het bestuur heb ik hen een 
briefje gestuurd." Van geheel ander aard was 
het bestuur, dat delibereerde over de afvaardi-
ging van een van de leden (die niet aanwezig 
was) naar een bijeenkomst, toen een van de 
aanwezigen opmerkte: „och, de man gaat er 
heen, zit er maar wat, eet er mee en... uitein-
delijk komt er niks uit!" 

Dat wij een zeer machtig hoofdbestuur heb-
ben, getuige het volgende. Aan het eind van een 
zeer lang en ingewikkeld betoog sluit de voor-
zitter af met de opmerking: ,,... en als de kogel 
dan door de kerk is, als ik dit zo eens mag zeg-
gen in deze humanistische kring..." Onmiddel-
lijk haakt onze organisatie-secretaris in op het 
betoog van de man, met de woorden: „Behou-
dens de goedkeuring van het hoofdbestuur..." 
Voor het geval u het dus nog niet wist.  

we toch wellicht in de autokerk der Amerika-
nen een vingerwijzing zien voor het zoeken naar 
nieuwe wegen." 

Wanneer de heer Beckman meent, dat we 
naar een beter afgestemde aanpak moeten, dan 
gaan we daar onmiddellijk mee akkoord. Ziet 
hij de Amerikaanse autokerk als een vingerwij-
zing, dan zou ik daar persoonlijk de dienst in 
een Amerikaanse negerkerk tegenover willen 
stellen. Alleen al bij het horen van een derge-
lijke dienst krijg ik dat warme gevoel van „die 
mensen beleven daar gezamenlijk iets." En laat 
men mij er nu niet van beschuldigen, dat ik de 
H.V.-bijeenkomsten wil transformeren in kerk-
diensten compleet met spirituals. Verre van dat. 
lk meen echter dat het belang van een deel van 
onze gemeenschapsbijeenkomsten ligt in het 
gemeenschappelijk beleven en ervaren er van. 
Het waardevolle van het gezamenlijke, het in 
gemeenschap zijn met anderen. Dit vereist een 
opnieuw dóórdenken en waarderen van wat 
„gemeenschap" voor ons te betekenen kan heb-
ben. Hoe dat vorm moet krijgen en dat zit ge-
lukkig niet alleen in de bijeenkomsten, maar in 
de totale activiteit van een gemeenschap. Dit 
kan reeds tot uiting komen in de verschillende 
vormen van het er voor elkaar zijn, het con-
tactbezoek e.d. Ook hebben sommige gemeen-
schappen al blijk gegeven van een nieuwe aan-
pak. Ik denk hierbij aan de Haagse kastelen-
tocht, die noodt tot gezamenlijk beleven van 
schoonheid. De verschillende familie- en land-
dagen en de Eiland-Instuif van Tuinsteden-
West, toen gezamenlijk rust en ontspanning 
werden ervaren en beleefd. Ik weet ook, dat 
tegen al deze vormen kritiek is, maar toch zul-
len wij • al tastend en zoekend nieuwe wegen 
moeten vinden, die niet leiden tot een club, 
waarvan het van standing getuigt als je er lid 
van bent en waar het je zo gemakkelijk moge-
lijk gemaakt wordt. 

Een vingerwijzing naar een Amerikaanse 
autokerk komt mij voor als een verwijzing naar 
een autokerk-hof. 

M. V. 

Benoemingen 

In de afgelopen maanden heeft het Hoofdbe-
stuur vijf geestelijke raadslieden voor gedeti-
neerden benoemd. Het zijn de heren: W. Kate-
lein, Ruusbroechof 14, Alkmaar; J. W. Martijn, 
v. d. Duyn van Maasdamweg 3, De Bilt; N. 
Schouten, Groene Zoom 323, Rotterdam; H. G. 
van der Sleen, Hooftnanstraat 24, Haarlem en 
G. Weeda, Burg. Doornlaan 9, Zwijndrecht. 

Kerstmis 1963 

Dit jaar zal het Kerstkamp gehouden worden 
van dinsdag 24 december na het diner t/m 29 
december eveneens na het diner. 

Voor onze leden is de gelegenheid openge-
steld om zich reeds vóór 1 oktober hiervoor op 
te geven. Na 1 oktober worden de dan nog 
beschikbare plaatsen in volgorde van binnen-
komst afgewikkeld. 

De prijs bedraagt f 40.— voor volwassenen, 
f 30.— voor de kinderen van 6 t/m 11 jaar en 
f 20.— voor de kleineren van 0 t/m 5 jaar. 

U kunt zich aanmelden bij „de Ark", Bel-
védèrelaan 14 te Nunspeet. Telefoon 0 34 12 —
24 04. 

Nieuws (?) uit de gemeenschappen en gewesten 
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