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HUI1ANISTISCH VERBOND

Het 12.OOOe lid
Met een telegr~m aan de gemeenschap Den Haag-Zuid kon op 4 februari

door het Centraal Bureau worden meegedeeld, dat op die dag het 12.000 lid
afkomstig uit bovengenoemde gemeenschap, werd ingeschreven.

Stichting Steunfonds Praktisch Humanisme
Evenals dit in vorige jaren het geval is geweest, zal het Steunfonds

in maart zijn grote aktie voeren. Ondersteund door de zondagmorgen-toe-
spraken via de radio en een t.v.-uitzending in de eerste dagen van april
over h~t werk van de geestelijke verzorging, zal driemaal een folder aan
duizenden adressen gezonden worden. Ook het ledenblad "In en Om het Huma-
nistisch Verbond" zal in maart met enkele pagina's aandacht aan de aktie
besteden. De bedoeling is in nog groter kring de aandacht op het Steun-
fonds te vestigen en op die wijze de gelden te verzamelen, waaruit het
werk van de geestelijke verzor~ing betaald moet worden.

Adviescommissie Crematie
Op verzoek van de Minister van Binnenlandse Zaken is namens het Hu-

manistisch Verbond door het hoofdbestuur het lid van dit bestuur, Mr. M.G.
Rood te Amsterdam, als lid van de Adviescommissie Crematie voorgedragen.

Benoeming geestelijke raadslieden
Tot plaatselijk geestelijke raadslieden werden door het H.B. benoemd

mej. M.J. Bührmann te Driehuis-Velsen en de heren W.J. Brandenburg te Gro-
ningen en H. Kesler te IJmuiden. Tot geestelijk raadsman voor de arbeiders-
kampen werd benoemd de heer ~".G•. S~hrad,er te.~flo.tterdam.

Jongeren in het Verbond
Het Dagelijks Bestuur zal binnenkort aan de gemeenschappen aanwijzingen

verstrekken, welke ten doel hebben de aa~trekkingskracht van het Verbond
voor de jongeren te vergroten. Het ligt n.l. in de bedoeling te trachten
tot informele groepen te komen.

T.V. en Verbond
De tHeede t.v.-uitzending, welke een aantal activiteiten van het

Humanistisch Verbond liet zien, heeft alleen al op het Centraal Bureau een
aantal van ruim 700 verzoeken om nadere inlichtingen opgeleverd.

Nieuwe brochure
De reeks artikelen van de hand van dr. J.P. van Praag in "Mens e11

vJereld" over "Humanisme en sexuali tei t" zullen binnenkort als afzond€rlij~=e
brochure worden uitgegeven.
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Overdrukken
Van de in het blad voor functionarissen "Kader" verschenen artikelen

van C.H. Schonk "Benadering van buitenkerkelijken over humanisme en Humanis-
tisch Verbond" en van De Leede "Oriëntatie in het groepswerk" zijn over-
drukken verschenen, die in beperkte mate voor belangstellenden beschikbaar
zijn. Ze kunnen worden aangevraagd bij het Centraal Bureau, Oudegracht 152
te Utrecht.

. .
NEDERLANDSE VERENIGING VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK

"H U MAN I T A 2"

Nieuwe aanstellingen
Als opvolger van de heer T. van Grootheest is tot directeur van de

afdeling Amsterdam van "Humanitas" benoemd: de heer J. Maasdam, staffunc-
tionaris van het Centraal Bureau, met ingang van 1 maart.
De heer T. van Grootheest, die op het in oktober 1963 gehouden congres van
"Humanitas" tot ae'cz-e tar i s der vereniging werd gekozen, treedt op 1 maart
in functie als directeur van het Centraal Bureau.

Kaderblad. "Humanitas"
In het februarinummer van het blàd"Humanitas" wordt de tekst gepubli-

ceerd van de lezing, die prof. T.T. ten·Have op het congres van Humanitas
heeft gehouden onder de titel "Human i tas in de Nederlandse samen Levd ng ", en
de tekst van de lezing van drs. H.van Wieringen "Wie zeggen: wij zijn
nergens bij aangesloten" eveneens op het congres van Humanitas gehouden.

Leidsterscontactdag gezinsverzorging
Voor de leidsters gezinsverzorging wordt op 12 maart a.s. een contact-

dag gehouden in huize "Randenbroek" te Amersfoort.

Loterij 1964
De Minister van Justitie heeft Humanitas toestemming verleend tot het

houden van een loterij met een omvang van 300.000 loten van f 1,-- per stuk.
De vergunning is gedateerd: 3 februari 1964 L.O. 570/136/009. De trekking
van deze loterij moet uiterlijk op 1 juli 1964 plaatsvinden. Gedurende de
maanden, maart, april, mei zullen in de afdelingen van Humanitas loten worden
verkocht, terwijl de loten voorts op een zo groot mogelijk aantal verkoop-
punten (sigarenwinkels en dergelijke) ten verkoop zullen worden aa~geboden.
Bij het Centraal Bureau van Humanitas, J.W. Brouwer-s t raa t 16 te Amsterdam
kunnen grotere hoeveelheden loten worden besteld voor de verkoop.

De hoofdprijs ,in deze loterij bedraagt f 35.000,--;verdere prijzen
zijn: een auto merk Fiat 600, televisietoestellen, bandrecorders, koelkasten,
fietsen, draagba~e radio's en vierkleuren-ballpoints.
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HUMANISTISCH THUISFRONT

Geestelijke verzorging in het leger
Als belangFijkste nieuws mag hier wel vermeld worden, dat met onmiddel-

lijke ingang als eerste humanistisch verzorger bij de krijgsmacht is aange-
steld de heer H.J.J. Lips te Amersfoort.
De heer Lips krijgt, naar analogie van de termen hoofdveldprediker en hoofd-
aalmoezenier, de titel van hoofdraadsman. Zijn militaire status zal gelijk
zijn aan die van de rang luitenant-kolonel. Binnen enkele maar.19n is de
aanstelling te verwach t en van nog drie geestelijke verzorgers onder auspiëi-
en van het Humanistisch Verbond.
In tegenstelling tot de protestantse en de rooms-katholieke geestelijke
verzorging zal hoofdraadsman Lips zijn werkzaamheden verdelen over de drie
krijgsmachtsonderdelen.
Eerder genoemde geestelijke verzorgers hebben de rang van kolonel, een rang
die verband houdt met het feit dat zij een groter aantal geestelijke verzor-
gers onder zich hebben dan de heer Lips. Intussen echter zal er hiërarchiek
geen verschil zijn tussen de functies van hoofdlegerpredikant en hoofdraadsman.
Om praktische redenen werd de heer Lips administratief ingedeeld bij de
landmacht.

RADIOLEZINGEN

Lezingen in de maand maart voor de V.A.R.A.
1 maart P.N. Kruyswijk 9.45 uur "Vader nam altijd het lekkerste •••u

8 maart G. Stuiveling 9.45 uur "Uit humanistisch oogpunt"
15 maart J.P. van Praag 9.45 uur "Wel~eld zonder God"
22 maart H. Bonger 9.45 uur IIInvesteringen in meRS t; 'l ;1:&kb.ei ti "

29 maart P. Spigt 9.45 uur Nog niet bekend.

INTERNATIONAAL NIEU\-rS

1.H. E.U. Congres 1966
In het Vrije Woord, veertiendaags tijdschrift van het Hu..'Ilanistisch

Verbond in België lezen wij:
II Reeds wordt aan de eerste organisatie van het vierde internationale
humanistische congres gearbeid. Aan de leden van de internationale unie
wordt gevraagd om eventuele raadgevingen en suggesties te Terstekken.
In de voorbije congressen werd telkens een andere procedure gevolgd. In
Amsterdam bleek het programma overladen met drie hoofdthema's, te bespre-
ken in zes groepen. Te Londen werd daarom het aantal te bespreken onder-
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werpen herleid tot vier. De discussie verliep tevens in vier secties,
di,e elk hun rapport.eur hadden. Het bleek dat de leden zelf te weinig on-
derling contact hadden. In Oslo was er een betere gelegenheid tot con-
tactname met Slechts twee onderwerpen, met besprekingen per taalgroep en
met vele gezamenlijke bijeenkomsten.
Men wenst thans aan vele bezwaren tegemoet te komen door het congres
over een ganse week uit te strekken,te beginnen op zaterdag en emzondag
·voor het bestuur en voor de specialisten-werkgroepen om te eindigen op
een zaterdagavond. Feestelijkheden zouden worden ingericht in samenwerking
met de luisterrijke viering van het honderdjarig bestaan der Ligue de
l'Einseignement. Er zal getracht worden om een algemene Europese, Aziatische
Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse vertegenwoordiging te bekomen.
De grote vraag blijft: welk thema?"

Leergang in de moraal
Het zou natuurlijk tegen de verwachting in ZlJn, wanneer aan het

Humanistisch Vormingsonderwijs mn België geen grote hinderpalen in de weg
gelegd zouden worden; hoe moeilijk de weg is die men daar te bewandelen
heeft moge weer eens blijken uit de volgende motie:

"De Algemene vergadering van de Oudervereniging voor de Moraal, bijeen-
gekomen te Gent op 15 december 1963, onderzocht de toestand van de
leergang moraal in de verschillende onderwijsinrichtingen en stelde
vast dat niettegenstaande de bepalingen in het schoolpact en de neu±ra-
liteitsverklaring vervat, de leergang in de moraal nog niet de plaats
bekleedt, die hem toekomt.
Zij dringt aan opdat ten spoedigste alle wettelijke en administratieve
maatregelen zouden getroffen wo~dSn, om gelijkstelling te bekomen met de
leergang in de godsdienst en dit wat betreft:
- Aanstelling van de leerkrac~ten, die aan de respectievelijke school-

au±oriteiten zouden voorge~t~ld mbeten Worden door een zelfstandig
organisme.

- Vaststelling van het programma door dit organisme •
• Gelijkberechtiging van de leerkrachten in de moraal met deze in de

Godsdienst". (Uit het Vrije Woord, februarinummer).

. .
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VAN ALLE KANTEN

Niet samen gaan
In "Trouw" van 14 januari lezen wij dat de kiesvereniging van de Staat-

kundig Gereformeerde Partij, de "Banier" te Rotterdam1 het veertigjarig
bestaan heeft herdacht, waarbij o.m. aanwezig was de heer C.N. van Dis.
In zijn openingswoord zei de voorzitter, de heer H. van Loon, o.a.:

" Nee, de S.G.P. wenst ni0t samen te gaan met mensen die voor het humanisme
stemmen. Wat geen gemakkelijke zaak is voor deze kleine groep. Dringend
gewenst is vooral een eigen dagblad. Hoge IIDe Banier" daartoe uitgroeien
want "De Rotterdammer" di.ent men te weJien! Men weet tegenwoordig niet,
met al die reportages over de "vliegende paus" of men een protestants of
een rooms blad in handen heeft."

Beroepskeuze in Zeeland
Op 1 januari j.l. is de Zaeuwse Stichting voor beroepenvoorlichting en

school- en beroepskeuzevoorlichting met haar werkzaamheden in Zeeland be-
gonnen, aldus "De Stem" te Breda van 25 januari, die weet te melden dat in
het bestuur van deze stichting zitting hobben o.m. vertegenwoordigers van
de Z.L.Mj, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

" De Schelde N.V., de Vitrite, de Bond van Plattelandsvrouwen, de Ned.
Vereniging van Huisvrouwen, de rijkskl1eekschool, het Christelijk Volks-
onderwijs en het Humanistisch Verbond opgenomen. Van een katholieke or-
ganisatie is geen vertegenwoordiger in het bestuur aanwezig. Tijdens een
persoonferentie, die over de werkzaamheden van de stichting werd gegeven
werd medegedeeld dat van katholieke zijde destijds geen interesse bestond
om ~n het bestuur deel te nemen.

In 1961 werden in Zeeland 1100 kinderen op de lagere scholen onderzocht.
In het kader van de beroepskeuzevoorlichting. Bijna 80% van de leerlin-
gen uit de hoogste klassen der lagere scholen in Zeeland moest het in
dat jaar nog zonder een dergelijk nuttig onderzoek stellen."

AtheIsten laten bijna alles nver~ln kant gaan •••
In "ResonanslY, maandelijks radioprogramma van het IKOR en de VPRO,

dat het hedendaagse doen en denken wil opvangen en terugkaatsen werden de
vorige maand ook verklàringen opgenomen over het roemruchte Vara-t.v.-pro-
gramma: Zo is he t , ••. "Een opvallende bijdrage", zo schrijft het "Dagblad
van Coevorden" werd geleverd door prof. J. Pen, hij sprak al s atheïst".
Uit zijn tekst citeren wij het volgende:

" Het geloof in Nederland heeft hele lange tenen. Wordt daar ook maar
even op getrapt dan lopen de gelovigen te hoop. Zo'n televisie-uitzending
geeft dadelijk aanleiding tot een massief politiek machtsvertoon. Ze
zullen wel eens even laten zien wie er in Nederland de baas is. De athe-
isten kunnen daar niet veel tegenover stellen en dat willen ze eigenlijk-
ook niet. Wij hebben geen religieuze tenen, daar kan dus ook niet op
getrapt worden. Alle zondagen wordt van de kansel beweerd impliciet of
expliciet dat de góddo~ozen in duisternis wandelen en er wordt vaak ge-
insinueerd dat wie geen goden kent ook geen geboden erkent.

Dat laatste is voor sommige mensen wel wat hinderlijk en zij komen dan
in het Humanistisch Verbond terecht. Op de zondagmorgen komen ze dan bij
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elkaar om te weten dat ze geen beesten zlJn. Die positie is de humanisten
door de christenen opgedrongen. Deechte atheïsten hebben weinig belang-
stelling voor het christendom, het kan ze gestolen worden. Maar het is
ook best als het er is. Krokodilaanbidders moeten er ook zijn. Hun geloof
is voor de atheïst niet zoveel absurder dan het protestantisme of katho-
licisme."

Dominicanen in de zestiende eeuw
In het "Haarlems Dagblad" lezen W1J:

" Dat er over de geschiedenis van de Nederlandse Dominicanen in de zes-
tiende eeuw we i.ni.gbekend is, zo we i.ni.g dat men over een lacune in 0.e
kerkhistorie zou kunnen Rpreken, is een opvatting die niet wordt gedeeld
door dr. P.F. Wolfs D.P. van het St.Dominicuscollege te Nijm~gen. Een
lange spe~ITtocht, die hem naar talrijke archieven en bibliotheken voerde
- onder meer in Italië, Frankrijk en België - leverde zoveel wetenswaar-
digheden op, dat hij er een boekvlerk over heeft geschreven. Het zal
hinnenkort, dank zij een subsidie van de Nederlandse organisatie voor
Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek, verschijnen bij de firma Nijhoff in
Den Haag".

Voorts schrijft men nog:
" Voor wat de invloed van. het humanisme betreft, blijkt uit de aota
onder andere, dat vooral in het studieklooster in Leuven een zekere
strijd woedde tussen "twee generaties".Er \tiarenblijkbaar jongere studen-
ten, die naar E~asmus' opvattingen overhelden.

Pater Wolfs, die met deze uitgave de aandacht vestigtj~an de kerkge-
schiedenis V3n de zestiende eeuw, heeft al eerder over de geschiedenis
van de Dominicanen geschreven. Zo publiceerde hij een boek over het z.g.
Groningse Godsdienstgeaprak, terwijl hij ook een uitgave verzorgde van
de Nederlandse dominicaanse broederschapsbrieven uit de Middeleeuwen.
Verder verschenen publikaties van dr. Wolfs in binnen- en buitenlandse
tijdschriften." j- ..op enkele vrlJwel onbekende aspecten

Opvoeding gevraagd
In de "Nieuwe Lini~" te Amsterdam troffen wij een bericht aan, vaar-

aan wij het volgende ontlenen: ...
" Het maandblad "Spr-e ekuuf Thuis" heeft sinds oktober in vier afleverin ••.
gen de geboortebeperking laten bespreken door mensen van verschillende
levensbeschouwing (waaronder dr. Trimbàs), Thans is in het januari-
nummer dr. P. Peverelli, arts van humanistische hu i ze-, aan het woord.
Zijn beschouwing over de humanistische grondslagen (zelfontplooiing in
medemenselijkheid) en de concrete middelGn tot geboortebeperking besluit
hij met enige alinea's over maatschappelijke consequenties: Er zal dan
ook nog veel verbeterd dienen te worden, aldus dr. Peverelli, met name
op het gebied van seksuele opvoeding.

Het is onvermijdelijk dat ook de opgroeiende mens reeds vrij jong met
de moderne mogelijkheden tot geboortebeperking wordt geconfronteerd. Daar~
"het kwade" toch be zwaar Ld jk in de middelen en methoden gelegen kan zijn,
maar in de bedoeling, waarmede ze worden toegepaàt, dient hier gewezen te
worden op de noodzaak de opgroeiende jéugdeen duidelijk beeld bij te
brengen van de plaats, die de seksualiteit in een mensenleven inneemt en
de verant\voordelijkheid ten opzichte van onszelf en de medemens.
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Met de seksuele opvoeding zal ernpt gemaakt moeten worden willen wij niet
meegesleurd worden in de stroom':~'grijp je kans sn , het is immer een rm-
gevaarlijk spel."i1

Humanitas in Dubbeldam
"Het Vrije Volk" editie Rotterdam bracht op 4 februari dit bericht:

ti In de Rank werd een voorlichtingsavond gegeven door de Nederlandse
Vereniging voor Maatschappelijk Werk "Humanitas". De heer G. Strookappe
uit Vlaardingen, directeur van Humanitas voor Zuid-Holland, gaf een uit-
eenzetting van het werk, dat zich voornamelijk beweegt op het gebied van
de gezinshulp.

Humanitas verricht zijn Herk in het bijzonder voor de buitenkerkelijken,
omdat er van kerkelijke zijde vele instellingen zijn op het gebied
van maatschappelijk werk.

Er is nu in Dubbeldam een afdeling opgericht, met een voorlopige werk-
groep. Het secretariaat heeft mev r'ouw Schollenbach, Hoofdstraat 51."

Dagverblijf zwakzinnige kinderen
Het "Dagblad van Coevorden" meldt op 10 januo.ri 1964 dat begin van dit

jaar Herd geopend een
"dagverblijf voor zwakz i nn i ge kinderen aan de Vincent van Goghstraat. De
Stichting Maatschappelijk Werk kreeg hiervoor de beschikking over twee
panden. In de Stiohting Maatschappelijk Vlerk werken aaien de Ned.Herv.
Gemeente, de R.K. parochies Coevorden en Steenwijksmoer, de afdeling
Humanitas en de gemeente Coevorden. Het dagverblijf is in eerste instantie
bestemd voor kinderen uit Coevorden, maar gezien de centrumpositie zullen
straks ook omliggende plaatsen er gebruik van kunnen maken."

Nieuw clubhuis Arend
Op 23 januari opende de Minister voor Maatschappelijk Werk mevrouw J.F.

Schouwenaar-FranRsen het clubhuis van De Arend en De Zeemeeuw in de Rotter-
damse Afrikaanderwijk, zo meldt Het Vrije Volk (editie Rotterdam).

II Het werk dat in deze wijk gedaan wordt door de Stichting Bijzonder
Gezinswerk Rotterdam, geschiedt in het kader van een van de zes bijzon-
dere projecten, die uitgaan van het Ministerie van Maatschappelijk Werk.
De Stichting Bijzonder Gezinswerk, waaraan de uitvoeringis opgedragen,
is er~al enige tijd mee bezig: het werk is dus niet iets van dit ogen-
blik, maar treedt pas nu naar buiten, naar aanleiding van de opening van
het clubhuis.

Het project beoogt samenwerking tussen vele instellingen voor maatschap-
pelijk werk: men werkt ter verbetering van de sociale integratie van de
wijk on het leefmilieu. De stichting is samengesteld uit instellingen op
verschillende levensbeschouHelijke bases. Onder leiding van de stichting
wordt geHerkt door de Gemeentelijke Instelling voor Maatschappelijke
Zorg, Humanitas, het Interparochiaal Sociaal Charitatief Centrum, de
Stichting Gereformeerd Maatschappelijk Werk, de Stichting voor Kerkelijk
Sociale Arbeid der Hervormde Gemeenten, en het Instituut voor Rijpere
Jeugd (clubhuizen De Arend en De Zeemeemr) Het wordt gesubsidieerd door
het Ministerie en de Gemeente: behalve het nieuwe clubhuis heeft men
gebouw Sarto en gebouw Pretoria ter beschikking."
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De ondoorzichtigen
Jacques Gans zet zich in -natuurlijk- De Telegraaf (op 24 januari) af

tegen de Humanisten, hij "badineert" er als volgt op los:
II De humanistische socialist, die in het maandblad van de partij het
woord voerde, beschreef zijn dynamiek verder als volgt:

I!V0or·de humanist geldt als uitgangspunt de ontdekking, dat hij tezamen
met medemensen opduikt in een ondoorzichtige we r-e Ld s "

Nu ben ik niet volslagen van fantasie ontbloot, maar het is nooit bij
mij opgekomen om b.v. de heer Drees, of zelfs de heer Vondeling te zien
als een soort van socialistische zeemeerminnen. Die in de Tweede Kamer,
nog met zeewieren aan de staart, opdoken in een ondoorzichti~e wereld.

Veeleer ben ik altijd getroffen door de soms wat schoolmeesterachtige
doorhebberiGheid, waarmede zij wisten aan te tonen hoe die wereld pre-
cies in elkaar zat. En hoe wij ons volgens strenge dirigistische voor-
schriften te gedragen hadden.

Ondoorzichtig, dat moet ik de humanist in "Soc:iLalismeen Democratie",
helaas nageven, blijft de leer, die haar inhoud kwijt is, daarmede wel.
Intussen ben ik niet de enige, die in het duister van die inhoud tast.

Jacques Gans."

Opnieuw een tehuis voor bejaarden
"Het Vrije Volk" (editie Zaandam) deelde op 18 januari mede, dat

"Humanitas" en de woningbouwvereniging ZVH beide plannen hebben
"tot het stichten van een pensiontehuis voor bejaarden. Het College
van B. en W. van Zaandam zou graag zien, dat beide partijen gezamenlijk
verder zouden werken.

Bereidheid daartoe was aanvankelijk aanwezig, maar er zijn enkele moei-
lijkheden gere~en. Getracht zal worden deze uit de weg te ruimen, zodat
ZVH en Humanitas gezamenlijk een pensiontehuis zouden stichten, waarbij
ZVH het bouwe n en Humani tas de exploitatie voor zijn rekening zou nemen."

Buitenkerkelijken
In "Kenne merland" uit Beverwijk lezen wij op 16 januari het volgende:

"in v er-ba.nd met het feit dat er zich de laatste ti.li zeer veel bui tenker-
kelijken in Heemskerk vestigen~ waardoor er hier wellicht voor het
Humanistisch Verbond een taak zal zijn weggelegd, belegde de gemeenschap
Beverwijk van dit Verbond een. propagandabijeenkomst." Omdat de spreker
van die avond enkele interssante cijfers naar voren bracht nemen wij uit
het krantenverslag voorts nog over:
" De gewestelijke voorzitter van Noord-Holland, de heer P. Koeman, gaf
in een korte inleiding zijn persoonlijke visie op het Humanä st.Lsch.
Verbond weer. Het Verbond bestaat ongeveer 17 jaar en is na de oorlog
opgericht met de bedoeling, dat de anderhalf miljoen buitenkerkelijken
er een geestelijk tehuis vinden. Sinds de oprichting is het aantal
buitenkerkelijken blijkens de laatste volkstelling gestegen tot 2.101.000.
Hieruit viel naar de mening van de heer Koeman te concluderen, dat deze
toename ondanks de herkerstening niet is te remmen. Het percentage
buitenkerkelijken in de naaste omgevmng (Krommenie, Koog-Zaandijk~
bedraagt 40, terwijl dit cijfer voor heel Noord-Holland 36 is; voor
het gehele land geldt het percent 'age achttieneneenhalf."
{Velsen, IJmuiden en Beverwijk.
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Vormingsonderwijs
Ook een lezing in Den Helder genoot belangstelling van de zijde van de

pers, zo schreef de Heldersche Courant" naar aanleiding van de lezing van
dr. C.M.D. Kuilman, bekend met het humanimisch vormingsonderwijs in België:

" Men schreef ons over het cnd erwer-p van de lezing: "De wet tot regeling
vanhet voortgezet onderwijs, de sogenaamde Ma~~oetwet, maakt het mogelijk
dat in de openbare- scholen naast godsdienstonderwijs, gelegenheid is
vormingslessen te geven, die geheel los staan van de kerkelijke genoot-
schappen. Het Humanistisch Genootschap heeft zich van het begin van zijn
bestaan af bezig gehouden met het vraagstuk van de geestelijke vorming
van de jongeren, die niet godsdienstig zijn. Sinds enkele jaren bereidt
het het geven van vrij vormingsonderwijs voor, dat binnenkort zal worden
gegeven in een groot aantal scholen voor vervolgonderwijs in Nederland.
Het Humanistisch Verbond beschikt al over een aanzienlijk aantal docenten,
terwijl er bovendien vele in opleiding zijn. Dit vormingsonderwijs
bedoelt, de jonge mens in aanraking te brongon met vragen over mens en
wereld, met het wezen van de grote wereldgodsdiensten, met wijsgerige
stelsels uit verleden en heden. Deze vorming tracht aldus "bouwstenen"
aan te dragen, waarmee de jongere een geestelijke fundament zal kunnen
maken. ti

Open bestel
Vele dagbladen publiceerden op 25 januari commentaren over de schets,

zoals die in- de VARA Radio en t.v.gids gegeven werd, van een realiseerbaar
open radio- en televisiebestel. Ook het Humanistisch Verbond wordt in dit
verband genoemd. vJij eiteren hier het "Henge Losch. Dagblad" :

" Een dergelijk bestel dient uit te gaan van de keuze mogelijkheid van
luisteraars en kijkers om zich in een omroepvereniging te organiseren.
Nieuwe oIT~oepverenigingen zouden reeds bij het bereiken van één procent
der luisteraars als aspirant-omroepvereniging voor deelneming aan de om-
roep in aanmerking dienen te komen.
- Zendtijd zou kunnen worden toegewezen aan de omroepverenigingen (in
verhouding tot de grootte in. hun aanhang) aan de samenwerkingsorganen
NRU en NTS, aan de overheid, aan de kerkgenootschappen, aan de genoot-
schappen op geestelijke grondslag (Humanistisch Verbond) aan de politieke
partij~n en aan levensbeschouwelijke of culturele grcaparingaD van
geringe omvang."


