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OPMERKINGEN VOORAF 

Hoewel het nummer dat thans voor u ligt, naar inhoud nogal gevarieerd 
is, treft het ons, dat er nog zo bijzonder weinig bijdragen van onze be-
stuursleden, geestelijke verzorgers enz. bij ons binnenkomen. Het is voor 
de redakteur niet zo moeilijk er voor te zorgen, dat er regelmatig een 
blad uitkomt, er is genoeg stof aanwezig, maar het is wat eenzijdig, te-
veel, om het zo te zeggen „van boven af". En aangezien we graag zouden 
zien, dat ook Kader iets weergeeft van wat er leeft op alle plaatsen, 
waar leden van het Verbond werkzaam zijn, we bovendien menen, dat 
we van elkaar kunnen leren, blijven we hopen op reacties van lezers. 

Het is nooit de bedoeling geweest, dat we van Kader een blad zouden 
maken, waarin uitsluitend de „deskundigen" zouden schrijven, wie dat 
dan ook zijn. Op bepaalde gebieden hebben we allemaal een zekere des-
kundigheid verworven, waarmee anderen hun voordeel kunnen doen. 
Daarbij denken we in het bijzonder aan hetgeen in de gemeenschappen 
voorvalt, wat daar aan experimenten plaats vindt. Als we zo die ver-
schillende blaadjes doorkijken, gebeurt er toch van alles, dat ook elders 
wel geprobeerd zou kunnen worden. Zo herinneren we aan het artikel-
tje dat in het vorige nummer door Kesler werd geschreven, en waarin 
hij vroeg om materiaal in te zenden, dat voor cabaretopvoeringen e.d. ook 
elders gebruikt zou kunnen worden. Om de nieuwsgierigen meteen maar 
gerust te stellen, er kwam tot op heden niets binnen. En toch is dat 
materiaal er, en zouden anderen daar ook plezier van kunnen hebben. 
Misschien heeft men het niet gelezen, maar dat kan hersteld worden. 

En nu we het toch over onze gemeenschaps- en gewestelijke bladen of 
blaadjes hebben, daarover zou een hele studie te schrijven zijn. We stel-
len ons voor op een volgende regionale conferentie een verzameling er 
van te tonen, want er is nog al verschil in uitvoering, opzet, druk enz. 
Er zijn zoals overal bijzonder fraai verzorgde exemplaren, maar ook din-
gen, die eigenlijk voor een organisatie als de onze beneden de maat zijn. 
Want ook het kleinste stukje drukwerk dat we uitgeven, bepaalt mede 
het gezicht van het Verbond. Het komt ook in handen van belangstel-
lende buitenstaanders en kan dan in sommige gevallen bepaald als anti-
reklame werken. Neen, we noemen geen namen, we zijn al blij als de be-
sturen zich er eens mee bezig houden en nagaan of er niet wat valt te 
verbeteren. In elke gemeenschap zijn wel een paar mensen te vinden, die 
daar „lol" in hebben. En om met een persoonlijke wens te besluiten, schaf 
die nietjes af! Of breng ze zo aan, dat men zonder kans op een ernstige 
infektie en beschadiging van het drukwerk ze er af kan krijgen. 
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EEN GELUKKIG INITIATIEF 

Het vieren van de bevrijding kost vele besturen nogal wat hoofdbreken. 
In de eerste plaats de vraag, of het Verbond het alleen moet doen of 
samen met andere stromingen. Nu is dit laatste meer een zaak van plaat-
selijke verhoudingen, maar toch ook wel afhankelijk van de betekenis 
die het Verbond in de samenleving inneemt. 
Dit jaar zijn in verschillende steden herdenkingen geweest, waaraan de 
opzet ten grondslag lag, dat ze voor de gehele bevolking bestemd 
waren. Zo had b.v. Utrecht een plechtigheid in de Domkerk, waar het 
openingswoord werd gesproken door de burgemeester, de herdenkings-
rede door Mgr. Bekkers, de bisschop van Den Bosch en het slotwoord 
door onze algemeen voorzitter. 
Maar dat ook in kleinere steden getracht wordt om tot een gezamenlijke  
en zinvolle herdenking te komen, blijkt uit een krantenverslag, dat we 
hieronder afdrukken. Het werd geschreven vóór dat de bijeenkomst had 
plaatsgevonden, uit een later verslag bleek dat de opzet geslaagd was. 
Onze voorzitter van de gemeenschap Lochem, de heer E. M. Hart, 
Molenbelt 25, die een groot aandeel in de voorbereidingen heeft gehad 
en op de avond zelf de bijeenkomst opende, is graag bereid om andere 
besturen, die het op deze manier ook eens willen proberen, alle inlichtin-
gen te geven. 

BEZINNINGSBIJEENKOMST IN GESPREKSVORM 

Initiatief van de kerken met Humanistisch Verbond 

De vier Lochemse kerken (R.K., Ned. Herv., Gereformeerd en Remon-
strants), verenigd in het IKO (Interkerkelijke Overleg) hebben voor hun  
aandeel in de viering van het vierde lustrum van de bevrijding een initia-
tief genomen, dat waarschijnlijk uniek is in ons land. Zij hebben zich op 
het standpunt gesteld dat de bevrijding twintig jaar geleden voor ieder-
een gold, dus zowel voor kerkelijken als niet-kerkelijken. In die geest 
willen zij ook hun aandeel bijdragen aan het feest op 5 mei. Dus geen 
kerkdienst, ook geen gemeenschappelijke kerkdienst met meer dan een  
spreker, maar een bijeenkomst waar de Lochemse bevolking in al zijn 
geledingen deel aan kan hebben. 
De vier geestelijken hebben zich daartoe in verbinding gesteld met de 
afdeling Lochem van het Humanistisch Verbond en daaruit is een samen.. 
werking ontstaan, die geleid heeft tot het organiseren van een bezin_ 
ningsbijeenkomst. In verband met het algemeen karakter van de bijeen.. 
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komst zal deze niet in de kerk worden gehouden, maar in de schouwburg 
's morgens van tien tot elf uur. 
In januari is men al met het treffen van de voorbereidingen begonnen. 
Aanvankelijk gingen de gedachten uit naar een bijeenkomst met enkele 
sprekers, maar geen pastoor of dominee. Dit idee heeft men weer laten 
varen, mede omdat men graag de jongeren in de samenkomst wilde be-
trekken. In plaats van een of meer inleidingen is het vraaggesprek geko-
men, te leiden door twee leden van de plattelandsjongerenorganisatie 
Jong Gelre. Zij zullen drie oudere inwoners van Lochem vragen stellen 
over het onderduiken, de gevangenschap tijdens de Duitse overheersing 
en het verzet. Dit onderdeel van het programma zal ongeveer twintig 
minuten in beslag nemen. 
Er is ook twintig minuten uitgetrokken voor twee groepen leerlingen van 
RHBS en ULO, die door drs. D. Slettenhaar met assistentie van twee 
leraren „getest" zullen worden op de nationale en internationale geschie-
denis van de laatste vijfentwintig jaren. Daarbij zal de jongelui o.m. de 
vraag worden voorgelegd of zij in de wereldsituatie van nu iets herken-
nen van de omstandigheden, die geleid hebben tot het uitbreken van de 
tweede wereldoorlog (economische nood, rassen-discriminatie enz.). 
Dit programma wordt ingeleid en omlijst door zang van het Lochems 
Mannenkoor, dat o.m. enkele Valerius' liederen ten gehore zal brengen 
en het Jiddisch lied „Zeg nooit, dit is mijn laatste reis", in de vertaling 
van de heer F. van Schaik. 
Verschillende van de door het mannenkoor te zingen liederen kunnen 
door de aanwezigen samen gezongen worden. Voorts zal Rita Hoek nog 
een Joods liedje ten gehore brengen. 

(Gelders-Overijselse Courant, 26-4-'65) 

NOTEERT U DIT EVEN ? 

Regionale conferenties 

De conferenties voor vertegenwoordigers van gemeenschaps- en gewest-
besturen samen met het Dagelijks Bestuur zullen dit jaar gehouden wor-
den op 9 oktober en 13 november. Begin september gaan de definitieve 
uitnodigingen de deur uit, maar noteert u dit vast even? 
Het zijn vooral de voorzitters en/of de secretarissen die op de conferenties 
verwacht worden. 

Geestelijke verzorging militairen 

De Adviescommissie voor de Geestelijke Verzorging in de Strijdkrach-
ten is van mening, dat uitvoeriger informatie over deze verzorging drin-
gend nodig is. Er bestaan bij onze leden nog allerlei misverstanden, die 
besproken dienen te worden. Vandaar dat we in dit nummer er nog eens 
bij de gemeenschapsbesturen op hebben aangedrongen, in het komende 
seizoen dit onderwerp op het programma te zetten. 
Onze Hoofdraadsman H. J. J. Lips, p/a Het Coornherthuis, Hoofdweg 84 
te Driebergen, is bereid er voor te zorgen, dat een deskundige inleiding 
wordt gehouden. 
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Sprekerslijst 

Door het overlijden van Prof. Dr. G. J. Geers moet zijn naam helaas 
worden afgevoerd. Laten de secretariaten dit niet verzuimen, met de los-
bladige documentatie is dat gemakkelijk. 
Mevr. B. Singer-Dekker te Rijswijk kan wegens drukke werkzaamheden 
geen spreekbeurten meer vervullen. Ook haar naam dient dus in de docu-
mentatie geschrapt te worden. 
Inmiddels heeft men van het C.B. ook enkele nieuwe bladen ontvangen 
met de naam en verdere gegevens van sprekers, die bereid zijn voor onze 
gemeenschappen op te treden. 

Humanistische Jeugdbeweging (H.J.B.) 

Hoewel het onderstaande ook in In en Om van mei 1965 werd afgedrukt, 
laten we het voor informatie van onze besturen nog een keer volgen. Het 
verdient aanbeveling na te gaan, of er in plaatselijke gemeenschappen  
mogelijkheden bestaan een groep op te richten. Dat is overigens geen 
zaak van het bestuur, dat kan volstaan met de kinderen van leden, die 
er voor in aanmerking komen, er op te wijzen. 
De H.J.B. is in 1954 opgericht door een aantal enthousiaste jongeren en 
telt nu ongeveer 300 leden (tussen 15 en 23 jaar), verspreid over 12 af-
delingen en een aantal landelijke leden (dat zijn zij, die wonen in een 
plaats waar geen afdeling is). Het kontakt tussen de verschillende afde-
lingen en landelijke leden wordt bevorderd door verschillende landelijke 
aktiviteiten, zoals zomerkampen en weekends, alsmede door „TREF-
PUNT", een blad, dat zo regelmatig mogelijk verschijnt. 
Voor bovengenoemde dingen zorgt het landelijk hoofdbestuur, dat uit 
gewone leden bestaat, die op een jaarlijks te houden kongres worden ge-
kozen. Wel geniet de H.J.B. steun van haar mentoren (ouderen, die bij 
eventuele problemen van advies dienen), één landelijke en een aantal 
plaatselijke. Ze zijn echter geen leider en oefenen dus geen enkele 
beslissende invloed uit op de gang van zaken in de H.J.B. 
In een afdeling wordt door het bestuur meestal één keer per week een 
bijeenkomst georganiseerd. Het programma is zeer gevarieerd, om tot de 
al eerder genoemde oriëntatie te komen organiseert men lezingen en dis-
cussie-avonden, excursies, socio-drama's, bezoeken aan toneel- en film-
voorstellingen dienen om elkaar beter te kennen (een stuk algemene ont-
wikkeling op te doen) en zodoende de schroom voor een bijdrage aan 
een discussie te overwinnen. 
Voor belangstellenden bestaat de mogelijkheid geheel vrijblijvend enkele 
bijeenkomsten mee te maken. 
Samengevat wil de H.J.B. jongeren op een plezierige wijze de gelegen-
heid bieden zich te oriënteren op levensbeschouwelijk en maatschappe-
lijk gebied. 
De H.J.B. denkt dit alles te bereiken door vóór alles het scheppen van 
een prettige en open sfeer, waarbij 't respekteren van een anders eerlijke 
overtuiging primair gesteld wordt. Daar de H.J.B. aan geen enkele zuil 
is gebonden en een sterk ondogmatisch karakter heeft, is het kritisch 
benaderen van allerlei problemen en stromingen mogelijk. 
Verdere inlichtingen vertrekt het landelijk secretariaat p/a Mej. Th. van 
Beek, Postjeskade 43 I, Amsterdam-W. 
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wikkeling op te doen) en zodoende de schroom voor een bijdrage aan 
een discussie te overwinnen. 
Voor belangstellenden bestaat de mogelijkheid geheel vrijblijvend enkele 
bijeenkomsten mee te maken. 
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64 



EEN ANDERE WERKWIJZE IN GEWEST 
UTRECHT EN HET GOOI 

Toen de nieuwe secretaresse enige jaren geleden haar taak begon, dook 
ze eens in de reglementen. 
Het Bestuur bestaat uit DB + van elke gemeenschap een afgevaar-
digde. Dat waren er dus 12. Dan de vertegenwoordiger van het H.B. 
nog. Een heel gezelschap. 
Hoe groeit er contact? dacht ze. Maar beginnen met bij elkaar te komen 
en zien of er een goede sfeer te scheppen valt. Nu, dat lukte. Alle voor-
komende dingen werden besproken. Later op de Besturenconferentie met 
voorzitters en andere bestuursleden werden de gemaakte plannen ter 
goedkeuring voorgedragen. 
Al spoedig bleek, dat we onze tijd 2 x aan dezelfde dingen besteedden en 
dus kwam er kritiek. Een jaar lang hebben we er over gedacht, gepraat, 
geschreven, gepraat en vergaderd. Nu zijn we zover dat we het anders 
willen proberen. We hebben besloten: 
twee bestuursconferenties per jaar te houden met voorzitters en secre-
tarissen en één of meer werkers-bijeenkomsten gewijd aan een speciale 
taak. 
Het Gewestbestuur is uitgebreid tot 5 personen nl. het DB 	2 afge-
vaardigden uit 2 verschillende gemeenschappen. Deze laatste 2 zullen 
2 jaar zitting hebben. Elk jaar zal er één aftreden en door een afge-
vaardigde uit een andere gemeenschap vervangen worden. Op deze 
wijze hopen we meer mensen te krijgen, die op de hoogte zijn met het 
werk van het gewest. Bovendien geeft een 5-tal meer mogelijkheden tot 
opvangen van werkzaamheden in geval van ziekte of vertrek. 

Het bijwonen van de besturenconferenties door voorzitters en secreta-
rissen lijkt ons doelmatig. Deze zijn het best op de hoogte van het werk 
in hun gemeenschap. Hun woord kan een deskundige bijdrage tot de dis-
cussie vormen. Verder kunnen zij het besprokene direkt toepassen in 
eigen werk en desgewenst samen 't gehoorde nog eens doorpraten. In de 
praktijk bleek nl. weinig terecht te komen van het verslag uitbrengen 
aan de gemeenschapsbesturen van het besprokene op de Gewestver-
gadering. 
Op de bijeenkomst van werkers voor een speciale taak verwachten we 
degenen, die dit werk doen of zullen gaan doen. 
Op deze manier hopen we bij te dragen tot de spreiding van werkzaam-
heden. De taken zijn kleiner en daardoor mogen we verwachten, dat 
meer mensen bereid zullen zijn mee te helpen. Of we het onderling con-
tact op deze wijze voldoende zullen kunnen laten groeien, hangt van de 
daadwerkelijke medewerking van de besturen van de gemeenschappen 
af. Vertrouwen hebben we er wel in. Op de laatste besturenconferenties 
was ieder vol belangstelling. Er zit groei in. Met goede hoop gaan we 
verder. 

B.-R. 
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DE VOORZITTER STAAT OP EN 	 

Een voorzitter houdt weliswaar geen lange inleidingen, maar toch voert 
hij op vergaderingen en bijeenkomsten regelmatig het woord en het is 
belangrijk, dat de voorzitter zijn optreden goed verzorgt. Enerzijds om-
dat hij daarmede persoonlijk een prettige indruk maakt op de aanwe-
zigen, anderzijds omdat hij als eerste vertegenwoordiger van de vereni-
ging of organisatie, die de bijeenkomst organiseert, ook de goede naam 
van de organisatie moet hoog houden. Een voorzitter staat nooit alleen 
maar voor zichzelf voor een vergadering, hij presenteert tevens de orga-
nisatie, die hij dient. 

Elke vergadering begint al meteen met het openingswoord van de voor-
zitter en we kennen allen de stimulans, die uitgaat van een vlotte, goede 
start. Vervolgens hangt het geheel van de agenda af hoeveel keren de 
voorzitter het woord moet voeren. Jaarverslagen moeten worden toege-
licht en verdedigd, een spreker behoeft alleen maar te worden voorge-
steld en elke vergadering eindigt met het sluitingswoord van de voor-
zitter. De ervaren voorzitter heeft met deze dingen weinig moeite, maar 
er zijn eenmaal ook voorzitters met weinig ervaring en juist de beginners 
plegen zich zorgen te maken over de manier, waarop zij hun taak moeten 
vervullen. Zij weten ook wel, dat het openingswoord vlot en duidelijk 
moet worden uitgesproken, maar hoe dóe je dat als je er zelf voor komt 
te staan? Vanzelfsprekend moet een voorzitter enige aanleg hebben voor 
zijn functie, maar ook aanleg moet worden ontwikkeld en daarom zijn 
voor het goed leiden van een vergadering een goede voorbereiding en 
oefening onmisbaar. 

Elke voorzitter weet aan de hand van de agenda op welke momenten hij 
in ieder geval het woord moet voeren en daarop kan hij zich van te voren 
voorbereiden. Daarnaast kunnen er in elke vergadering dingen gebeu-
ren, die je van te voren niet of niet precies kunt voorzien. Er kunnen 
allerlei vragen worden gesteld en opmerkingen worden gemaakt, die je 
van te voren niet weet en waarop je het antwoord dus ook niet van te 
voren kunt formuleren. Maar er zijn dus een aantal toespraakjes, waarop 
de voorzitter zich wel kan voorbereiden en een zeer doeltreffend hulp-
middel daarbij is het maken van spreekschema's. Een spreekschema is 
niet een volledig uitgeschreven verhaal, maar een kwarto bloknotevel, 
waarop in duidelijke letters in telegramstijl puntsgewijs enkele notities 
staan. Het openingswoord bestaat gewoonlijk uit drie hoofdpunten: 

a. welkom 
b. motivering van de reden van het bijeenzijn en 
c. aankondiging van het volgende agendapunt. 

De stof voor het spreekschema'tje bij een voorstel wordt gevonden in de 
redenen, die er toe hebben geleid dit voorstel in te dienen. Het slotwoord 
kan bestaan uit een dankwoord aan degenen die aan de bijeenkomst heb-
ben meegewerkt alsmede een heel in 't kort vermelden van de voornaam-
ste conclusie(s), waartoe de bijeenkomst heeft geleid. In het slotwoord 
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dienen geen nieuwe mededelingen meer te worden gedaan. b.v. over de 
volgende bijeenkomst of iets dergelijks. 

Een voorzitter dient in het algemeen zijn toespraken kort te houden. Na-
tuurlijk kan ook dat overdreven worden. „Ik open de vergadering en 
geef het woord aan de secretaris" is natuurlijk veel te kort, maar overi-
gens is drie minuten voor de opening ruim voldoende. 

De voorzitter kan nu rustig voor de zaal staan. Hij behoeft niet bang te 
zijn, dat hij de draad van zijn verhaal kwijt raakt, want hij heeft een 
spiekbriefje voor zich liggen. Wij hebben al gezegd, dat de voorzitter 
echter ook voor situaties komt te staan, waarop hij zich niet met behulp 
van een spiekbriefje kan voorbereiden, met name de antwoorden, die 
moeten worden gegeven op vragen en opmerkingen uit de zaal. Daarop 
kan de voorzitter zich in zoverre voorbereiden, dat hij zich goed inwerkt 
in de agenda, die zal worden behandeld. Als hij de materie, die aan de 
orde komt, goed kent zal het hem in vele gevallen niet moeilijk vallen 
goede antwoorden te geven. Overigens behoeft een voorzitter beslist niet 
altijd zelf alle vragen te beantwoorden. Als ter vergadering een functio-
naris aanwezig is, die van bepaalde dingen beter op de hoogte is kan de 
voorzitter de beantwoording van bepaalde vragen beter aan die functio-
naris overdragen. 

Intussen moet, ondanks alle voorbereidingen en hulpmiddelen, de voor-
zitter zelf zijn woorden kiezen en zinnen formuleren. Als u spreekt voor 
een groep mensen maak dan uw zinnen kort. Korte zinnen zijn voor uw 
gehoor gemakkelijker te volgen en u raakt er zelf niet in verstrikt, wat bij 
lange zinnen gemakkelijk wel gebeurt. Let er op of alle woorden, die 
u gebruikt, door uw gehoor kunnen worden begrepen. Vermijdt daartoe 
in de eerste plaats alle vreemde woorden en licht eventuele vaktermen 
toe. 
Spreek voorts rustig en duidelijk en luid genoeg opdat iedereen u kan 
verstaan. Als u op de achterste rijen in de zaal let kunt u zien of ti daar 
verstaanbaar bent. Gebruik steeds het algemeen beschaafd nederlands. 
Plat of dialekt doet afbreuk aan de goede naam van uw organisatie. 

Zorg, dat u goed zichtbaar bent. Tenzij u op een verhoging zit dient 
u voor een vergadering van meer dan twintig mensen steeds te gaan 
staan bij het spreken. Als er daarentegen minder dan tien mensen bijeen 
zijn doet het meestal een beetje belachelijk aan om te gaan staan. Een 
spreker moet zijn publiek aankijken en daarbij zijn aandacht verdelen 
over alle aanwezigen. Niet een bepaalde persoon of rij fixeren en ook 
niet voortdurend kijken naar de lessenaar, het plafond of de gordijnen. 
In zijn houding en voorkomen moet een spreker alles vermijden, dat de 
aandacht afleidt van zijn betoog. Dus geen onnodige bewegingen al-, 
spelen met een potloodje of krabben, zeker niet roken en in uiterlijk 
voorkomen eenvoudig maar goed verzorgd. 

J. de Leede 
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DE ONTWIKKELING VAN HET LEDENTAL 

We hebben voor het laatst in het okt./nov. nummer 1964 een verge-
lijkend overzicht gegeven over de cijfers, zoals die op dat ogenblik be-
kend waren. Daarbij werd ook een vergelijking gemaakt met de overeen-
komstige maanden in 1963 en de conclusie was, dat het eerste halfjaar 
van 1964 ver boven dat van 1963 lag, maar dat toen de tendens weer 
wees op een teruglopen. 
We willen hieronder nog eens een overzicht geven en vergelijkingen 
maken en beginnen dan met de maand september '64. 

toetre- afvoe- netto totaal 
maand dingen ringen groei ledental 

september '64 49 24 25 13.215 
oktober 128 57 71 13.286 
november 166 46 120 13.406 
december 342 325 17 13.423 

januari 
februari 

65 } 
200 51 149 13.572  

maart 190 75 115 13.687 
april 143 39 104 13.791  
mei 166 53 113 13.904 

Als men deze cijfers bekijkt, zal men ontdekken, dat december voor de 
netto-aanwas een slechte maand is geweest. Laat men er niet al te veel 
van schrikken, dit is elk jaar gebruikelijk, omdat dan allerlei correcties 
moeten worden toegepast. Het is natuurlijk bijzonder spijtig als een aan-
was van maar liefst 342 nieuwe leden te niet gedaan wordt met zoveel 
afschrijvingen, een troost is, dat als die nieuwe leden er niet waren ge-
weest, er een behoorlijk verlies was geleden. 
Januari en februari '65 moesten om administratieve redenen worden 
samengetrokken, hieronder zullen we zien, dat dit voor een vergelijking 
van geen belang is. 
Gaan we nu de cijfers van twee jaren naast elkaar zetten, dan krijgen 
we voor wat de netto-groei betreft het volgende beeld: 

1963/1964 1964/1965 
september '63 82 '64 25 
oktober 	'63 72 '64 71 
november '63 47 '64 120 
december 	'63 142 '64 17 

januari 	'64 
februari 	'64 

33 "} 
215 	248 '65 149 

maart 	'64 441 '65 115 
april 	'64 234 '65 104 
mei 	'64 159 '65 113 

totaal 1425 715 
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wees op een teruglopen. 
We willen hieronder nog eens een overzicht geven en vergelijkingen 
maken en beginnen dan met de maand september '64. 

toetre- afvoe- netto totaal 
maand dingen ringen groei ledental 

september '64 49 24 25 13.215 
oktober 128 57 71 13.286 
november 166 46 120 13.406 
december 342 325 17 13.423 

januari 
februari 

65 } 
200 51 149 13.572 

maart 190 75 115 13.687 
april 143 39 104 13.791 
mei 166 53 113 13.904 

Als men deze cijfers bekijkt, zal men ontdekken, dat december voor de 
netto-aanwas een slechte maand is geweest. Laat men er niet al te veel 
van schrikken, dit is elk jaar gebruikelijk, omdat dan allerlei correcties 
moeten worden toegepast. Het is natuurlijk bijzonder spijtig als een aan-
was van maar liefst 342 nieuwe leden te niet gedaan wordt met zoveel 
afschrijvingen, een troost is, dat als die nieuwe leden er niet waren ge-
weest, er een behoorlijk verlies was geleden. 
Januari en februari '65 moesten om administratieve redenen worden 
samengetrokken, hieronder zullen we zien, dat dit voor een vergelijking 
van geen belang is. 
Gaan we nu de cijfers van twee jaren naast elkaar zetten, dan krijgen 
we voor wat de netto-groei betreft het volgende beeld: 

1963/1964 1964/1965 
september '63 82 '64 25 
oktober 	'63 72 '64 71 
november '63 47 '64 120 
december 	'63 142 '64 17 

januari 	'64 
februari 	'64 

33 -} 
215 	248 '65 149 

maart 	'64 441 '65 115 
april 	'64 234 '65 104 
mei 	'64 159 '65 113 

totaal 1425 715 
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Het verschil is duidelijk, in de maanden, waarin het Verbond in de ge-
meenschappen zijn meeste activiteit ontplooit, bedraagt in het seizoen 
'64/65 de netto-groei de helft van het voorafgaande. 

Valt hieruit iets te leren? Wordt er in de gemeenschappen minder aan 
informatie gedaan? Moeten we ons tot andere groepen richten, of liever 
moeten we op bepaalde groepen meer het accent leggen? Ontbreekt er 
iets aan de voorlichting, zowel van uit het centrale apparaat als vanuit 
de gemeenschappen? Enz. enz. 
Vragen, waarmee D.B. en hoofdbestuur zich voortdurend bezighouden, 
en naar we weten, ook vele gemeenschapsbesturen. Het zou prettig zijn, 
als we gezamenlijk, met de beschikbare middelen, tot een oplossing 
kwamen. 
Op 17 februari 1966 zal het 20 jaar geleden zijn, dat het Verbond werd 
opgericht. We zullen het op bescheiden wijze herdenken, maar het zou 
de feestvreugde verhogen, als we dat konden doen namens 15.000 leden. 
We hebben nog wat tijd om daar aan te werken. 

INLICHTINGEN BEVOLKINGSREGISTERS 

,,Het Tweede-Kamerlid drs. P. Vis (soc.) heeft de minister van binnen-
landse zaken schriftelijk gevraagd te bevorderen, dat het Humanistisch 
Verbond ten aanzien van het tarief voor het verstrekken van inlichtin-
gen uit het bevolkingsregister dezelfde faciliteiten verkrijgt als aan kerk-
genootschappen zijn toegekend." (N.R.C. 20-5-'65.) 
De vragen zijn gesteld na desbetreffend overleg tussen de gemeenschap 
Breda en het DB omdat ten departemente een wijziging van de betref-
fende wet in voorbereiding is. 

„Bij de herziening van de wet bevolkings- en verblijfregisters is ook een 
punt van beraad of het Humanistisch Verbond evenals de kerkgenoot-
schappen in aanmerking komt voor het kosteloos dan wel tegen bijzonder 
tarief verstrekken van inlichtingen uit de bevolkingsregisters." Dit ant-
woordt minister J. Smallenbroek (binnenlandse zaken) op schriftelijke 
vragen van het Tweede-Kamerlid drs. P. Vis (PvdA). De bewindsman 
merkt nog op, dat de kwestie thans behoort tot de competentie van de rech-
ter, geroepen tot een uitspraak in beroep tegen belastingaanslagen. (Het 
Parool. 16-6-'65) 
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HUMANISME IN WOORD EN BEELD is een 
tentoonstelling, die haar première beleefde op het 
congres in april jl. Thans staat zij ter beschikking 
van de gemeenschappen, federaties en gewesten om 
ter gelegenheid van een speciale gebeurtenis opge-
zet te worden. De tentoonstelling geeft een globaal 
beeld van de humanistische activiteiten in binnen- 

en buitenland ongeveer ten tijde van de jaarwis-
seling 1964-1965. 
Het opzetten gaat vrij snel. Het kan gebeuren in 
zigzagvorm (A), in stervorm (B) en rechtlijnig 
(C). Resp. tafeloppervlakten zijn dan 	bij 3M 
m, 2 bij 2 m en M bij 3M m. 
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HUMANISTISCHE. BEWEGING IN NEDERLAND 
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loopruimte er omheen, ca 1,14 m aan weerszijden. 
Opstelling B kan met één zijde tegen een muur 
geplaatst worden. 
Wenst men gebruik te maken van de tentoonstel-
ling, dan wordt men verzocht tijdig het Centraal 
Bureau te Utrecht hiervan in kennis te stellen. De 
verzendkosten komen voor rekening van de aan-
vragers. 
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EEN VOORBEELD UIT DE PRAKTIJK 

Wij stellen het op prijs in Kader regelmatig te laten zien, hoe bepaalde 
activiteiten er in de praktijk precies uitzien. Om dit te kunnen doen zijn 
wij uiteraard afhankelijk van medewerkers, die bereid en in staat zijn 
van een gebeurtenis een goed verslag te maken. Wij prijzen ons gelukkig 
uit de gemeenschap 's-,Gravenhage-Oost zulk een verslag te hebben ont-
vangen, dat wij hieronder afdrukken. 
Vooraf willen wij een enkele opmerking betreffende methodiek maken: 

a. Dit is een bijeenkomst geweest van een gespreksgroep, waarbij een 
deskundige als inleider optrad. Het voordeel is dat, omdat „de klas" 
klein is, de stof grondig kan worden besproken. Voorts functioneert 
deze methode vooral als een gesprek van de groep met de inleider, 
waarbij de inleider vrij veel aan het woord is en de kans groot is, dat 
de mening van de inleider domineert. 
Hiernaast bestaan er ook andere werkwijzen voor gespreksgroepen, 
waarop overigens in Kader reeds meerdere malen is gewezen. Wij 
denken hierbij aan het geheel door de groep zelf verzamelen van de 
stof en verkennen van het onderwerp óf — voor sommige  onderwer-
pen — het hanteren van een gespreksschema. 

b. Uit het verslag blijkt duidelijk, dat vele aspecten aan de orde zijn 
geweest en dat zeer uiteenlopende meningen tot uitdrukking zijn ge-
bracht. 

c. Ook het maken van verslagen is een kunst. Wij presenteren het ver-
slag van de heer M. J. van Heest gaarne als een goed voorbeeld van 
deze kunst. 

JdL. 

PROFESSOR MAZURE OVER WEERBARE VRIJHEID IN DE HUIDIGE TIJD 

Uit een der Haagse gemeenschappen 

Op 12 april 1965 was prof. J. P. Mazure gast in gespreksgroep I van de 
gemeenschap Oost (gespreksgroepsleider: drs. H. Sleeboom) om daar 
aansluitend aan zijn op 24 januari voor de federatie 's-Gravenhage ge-
houden lezing over weerbare vrijheid, die een historische belichting bleek 
te geven, een beschouwing te bieden over hetzelfde onderwerp maar dan 
van hedendaags politiek standpunt bekeken. 

Uiteraard moest de inleiding dienen als uitgangspunt voor het stellen van 
vragen en het toetsen van meningen, zoals immers de doelstelling van 
een gespreksgroep is. In deze opzet zijn zowel de inleider als de ge-
spreksgroep zelf ten zeerste geslaagd: de heer Mazure ontvouwde zijn 
mening over de aktuele atoombewapening weliswaar langs een strikt 
logische weg, maar het spreekt vanzelf dat een zo emotioneel geladen 
probleem als het onderhavige ruimschoots aanleiding gaf tot levendige 

72 

EEN VOORBEELD UIT DE PRAKTIJK 

Wij stellen het op prijs in Kader regelmatig te laten zien, hoe bepaalde 
activiteiten er in de praktijk precies uitzien. Om dit te kunnen doen zijn 
wij uiteraard afhankelijk van medewerkers, die bereid en in staat zijn 
van een gebeurtenis een goed verslag te maken. Wij prijzen ons gelukkig 
uit de gemeenschap 's-,Gravenhalte-Oost zulk een verslag te hebben ont-
vangen, dat wij hieronder afdrukken. 
Vooraf willen wij een enkele opmerking betreffende methodiek maken: 

a. Dit is een bijeenkomst geweest van een gespreksgroep, waarbij een 
deskundige als inleider optrad. Het voordeel is dat, omdat „de klas" 
klein is, de stof grondig kan worden besproken. Voorts functioneert 
deze methode vooral als een gesprek van de groep met de inleider, 
waarbij de inleider vrij veel aan het woord is en de kans groot is, dat 
de mening van de inleider domineert. 
Hiernaast bestaan er ook andere werkwijzen voor gespreksgroepen, 
waarop overigens in Kader reeds meerdere malen is gewezen. Wij 
denken hierbij aan het geheel door de groep zelf verzamelen van de 
stof en verkennen van het onderwerp óf — voor sommige onderwer-
pen — het hanteren van een gespreksschema. 

b. Uit het verslag blijkt duidelijk, dat vele aspecten aan de orde zijn 
geweest en dat zeer uiteenlopende meningen tot uitdrukking zijn ge-
bracht. 

c. Ook het maken van verslagen is een kunst. Wij presenteren het ver-
slag van de heer M. J. van Heest gaarne als een goed voorbeeld van 
deze kunst. 

JdL. 

PROFESSOR MAZURE OVER WEERBARE VRIJHEID IN DE HUIDIGE TIJD 

Uit een der Haagse gemeenschappen 

Op 12 april 1965 was prof. J. P. Mazure gast in gespreksgroep I van de 
gemeenschap Oost (gespreksgroepsleider: drs. 1-1. Sleeboom) om daar 
aansluitend aan zijn op 24 januari voor de federatie 's-Gravenhage ge-
houden lezing over weerbare vrijheid, die een historische belichting bleek 
te geven, een beschouwing te bieden over hetzelfde onderwerp maar dan 
van hedendaags politiek standpunt bekeken. 

Uiteraard moest de inleiding dienen als uitgangspunt voor het stellen van 
vragen en het toetsen van meningen, zoals immers de doelstelling van 
een gespreksgroep is. In deze opzet zijn zowel de inleider als de ge-
spreksgroep zelf ten zeerste geslaagd: de heer Mazure ontvouwde zijn 
mening over de aktuele atoombewapening weliswaar langs een strikt 
logische weg, maar het spreekt vanzelf dat een zo emotioneel geladen 
probleem als het onderhavige ruimschoots aanleiding gaf tot levendige 

72 



debatten tussen voor- en tegenstanders, die allebei in de gespreksgroep 
vertegenwoordigd bleken te zijn. 
Vooraf de inleiding van de heer Mazure. Spreker wilde er in zijn betoog 
een voorbeeld van geven, hoe men van een humanistische levensvisie uit 
tot een politieke keuze kan komen. Hierbij valt in biezondere mate de 
nadruk op het woord „keuze". Naar sprekers mening gaat het immers om 
de keuze tussen het aanvaarden van een atoomoorlog en het over ons 
laten komen van een totalitair regiem, in casu het wereldkommunisme. 
De gehele geschiedenis leert dat totalitaire regiems niemand en niets ont-
zien behoudens dat zij geen oorlog zullen beginnen indien zij er van 
doordrongen zijn dat hun tegenstanders militair de meerdere zijn. 

Schematisch kan het probleem in de vorm van het volgende model ge-
goten worden: doelstelling van onze (d.i. de westerse) politiek moet zijn 
vermijding van zowel het uitbreken van een atoomoorlog als de overwel-
diging door het wereldkommunisme; middelen ter bereiking van dit doel 
zijn bewapening en ontwapening in haar verscheidene vormen. Bewape-
ning houdt volgens de heer Mazure zeer zeker de kans in op het uit-
breken van een oorlog en in het ergste geval op die van een atoomoorlog, 
maar ontwapening leidt gezien de ervaringen na 1945 (Tsjechoslowakije, 
Hongarije, Korea) naar sprekers overtuiging regelrecht naar over-
meestering door het totalitarisme. We mogen ons afvragen of aan-
vaarding van een totalitair stelsel wel zo erg is. De ervaring van 
de jaren 1940-1945 is nog lang niet uitgewist. Gedurende die jaren 
konden we troost putten uit de gedachte dat het — absurd genoeg 
— gelukkig nog oorlog was, met andere woorden ,dat de overwel-
diging nog niet definitief was. Maar zelfs indien gekonkludeerd 
zou worden, dat een kommunistisch regiem niet zo erg zou zijn als het 
fascistische, dan nog moet overwogen worden, dat aanvaarding van een 
kommunistisch bewind geen garantie is voor uitsluiting van een atoom-
oorlog. Orwell gaf in zijn boek „1984" het sombere toekomstbeeld van een 
wereldstrijd tussen 3 totalitaire machten met alle denkbare en ondenk-
bare wapens en wij zijn thans getuigen van de tweespalt in het kommu-
nisme tussen Rusland en China. De keuze moet derhalve opnieuw gefor-
muleerd worden: bewapening blijft de kans in zich houden van het uit-
breken van een atoomoorlog, eenzijdige ontwapening voert ongetwijfeld 
tot overweldiging door het wereldkommunisme en aansluitend daaraan 
— gezien de aanwijsbare tegenstellingen binnen het kommunisme en de 
meedogenloosheid der partijen — tot een nog grotere kans op atoom-
oorlog. 

De heer Mazure zag als enige uitweg het aanvaarden van de kans op 
een atoomoorlog, een kans die tot een minimum gereduceerd kan worden 
indien de bewapening nolens volens zo wordt opgevoerd, dat het westen 
duidelijk demonstreert de sterkste te zijn (technische voorwaarde) en 
mits het westen de volgende etische voorwaarden vervult: a. de bewape-
ning moet een duidelijk defensief karakter dragen, b. de status quo moet 
erkend worden en c. het westen moet te allen tijde zijn goede wil tonen 
en tot overleg bereid zijn. 
Nadat de inleider aldus het keuzeprobleem duidelijk had gesteld en de 
konklusie had getrokken dat eenzijdige ontwapening het einde van de 
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vrije wereld betekent en dat wederzijdse ontwapening de kans op uit-
schakeling van een oorlog met nucleaire wapens inderdaad vergroot, 
kwamen de vragen los. 
Het merendeel der vragen bewoog zich op het terrein der etische recht-
vaardiging van het gebruik der middelen en op het gebied van praktische 
politiek. Wat het laatste betreft werd van gedachten gewisseld over de 
status quo en over de rassentegenstellingen. Een der diskussianten was 
van mening, dat het westen zich niet mag inlaten met b.v. de situatie in 
Vietnam, m.a.w. dat de bevolking daar zelf moet uitmaken, hoe zij gere-
geerd wil worden en dat de Verenigde Staten daar als agressief bestem-
peld moeten worden. De heer Mazure stelde daar tegenover dat de we-
reld door de snelle en intensieve kommunikatie zo klein geworden is dat 
het ons onmiddellijk raakt wat er, waar ook ter wereld, gebeurt en dat 
het streven van de kommunisten er op gericht is, stap voor stap op te 
dringen in die gebieden, waar het westen de geringste invloed heeft. De 
bevolking van Achter Indië moet er op gewezen worden, welke gevaren 
haar bedreigt. Een andere deelnemer vulde dit aan met te wijzen op de 
labiliteit van Indonesië en het gevaar daarvan voor Australië. Degene die 
de houding van de V.S. in Vietnam had afgekeurd, laakte ook het 
buitenspel laten van kommunistisch China in het wereldoverleg. De 
inleider kan hiermede instemmen; ook hij achtte erkenning van kommu-
nistisch China nodig om de weg naar overleg te openen. 
Van verschillende kanten werd dieper ingegaan op de kwestie van de 
status quo. Enerzijds werd opgemerkt, dat de status quo aan een bepaald 
tijdstip gerelateerd moest worden en dat dus de voordien onder de macht 
van het kommunisme gebrachte volken opgeofferd geacht moesten worden, 
anderzijds hadden enige diskussianten de indruk dat het vaker was voor-
gekomen dat het westen terrein had prijsgegeven dan omgekeerd. 
De heer Mazure wilde toegeven, dat het te betreuren valt dat landen als 
Tsjechoslowakije en Hongarije zijn opgeofferd, maar het gebeurde al-
daar was juist de waarschuwing geweest, dat het westen in 1945 en 
volgende jaren zich verkeken had op het bondgenootschap met Rusland 
in de bestrijding van Nazi-Duitsland. Gelukkig zijn er nu tekenen —
vooral in Roemenië — die er opwijzen, dat het kommunistische regiem 
aldaar gematiger wordt, maar dit niet dankzij maar eerder ondanks de 
kommunistische politiek, doordat er meer westers denkende tegenkrach-
ten werkzaam zijn. Wat de grensverlegging van de status quo betreft, 
was de heer Mazure niet geneigd er van te spreken, dat het westen in 
totaliteit gezien koncessies heeft gedaan. Tegenover een prijsgeven van 
Noord Vietnam staan het winnen van Joegoslavië voor westerse toegan-
kelijkheid en de isolering van Cuba. Nadat een andere deelnemer, die 
niet zonder meer akkoord kon gaan met de huidige bewapening, nog had 
opgemerkt dat er veel vooringenomenheid bestaat t.a.v. de politieke en 
morele opvattingen van de niet-westerse maatschappijen, bracht weer 
een andere de als zeer persoonlijk aangekondigde stelling naar voren, 
dat het middel van bewapening met de konsekwentie de wapens even-
tueel te gebruiken en dan nog wel door onze kinderen (de meeste deel-
nemers zijn veertigers) toch wel zeer verwerpelijk geacht moet worden, 
vooral omdat zozeer de nadruk op de bewapening gelegd wordt, zonder 
dat andere wegen ter bereiking van een wereldvrede voldoende inten-
sief overwogen worden. 
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Overigens vroeg deze deelnemer zich af, of terugslaan ethisch te verde-
digen was. Een er anders over denkende diskussiant wierp tegen, dat 
dreiging met krachtdadig verweer de enige door de tegenstander ver-
stane taal was. De eerste stelde hiertegenover dat dit dan geen humanis-
tische maar een animale uitspraak was. De inleider merkte op, dat de 
stelling van bedoelde gespreksdeelnemer niet alleen zeer persoonlijk is, 
maar dat zij ook op grond van het apriorisme te zeer een haast godsdien-
stige ondertoon heeft. Hij wees er op, dat het in de wereldgeschiedenis 
helaas steeds zo is geweest, dat beschavingen met wapengeweld gered 
zijn (daarvoor kon gerefereerd worden aan de lezing van 24 januari). 
De tegenwerping van een andere deelnemer, dat Gandhi met zijn 
geweldloosheid toch maar de onafhankelijkheid van India afgedwon-
gen heeft, werd ontzenuwd door er op te wijzen dat Gandhi Engelsen 
tegenover zich vond en dat zijn resultaat wel anders uitgevallen zou zijn 
als hij b.v. nationaal-socialisten als opponenten had gehad. Overigens 
achtte de heer Mazure het helemaal niet juist te zeggen, dat er geen 
andere wegen werden bewandeld om een wereldvrede te bestendigen. 
Uit de gespreksgroep zelf werd gewezen op de bevordering van kultu-
rele en sportieve uitwisselingen. Deze hebben het grote voordeel van per-
soonlijke toenadering tussen de volken aan weerszijden van het ijzeren 
en het bamboe gordijn. Een andere positieve bijdrage is de hulp aan 
onderontwikkelde gebieden, liever in de vorm van technische bijstand 
dan in die van louter financiële steun waarbij te weinig invloed uitge-
oefend kan worden op de aanwending er van. Verheffing van de wel-
vaart is immers gebleken het beste wapen te zijn tegen het wereldkom-
munisme. En dit geldt ook voor de hieraan onderworpen landen zelf. 
Wellicht houdt de matiging van het regiem in Oost-Europa wel verband 
met geleidelijke toeneming van de levensstandaard aldaar. Van groot 
belang hierbij is ook, dat de westerse wereld werkt aan verbetering van 
het eigen sociaal-ekonomische leefpatroon: misstanden in de kapitalis-
tische maatschappij komen nog te vaak voor (het grootgrondbezit in 
Polen, Roemenië en Hongarije gaven de kommunisten de kans, de onte-
vredenheid van de bevolking te bespelen en dat in Italië en bij ons in 
Groningen, verklaart de grote aanhang van de daar bestaande kommu-
nistische partij). Zodra deze misstanden opgeheven worden, ontvalt aan 
het kommunisme zeer veel van zijn bestaansgrond. Tevens zou het wes-
ten aandacht moeten geven aan een goede funktionering van de demo-
kratische beginselen en met name aan de publieke voorlichting, waaraan 
zijdelings in de diskussie ook nog aandacht geschonken werd. Een vraag, 
die moeilijk te beantwoorden bleek en die dan ook niet opgelost werd, 
was: „In hoeverre is de publieke opinie van belang voor het handhaven 
van het zogenaamde dynamische evenwicht?" 

Trouwens, lang niet alle vragen kwamen tot een volkomen bevredigende 
afdoening. Hoe had men ook anders kunnen verwachten op dit terrein, 
waar men zo vaak gedwongen is tot het sluiten van kompromissen niet 
alleen met de tegenstander maar vooral ook met zichzelf? Eén van die 
vragen was, of atoomwapens zich principieel onderscheiden van andere 
wapens. Sommigen meenden van wel, omdat de schade zich in het nage-
slacht kan openbaren. Anderen merkten op, dat gewone wapens zo'n 
schade ook zouden kunnen aanbrengen langs psychische weg, terwijl 
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de heer Mazure konstateerde, dat de H-bom dan weer een aparte plaats 
zou moeten innemen. Een in zeer algemene bewoordingen gevatte kon-
klusie van de diskusie zou kunnen zijn, dat vandaag de dag de prijs van 
een zich intensiverende bewapening moet betaald worden om de tijd te 
overbruggen die nodig is voor het verbeteren van ons eigen demokra-
tische, overwegend nog kapitalistische bestel, alsmede voor het tot gro-
tere welvaart komen van de kommunistische landen en dat we mogen 
hopen dat zich in de tussentijd geen incidenten voordoen, welke de doc-
trinaire kommunisten de kans geven, bressen te slaan in de demarkatielijn, 
die met de status quo-gedachte van de heer Mazure overeenstemt. Blijven 
zulke incidenten de eerste tientallen jaren uit — naar de mening van de 
schrijver van dit verslag liggen de kansen op konflikten vooral in Z.O. Azië 
en in Afrika en verdient het rassenprobleem en het vraagstuk der geboorte-
regeling derhalve de grootste aandacht — dan mag gerekend worden 
op een steeds grotere toenadering in levenspeil en levensstijl tussen oost 
en west. Er zijn overigens al vele tekenen die er op wijzen dat de ekono-
mische en ideologische tegenstellingen aan weerzijden van het ijzeren 
gordijn gaan vervagen. 
Met dit hoopvolle geluid moge dit verslag van de inleiding en vraagbe-
antwoording door prof. Mazure, waarin zovele tragische aspekten van 
het leven moesten worden belicht, eindigen. 
Dank aan de inleider voor de wijze, waarop hij de gespreksgroep in 
kennis heeft gebracht met een groot aantal problemen rond de atoom- 
bewapening. 	

M. J. van Heest 

CONTACTBEZOEK ONDER BESTUUR 

Dat het contactbezoek een taak van het bestuur is, werd op het j.l. con-
gres opnieuw bevestigd. 
Juist in de maanden daarvoor had het DB toestemming gegeven, deze 
richtlijn ook organisatorisch en administratief uit te werken. Dat zal wel 
enige tijd vergen, in verband met de beperkte beschikbaarheid van be-
roepskrachten. 
Zolang de nieuwe documentatie hiertoe nog niet gereed is, blijft het 
contactbezoek onder GV, althans in de landelijke administratie. In de 
gemeenschappen kan dezelfde vrijheid blijven, die er al was. Maar lan- 
delijk blijft het adres voor dit werk bij ondergetekende, totdat een andere 
functionaris zich ermee kan belasten. Anders zou een overgangstijd van 
verwarring ontstaan. 
Daarom worden ook artikeltjes over Contactbezoek voorlopig nog ge-
plaatst onder de, rubriek „G.V.". 

Kruyswijk 
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Gi@edel® %szá'cintlimg 

DE PLAATSELIJKE GEESTELIJKE RAADSMAN IN 

Gedurende een verblijf van een jaar in de Verenigde Staten hebben mijn 
vrouw en ik zoveel mogelijk kontakt gezocht met de zuster-verenigingen 
van het Humanistisch Verbond, te weten de American Humanist Asso-
ciation en de American Ethical Union. Van de eerste hebben wij op 
plaatselijk niveau geen noemenswaardige aktiviteiten in ons waarne-
mingsveld kunnen krijgen (evenmin als op vroegere reizen), doch de 
plaatselijke afdelingen van de Ethical Union vertonen veelal een 
bloeiend levèn. Deze keer waren wij het gehele jaar lid van de Boston 
Society for Ethical Culture en hoewel we niet honderd procent aktief 
waren, hebben we toch heel wat ervan meegemaakt. Ik mocht zelfs, als 
gast, de bestuursvergaderingen bijwonen. 

Een vergelijking tussen een Ethical Society en een gemeenschap van 
ons Humanistisch Verbond zou heel wat schrijf- en gesprekstof opleve-
ren, doch Uw redaktie was speciaal geïnteresseerd in het werk van de 
plaatselijke geestelijke raadsman, de „leader", zoals hij daar wordt ge-
noemd. Zijn plaats is even belangrijk als de dominee of pastoor in een 
plaatselijke kerk en zonder leader wordt eenvoudig geen afdeling opge-
richt. Het centrale apparaat heeft dan ook een belangrijke taak bij de 
opleiding en aanstelling van leaders. Voor dit centrale werk is door de 
leden een belangrijke som bijeen gebracht, ik meen $ 400.000, op een 
totaal ledental dat veel minder is dan in Nederland. De centrale organi-
satie betaalt de opleiding van de aanstaande leiders, hun salaris tijdens 
de opleiding en ook het salaris gedurende de eerste jaren in een nieuwe 
plaatselijke afdeling. 
In Boston bestond de afdeling drie jaar en men zou nog één jaar een 
bijdrage in het salaris van de leader ontvangen, daarna moest men hem 
zelf geheel betalen. Dit werd wel mogelijk geacht, daar het ledental vrij 
snel groeide. Op het moment dat we er kwamen had men 130 leden, die 
gemiddeld $ 75 per persoon contributie betaalden, dus $ 150 voor man 
en vrouw. Met 200 leden zou men zichzelf geheel kunnen bedruipen. 
De snelle groei van de afdeling Boston was te danken aan het feit, dat 
men een bijzonder goede leader had getroffen, de heer David Norton, 
die oorspronkelijk trouwens als architekt was afgestudeerd. Verder was 
er nog een gedeeltelijk bezoldigde leider voor het zondagsschoolwerk, 
een student, die in opleiding was als geestelijke voor de Unitarian 
Church. Overigens werd alles vrijwillig gedaan, in het bijzonder ook 
door de dames en heren, die iedere week weer aan de zondagsschool les 
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gaven. Het aktieve seizoen van de afdeling liep van oktober tot half 
mei. 's Zomers is het in Boston vrijwel altijd mooi weer en dan was ieder 
gedurende het weekend buiten. De leader had ook de gehele zomer vrij 
en dit gaf hem de gelegenheid voor verdere studie, ik meen dat de heer 
Norton voor een Master's degree in letteren en wijsbegeerte studeerde. 
Maar in de wintertijd was er heel veel te doen. Elke zondagmorgen was 
er een dienst met o.a. een toespraak van de leader dus elke week met 
iets nieuws komen. Deze toespraken stonden op hoog peil en waren 
gebaseerd op veel studie; het waren bepaald geen routine-preken. 
Het aantal toehoorders was meestal 60 80, waarvan diverse niet-leden. 
Er was geen gedachten-wisseling tijdens de dienst, doch de leader bleef 
na de dienst in de zaal achter, opdat men persoonlijk nog met hem kon 
spreken. 
Eén keer maakten wij een dienst mee, waarin een baby van leden aan 
de afdeling werd „gepresenteerd-. Dit is een delicate zaak, die gemakke-
lijk tegenzin kan opwekken, doch deze leader deed het op zo sympathieke 
wijze, dat wij er volkomen positief tegenover stonden. Door de week 
leidt de leader huwelijkssluitingen en begrafenissen, doch deze komen bij 
een kleine afdeling naturlijk niet zoveel voor. Verder was hij altijd ter 
beschikking voor persoonlijk advies aan de leden en ook aan niet-leden 
en leidde hij dikwijls avond-vergaderingen. Deze avonden werden trou-
wens ook wel door anderen geleid. 
Daarnaast staat de leader in het algemene maatschappelijke leven. Hij is 
bijv. aktief in het Negervraagstuk, in het vraagstuk van godsdienst op de 
openbare scholen, in comité's voor diverse goede doeleinden. Deze din-
gen worden als deel van zijn taak als leader beschouwd en men vindt het 
juist dat hij zonodig zijn werktijd er aan besteed. 
Uit het bovenstaande moge blijken, dat de leader inderdaad een belang-
rijke taak in de plaatselijke afdeling heeft, een taak, die echter gebaseerd 
is op twee voorwaarden, die in de Verenigde Staten aanmerkelijk meer 
vervuld zijn dan hier. 
De eerste voorwaarde is voor de hand liggend: namelijk dat behoorlijke 
financiële bijdragen door de leden moeten worden opgebracht, iets waar 
we hier nog lang niet aan toe zijn. Maar daarnaast is er nog een tweede, 
namelijk dat de leden behoefte moeten hebben aan het intensieve ge-
meenschapsleven, dat door het werk van de leader wordt mogelijk ge-
acht. 
Vele leden kwamen in Boston elke zondag op de bijeenkomst (waarbij 
hun kinderen op de zondagsschool waren), en kwamen soms ook nog 
eens door de week met elkaar in kontakt. Sommigen moesten van grote 
afstand komen, wel tot 40 km toe. Zover is men in Nederland nog lang 
niet, en dit ligt misschien ook niet in onze volksaard. Het werk van een 
leader zou dan ook bij ons wel wat anders komen te liggen dan in de 
Verenigde Staten, maar het zou daarom niet minder waardevol behoe-
ven te zijn. 

A. van Kreveld. 
(Uit De Schakel, gewestblad van Friesland) 
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INITIATIEF A'DAM-ZUID/WEST 

De HCP en MGV hebben enkele briefjes ontworpen, als hulpmiddel 
voor de CP's die daarvan gebruik willen maken om hun bezoek aan te 
kondigen. 
Alvorens dit materiaal uit te geven, heeft men het ons toegezonden ter 
bewerking voor landelijk gebruik. Het resultaat volgt hieronder. 
HCP's kunnen het ontwerp bestellen, Code 511.36.10: Voor elke CP één 
exemplaar, want het is niet bestemd om bij de leden in de bus te doen. 
Maar slechts als leidraad, voor wie dit wenst, bij eigenhandig te schrij-
ven brieven. 
Ook voor andere medewerkers en voor CP's die geen brieven schrij-
ven, kunnen de volgende ontwerpen nut hebben. De bedoeling van het 
Contactbezoek wordt er in aangeduid, zo kort en bondig als maar moge-
lijk is. 

K. 

21. INTRODUCTIE CONTACTBEZOEK 

Er zijn contactpersonen die het liefst onaangekondigd op bezoek gaan. 
In dat geval dient de CP wel duidelijk te laten merken dat hij met even-
veel genoegen op een andere tijd zal terugkomen, wanneer het op dit 
onverwachte ogenblik minder goed schikt. 
Wil een CP zijn komst liever schriftelijk voorbereiden, dan staan de 
volgende ontwerpjes ter beschikking. Niet, om deze gestencilled in de 
bus te doen. De CP schrijft persoonlijk een briefje, op zijn eigen manier. 
Voorbeelden dienen slechts, voor wie ervan gebruik wil maken; daarin 
zijn bepaalde voetangels en klemmen weggewerkt, op grond van erva-
ring in verschillende gemeenschappen. 
Brief 1 en 2 zijn bedoeld voor bezoek aan NIEUWE leden. Brief 3 en 4 
voor mensen die al LANGER lid zijn. Bij vervolgbezoekjes zal van een 
voorbeeld wel steeds minder gebruik gemaakt worden, omdat de CP de 
leden dan persoonlijk kent. 

1. Van het Bestuur, zodra iemand lid geworden is. 

GEMEENSCHAP: 
	 Plaats, Datum 

Bestuur (Secr. of HCP) 
Adres, Telefoon 

Aan 	  

Geachte 	 
Onze gemeenschap heet u van harte welkom in haar midden. 
Wij hopen dat dit lidmaatschap zowel voor u zelf als voor het Verbond 
betekenis zal krijgen. 
Binnenkort zal een van onze leden contact met u opnemen voor een 
kort bezoekje, teneinde wederzijds georiënteerd te raken over eventuele 
wensen en mogelijkheden. 
Mocht u hierop geen prijs stellen, zoudt u ons dat dan willen berichten? 

Met hoogachting en vriendelijke groet, 
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2. Van de Contactpersoon. 

GEMEENSCHAP: 	 Plaats, Datum 
Naam CP 
Adres, Telefoon 

Aan 	  

Naar aanleiding van uw toetreden tot de humanistische gemeenschap 
zou ik u, op verzoek van ons bestuur, in de loop van de volgende week 
graag een bezoekje brengen ter kennismaking. 
Mocht ik op een voor u minder geschikt ogenblik komen, wilt u mij clan 
een andere tijd voorstellen? 

3. Voor wie al langer lid zijn: eerste bezoek. 

Als contactpersoon van onze gemeenschap zou ik u in 
volgende week graag een bezoekje willen brengen ter ken 
De bedoeling is een bescheiden wederzijdse oriëntatie 
mogelijkheden ten opzichte van het Verbond. 
Mocht u hierop, om welke reden dan ook, geen prijs 
ons dat dan willen berichten? 

4. Voor wie al langer lid zijn: volgend bezoek. 

Sedert uw lidmaatschap is wellicht reeds eerder iemand van onze ge-
meenschap bij u geweest ter kennismaking. 
Om wederzijds georiënteerd te blijven over wensen en mogelijkheden ten 
opzichte van het Verbond, kan echter zo nu en dan een herhaling wen-
selijk zijn. 
Daarom hoop ik volgende week u een bezoekje te mogen brengen. 
Mocht u hierop, om welke reden dan ook, geen prijs stellen, zoudt u ons 
dat dan willen berichten? 

80 

de loop van de 
nismaking. 
over wensen en 

stellen, zoudt u 

2. Van de Contactpersoon. 

GEMEENSCHAP: 
	

Plaats, Datum 
Naam CP 
Adres, Telefoon 

Aan 	  

Naar aanleiding van uw toetreden tot de humanistische gemeenschap 
zou ik u, op verzoek van ons bestuur, in de loop van de volgende week 
graag een bezoekje brengen ter kennismaking. 
Mocht ik op een voor u minder geschikt ogenblik komen, wilt u mij dan 
een andere tijd voorstellen? 

3. Voor wie al langer lid zijn: eerste bezoek. 

Als contactpersoon van onze gemeenschap zou ik u in de loop van de 
volgende week graag een bezoekje willen brengen ter kennismaking. 
De bedoeling is een bescheiden wederzijdse oriëntatie over wensen en 
mogelijkheden ten opzichte van het Verbond. 
Mocht u hierop, om welke reden dan ook, geen prijs stellen, zoudt u 
ons dat dan willen berichten? 

4. Voor wie al langer lid zijn: volgend bezoek. 

Sedert uw lidmaatschap is wellicht reeds eerder iemand van onze ge-
meenschap bij u geweest ter kennismaking. 
Om wederzijds georiënteerd te blijven over wensen en mogelijkheden ten 
opzichte van het Verbond, kan echter zo nu en dan een herhaling wen-
selijk zijn. 
Daarom hoop ik volgende week u een bezoekje te mogen brengen. 
Mocht u hierop, om welke reden dan ook, geen prijs stellen, zoudt u ons 
dat dan willen berichten? 

80 



NOG EENS ROGERS 1) 

„Psychotherapie en menselijke verhoudingen" van Carl Rogers en Ma-
rian Kinget in 1960 uitgekomen bij Uitgeverij Het Spectrum is uitver- 
kocht. Wanneer komt een herdruk? In afwachting van het antwoord op 
deze vraag kan ik, gelukkig voor al degenen, die zich niet wagen aan de 
Engelse publicaties, voor onze geestelijke verzorging van zo groot be- 
lang, wijzen op het onlangs verschenen pocketboek „In gesprek met de 
ander" van Dr. E. van der Schoot 2 ). De schrijver heeft in samenwer-
king met Dr. H. Faber reeds eerder van zijn belangstelling in de 
methode-Rogers doen blijken in het ook voor ons belangrijke werk „Het 
pastorale gesprek" 3). In protestants-theologische kringen wordt al ge-
ruime tijd aandacht geschonken aan deze werkwijze, zowel door middel 
van theoretische studie als door praktische beoefening. 
Dr. van der Schoot heeft nu dit nieuwe boek geschreven „mede naar 
aanleiding van en in antwoord op allerlei vragen, opmerkingen en sug-
gesties, die naar voren kwamen tijdens cursussen, lezingen en gespreks-
practica voor diverse beroepsgroepen en vrijwillige werkers op verschil-
lende terreinen". Het is een beknopte en eenvoudige inleiding geworden, 
ik mag wel zeggen: vrijwel geheel op de prakische toepassingen gericht. 
Daarmee hangt samen, dat theoretische beschouwingen alleen in een 
aanhangsel, waarin Rogers tegen misvattingen, ten onzent afkomstig 
van Prof. Dr. H. R. Wijngaarden en vooral van Prof. Dr. j. H. van den 
Berg in diens boek „Leven in meervoud", in bescherming genomen 
wordt, te vinden zijn, beschouwingen, die uiteraard geen aanspraak op 
volledigheid maken. De twee grondgedachten van Rogers' (duidelijk 
humanistische) visie op de mens, die door Marian Kinget vooropgesteld 
worden,4) zijn niet expliciet vermeld, laat staan aan de critiek onderwor-
pen, welke men van een christen verwachten kan. 
Voorop staan „de fundamentele voorwaarden voor een vruchtbare ge-
spreksvoering". Dit zijn even zovele eisen aan de pastor, geestelijk raads-
man, psychotherapeut te stellen. 
De g.r. zal in het gesprek met de ander moeten proberen zichzelf te zijn. 
Deze moet ervaren, dat hij eerlijk, betrouwbaar, oprecht, echt tracht te 
zijn. 
De g.r. moet leren de ander onvoorwaardelijk te aanvaarden, zoals hij 
die in het gesprek ontmoet, bovendien zichzelf te aanvaarden. Dit brengt 
mee in het gesprek letten op de eigen gevoelens, er voor op zijn hoede 
zijn, ze reguleren en zo nodig corrigeren. 
De houding van positieve aanvaarding van de ander komt tot uitdruk-
king in gevoelens van respect, warmte, diepe en oprechte belangstelling 
en aandacht, zorg en liefde. De g.r. zal er naar trachten zich zoveel 
mogelijk te verplaatsen in de belevingswereld, het ervaringskader van 
de ander. 

1) Zie Kader 1961 pag. 118-122. 
2) Uitg. G. F. Callenbach N.V. Nijkerk, f 4,90. 
3) Uitg. Erven J. Bijleveld Utrecht, 1962. 
4) Zie het artikel in Kader 1961, pag. 120 r. 8-13. 
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1) Zie Kader 1961 pag. 118-122. 
2) Uitg. G. F. Callenbach N.V. Nijkerk, f 4,90. 
3) Uitg. Erven J. Bijleveld Utrecht, 1962. 
4) Zie het artikel in Kader 1961, pag. 120 r. 8-13. 
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Hij zal vertrouwen dienen te hebben in de mogelijkheden van de mens 
zichzelf te helpen, als men hem op de juiste wijze aanspreekt en ontmoet. 
Hij zal er op uit zijn het rechte woord op het juiste ogenblik te spreken 
(Hier voegt de auteur aan toe: want een mens wórdt — binnen de voor 
hem geldende grenzen en mogelijkheden — wat tot hem gezegd wordt). 
Nog duidelijker dan in het voorafgaande blijkt uit hetgeen er op volgt, 
hoe zeer dit boekje in de geest van Rogers geschreven is, want hij gaat 
verder: 
Als wij ernst maken met deze eisen, zien wij het volgende gebeuren: 
De ander gaat de gesprekssituatie ervaren als gekenmerkt door echte 
medemenselijkheid, liefde en vrijheid. Hij blijkt geleidelijk meer in staat 
zichzelf beter te begrijpen, ook die kanten van zichzelf, die hij voor dien 
niet kon of wilde erkennen. Doordat hij aanvaard wordt zoals hij is, 
ontdekt hij in zichzelf mogelijkheden van groei en van verandering. Hij 
komt tot meer vertrouwen in de ander en in zichzelf vindt hij een grotere 
mate van integratie en leert beter met zijn moeilijkheden te leven. 
Eerst na deze inleidende hoofdstukken komt de non-directieve gespreks-
voering op het tapijt. Ongetwijfeld heeft bij het kiezen van deze volg-
orde de bedoeling voorgezeten duidelijk te doen uitkomen, dat het zwaar-
tepunt van de behandeling ligt in het voldoen aan de grondvoorwaarden 
en dat eerst dan het volgen van de door Rogers aangeprezen werkwijze 
succes kan hebben. 
Wat er mij ook nog toe brengt het kennis nemen van dit boekje warm 
aan te bevelen, dat zijn de vele praktische wenken en het wijzen op 
moeilijkheden, die vrijwel iedereen bij zijn pogingen om te „rogeren-  on-
dervindt, zowel als zijn opmerkingen over bij het op deze manier werken 
rijzende vragen. Ik laat het aan de a.s. lezers (eventueel herlezers) over 
dat waardevolle zelf te ontdekken en er hun voordeel mee te doen. 
Voorzover zij reeds ervaring hebben opgedaan zullen zij al lezende met de 
schrijver een vruchtbaar gesprek kunnen voeren. 

Pr. 

GEESTELIJKE VERZORGING IN DE STRIJDKRACHTEN 

In het vorige nummer van Kader hebben we er op aangedrongen, door 
het laten houden van deskundige inleidingen de bedoeling van de geeste-
lijke verzorging voor militairen uit de doeken te doen. Er bestaan op dit 
gebied nog een aantal misverstanden, die voor een deel het gevolg zijn 
van het feit, dat men niet precies weet, wat de raadslieden in het leger 
doen. 
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Wat is het ? 

Humanistische geestelijke verzorging is niet-godsdienstige verzorging die 
uitgaat van de mens. Deze verzorging wordt verricht door geestelijke 
verzorgers van het Humanistisch Verbond. Zij dragen de naam van: 
raadslieden. De raadsman is de deelnemende militairen behulpzaam bij 
de ontplooiing van een eigen, zelfstandige, kijk op de vele problemen 
van leven en dood. De raadsman heeft niet tot doel om de deelnemende 
militairen te overtuigen van de juistheid van het humanisme maar hij 
helpt hen vanuit zijn overtuiging bij het verwerven van eigen levensin-
zicht en eigen levenskracht. 
De humanistische geestelijke verzorging is gericht op de opbouw van 
een menswaardig leven en een menswaardige samenleving op grond van 
in de mens aanwezige mogelijkheden. 
De raadsman verricht zijn werk groepsgewijze (gevo-lessen) en in indi-
vidueel verband. Men kan zich dus ook persoonlijk tot de raadsman 
wenden om hulp in individuele moeilijkheden. 

Wie krijgt het ? 

De minister van Defensie heeft bepaald dat militairen die aan deze ver-
zorging wensen deel te nemen een verklaring daaromtrent moeten onder-
tekenen en inleveren. Als men meerderjarig is kan men deze verklaring 
zelf tekenen, als men minderjarig is behoren ouders of voogd dat te 
doen. 
Iedere militair die dat wenst, kan genoemde verklaring inleveren. De 
minister en de militaire autoriteiten vragen dus niet of men godsdienstig 
of ongodsdienstig is. Ieder behoort voor zich zelf uit te maken of men al 
dan niet aan deze verzorging wenst deel te nemen. Natuurlijk is het wel 
van groot belang dat men, alvorens een verklaring te ondertekenen, zich 
afvraagt of men van een humanistische verzorging gediend is of niet. 
Wie een verklaring ondertekent en inlevert is daarmee geen humanist 
geworden. Dat is een zaak die men op ieder moment van zijn leven zelf 
behoort uit te maken. De inlevering van de verklaring betekent niet 
anders dan dat men de wens uitspreekt deel te nemen aan de verzorging 
van de raadsman. 

Het bovenstaande hebben we overgenomen uit de fraaie folder, die van-
uit het bureau van de Hoofdraadsman voor deze tak van dienst, Hoofd-
straat 84, Driebergen, verspreid wordt. Aan ditzelfde adres kunnen be-
sturen om een inleider vragen. 
Tenslotte, dat er behoefte aan is blijkt wel uit het feit, dat in de enkele 
maanden dat dit werk aan de gang is, reeds contacten worden onder-
houden met 1700 deelnemers, terwijl er ongeveer 150 per maand bijko-
men. De vier raadslieden geven gemiddeld 20 lessen per week en rijden 
zo'n 1000 km in hun auto om de verschillende legerplaatsen te bezoeken. 
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Lumsuitotdoio vwurottig  

NIEUWE CURSUS H.O.I. 

Gedeeltelijk in aansluiting op en ter correctie van het artikel „Vormings-
leiders-  in het vorige nummer van dit blad, kan thans melding gemaakt 
worden van de mogelijkheid om in te schrijven voor de nieuwe cursus 
van het Humanistisch Opleidings Instituut. 

Inrichting 

Deze twee jaar durende cursus (1965J'66-196/'67) kent wederom twee 
leergangen, t.w. A. een opleiding tot geestelijk raadsman en B. een oplei-
ding tot docent vormingsonderwijs (vormingsleider). Beide leergangen 
omvatten de vakken humanistiek, filosofie, andragogiek, groepswerk, 
kennis van de bijbel, het christendom en de niet-westerse religies en van 
het georganiseerde humanisme. Voor de vormingsleiders zijn er aparte 
colleges over de didactiek van het humanistisch vormingsonderwijs. De 
aanstaande geestelijk raadslieden krijgen colleges in de praktijk van de 
geestelijke verzorging, psychologie en sociologie. 
Docenten in het afgelopen studiejaar waren prof. dr. H. Berkhof, prof. 
dr. B. I. M. Delfgaauw, dr. W. van Dooren, prof. dr. L. van Gelder, dr. 
S. L. Kwee, Th. W. Polet, P. A. Pols, prof. dr. J. P. van Praag, dr. J. M. 
Rabbie, drs. P. Roest, prof. dr. Sperna Weiland, prof. dr. P. Thoenes, 
drs. R. van der Vegt en mevrouw E. Vrind-van Praag. 
De colleges hebben een aanvullend en inleidend karakter en er wordt 
dan ook verwacht, dat de deelnemers bereid en in staat zijn aan de 
hand van de opgegeven vakliteratuur gedurende deze jaren hun tijd te 
wijden aan zelfstudie. De ervaring heeft geleerd, dat dit ongeveer twee 
avonden per week in beslag neemt. 
De studie wordt afgesloten met een tentamen, dat bestaat uit een scriptie 
over een onderwerp uit een van de hoofdvakken naar keuze van de 
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didaat en een mondelinge gedachtenwisseling over de stof van w  
hoofdvakken, eveneens naar keuze van de kandidaat. 

Plaats en tijd 

De colleges vinden meestentijds om de veertien dagen in Utrecht plaats. 
Voor 1965-1966 zijn de volgende collegedata vastgesteld: 
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18 september 1965 
2, 16 en 23 oktober 
6, 20 en 27 november 
11 december 
8 en 22 januari 1966 

5 en 19 februari 
5, 19 en 26 maart 
2 en 23 april 
7 en 21 mei 
4, 18 en 25 juni 

De collegetijden zijn van 14.05 tot 14.55 en 15.00 tot 15.50 uur en van 
16.10 tot 17.00 en 17.05 tot 17.35 uur. 
Van de deelnemers wordt uiteraard verwacht, dat zij de colleges regel-
matig zullen bijwonen en van (eventuele) verhindering tijdig kennis zul-
len geven. 
Bovendien wordt elk collegejaar begonnen met een weekend, gewijd 
aan de praktijk van het groepwerk. Dit jaar zal het weekend gehouden 
worden op 4 en 5 september a.s. 

Toelating en mogelijkheden 

De cursus staat in beginsel open voor iedereen, die de humanistische 
levensovertuiging huldigt. Voor de leergang Geestelijk Raadslieden is 
verder een middelbare schoolopleiding vereist plus verdere studie of 
ervaring op sociaal-pedagogisch terrein. Voor de leergang Docent Vor-
mingsonderwijs (vormingsleider) dient men te beschikken over een 
onderwijsbevoegdheid aan een onderwijsinrichting. Voorts beoordeelt 
de Commissie van Toelating de persoonlijke geschiktheid van de kandi-
daten en wordt bij de beslissing over de toelating o.m. rekening gehou-
den met de toekomstige plaatsingsmogelijkheden (ook in geografisch op-
zicht). Als leeftijdsgrenzen worden in den regel 25 (minimum) en 35 
(maximum) jaar aangehouden. 
Eenmaal in het bezit zijnde van het H.O.I.-diploma Vormingsleider is 
men bevoegd tot het geven van humanistisch vormingsonderwijs en be-
staat de mogelijkheid tot benoeming door het hoofdbestuur van het Hu-
manistisch Verbond als bevoegd docent (zowel full-time als part-time). 
Het diploma Geestelijk Raadsman kan leiden tot het aanstellen als zoda-
nig in een der sectoren van de geestelijke verzorging van het Humanis-
tisch Verbond. 

Kosten en opgave 

Tenslotte zij vermeld, dat de kosten f 400,— per cursusjaar bedragen, 
maar dat onder bepaalde omstandigheden tegemoetkomingen en reduc-
ties worden verleend (o.m. in de reiskosten). Een en ander wordt gere-
geld bij de definitieve aanmelding voor de cursus. 
Aanmeldingen kunnen geschieden bij de directie en administratie van 
het Humanistische Opleidings Instituut, Oudegracht 152, Utrecht, tele-
foon (030) 1 01 63 en 2 95 63, waar ook alle verdere inlichtingen wor-
den verstrekt. 
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