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OPMERKINGEN VOORAF 

Gelukkig, er is een reactie gekomen op ons herhaald verzoek aan de lezers, 
om hun opvattingen over bepaalde zaken eens uit te spreken. In dit nummer 
kan men een artikel aantreffen van onze vriend de Boer, secretaris van de 
gemeenschap Den Helder. Het gaat over de zaak die hem bijzonder ter 
harte gaat, n.l. de kernbewapening en we zijn van mening, dat samen met 
het verslag over de gespreksgroep in Den Haag/Oost hier voldoende stof 
aanwezig is om er in andere groepen in te duiken. Want we kunnen na-
tuurlijk bij elke gelegenheid zowel vanuit de gemeenschappen als vanuit 
het H.B. wel blijven hameren op het aambeeld van ,.het mee-denken", 
alleen met dat getimmer komen we niet zo veel verder. Vandaar dan ook, 
dat op verzoek van de redacteur van dit blad het Dagelijks Bestuur als zijn 
mening heeft uitgesproken, dat het erg aanbevelenswaardig zou zijn, als in 
Kader zaken in discussie kwamen, die functioneel met het Verbond te 
maken hebben. Waarbij natuurlijk van deze kant altijd het recht blijft 
bestaan om artikelen af te wijzen of om wijziging te vragen, als wij de op-
vatting hebben, dat wat ter tafel wordt gebracht hier niet thuis hoort. 
Tenslotte is er dan het congres dat de redacteur kiest, om er anders over 
te denken. 

In dit nummer zal men ook een tweetal verslagen aantreffen, waarvan wij 
de lezing in het bijzonder aan onze gemeenschapsbestuurders dringend 
aanbevelen. Dat geldt met name voor de bijeenkomst van penningmeesters, 
want daar kwam eigenlijk heel duidelijk uit de doeken, dat onze hele 
vooruitgang en de aanpak van nieuwe taken staat of valt met de centen. 
En in dit verband was er weer eens gelegenheid voor de secretaris-pen-
ningmeester van het Steunfonds om een aantal misverstanden t.a.v. deze 
instelling uit de weg te ruimen en met klem van argumenten aan te tonen, 
dat het hier niet gaat om de persoonlijke hobby van enkele enthousiaste-
lingen. Vandaar dan ook, dat we dit verslag een veel grotere omvang 
hebben gegeven dan gebruikelijk is en eigenlijk in verband met de ruimte 
verantwoord. Daarnaast nog eens een opfrissertje voor alle deelnemers 
aan de regionale conferentie en tevens een poging om de vraag „waar is 
het eigenlijk om begonnen" op de agenda te plaatsen. Niet alleen op de 
agenda van het hoofdbestuur, maar op die van alle gemeenschapsbesturen. 

Het artikelen over het jaar geestelijke verzorging in de strijdkrachten dat 
we uit Ego overnamen, zal voor velen nog eens te meer de noodzaak 
onderstreept hebben, hieraan meer aandacht te besteden dan tot nu toe 
gebeurde. Nu al komen bij onze besturen jongeren, die in hun diensttijd 
met het humanisme kennis hebben gemaakt en die kennismaking willen 
voortzetten. Waaruit dan meteen de noodzaak voortspruit om te komen 
tot een goede opvang, m.a.w. tot het stichten van jongerengroepen. 
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BESTUURSLEDEN BIJEEN 

Op 9 oktober en 13 november j.l. waren in het Erasmushuis te 
Utrecht vertegenwoordigers van de gemeenschaps-, gewest- en 
federatiebesturen bijeen om zich te beraden over de vraag „Waar 
is het ons om begonnen?" 
De algemeen voorzitter, prof. dr. J. P. van Praag, hield beide 
malen een korte inleiding, waarna de deelnemers uiteen gingen 
in enkele groepen om aan de hand van vragen over het thema van 
gedachten te wisselen. De resultaten van de discussie werden 
tegen het eind van de middag gerapporteerd. Een korte discussie 
en een slotwoord van de algemeen voorzitter besloot de bijeen-
komsten. 

Waar is het ons om begonnen? 

Meedenken is een modewoord, waarover op ons congres ook veel ge-
sproken is. Maar het mag, het moet zelfs. Het is noodzakelijk dat

nin 
  velen 

meedenken, niet over detailkwesties, maar over de grote lijnen in 
werk van het Verbond. Anders ontstaat er een gevoel van gebrek aan 
communicatie, een kloof tussen de mensen in het land en het centrale  
apparaat. Tussen beiden moet echter overeenstemming bestaan over de 
middelen. Een van de belangrijkste middelen is de geestelijke vorming in
de meest algemene zin. Aanvankelijk lag daarbij het zwaartepun

t op de zondagochtendbijeenkomsten, maar na twintig jaar is daar langzaamaan
verandering in gekomen en zijn de gespreksgroepen, de huiskamerbijeen-
komsten   e.d. ontstaan. Behalve deze geestelijke vorming zijn er de  ont-
spanning, het gemeenschapswerk e.d. 
Maar wanneer dit middelen zijn, waartoe dan deze middelen? Het doel 
staat ons niet altijd even scherp voor ogen. We werken in de situatie van 
het ogenblik, maar dat houdt niet in: dat wat ,toevallig gebeurt. We  
leven in een periode, die met recht en rede een keerpunt in de geschiedenis 
van de mensheid genoemd mag worden. Het is een beslissende fase, die 
te vergelijken is met de tijd, toen de mens uit de mist van de oertijd opdook 
en het vuur en de eerste werktuigen ging gebruiken. Een steeds voort-
schrijdende verfijning is door de mensen ontwikkeld. Eerst trad een-
voudige mechanisatie van de arbeid op, daarna een rationalisatie, d.w.z. 
een organisatie van de arbeid door de inschakeling van apparatuur die 
een veelvoud van hetzelfde produkt levert. Tenslotte beleven we nu de 
automatie: wij laten de apparatuur zichzelf controleren. Deze hele ont-
wikkeling speelt zich in een steeds sneller tempo af. Wij kunnen hier ver-
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wijzen naar ,de kromme van Mazure' die zo duidelijk aangeeft welke 
versnelling zich in de laatste 100 á 150 jaar heeft voorgedaan. De mens 
was de slaaf in zijn strijd om het dagelijks bestaan. De geschetste ontwik-
keling biedt hem de mogelijkheid naar steeds groter vrijheid. 

Het perspectief van de vrijheid, maar wat doen wij er mee? De wetenschap 
en de techniek — het weten en kunnen — breiden zich uit, maar er zal in 
deze situatie orde geschapen dienen te worden. Het is een toekomst met 
ongekende mogelijkheden maar ook met ongekende gevaren. Het gevaar, 
dat de mens wederom slaaf wordt en slachtoffer van de nieuwe wijze van 
mens-zijn. De nieuwe, vrije wijze van mens-zijn zal gemeengoed moeten 
worden anders dreigt de ondergang van de menselijke samenleving. 
Hier is het voortbestaan van de mens en zijn cultuur aan de orde. Het 
gaat uiteindelijk niet om de middelen, maar om de innerlijke spankracht. 
Meer middelen — meer spankracht. Het doel is de moderne mens, die in 
een moderne wereld menselijk moet trachten te leven. Het is een uitdaging 
aan ons, een handje vol mensen in Nederland en in de wereld. We zijn 
trots op hetgeen bereikt is, maar ook met een gevoel van spijt, zorg en 
teleurstelling. Dat zo weinigen het moeten doen en het vele niet aan 
kunnen. De groei van 1000 per jaar is mooi, maar nog altijd denken we 
aan de 60.000 mensen, die lid zouden kunnen zijn. Zo veel meer leden is 
geen doel in zichzelf, maar het betekent wel meer geld, meer mankracht, 
kortom meer mogelijkheden. 
Groter vrijheid, meer angst. De mens van heden kan geen beroep doen op 
de levenspatronen van tien jaar terug. Het sexuele leven, de politiek, het 
huwelijk en tal van andere zaken worden steeds weer anders gezien en 
beleefd. Dit schept onzekerheid in de mens, waardoor hij wantrouwig 
wordt. Zijn angst wordt groter naarmate hij de vrijheid in de meerdere 
mogelijkheden gaat zien. Hij kan er wanhopig, zelfs krankzinnig onder 
worden. Een identiteitscrisis, waarin hij zichzelf als in een lege woestijn 
vindt. Het houvast van een rechtlijnig bestaan valt weg. Maar in deze 
woestijn zal water aangeboord kunnen worden; een experiment, dat een 
uitzicht geeft op het leven. Dit nieuwe experiment is vol risico's, een 
gevaarlijk leven dat durf en moed vraagt. 
Dit zou men een centrale formule kunnen noemen: de gedachte dat de 
individuele mens te midden van zijn medemens en met die medemens zijn 
scheppingskracht ontplooit tot zingeving. Zelfontplooiing in medemense-
lijkheid. Daar ligt een taak die omschreven kan worden als het wekken 
uit de sleur en het aanzetten tot nieuwe creativiteit. Hierdoor kan de 
innerlijke weerbaarheid ontstaan, die noodzakelijk is voor het voortbe-
staan van de menselijkheid en de menselijke natuur. Deze nieuwe creativi-
teit is geen zaak van grote en afgesloten theorieën, maar juist iets dat het 
dagelijkse leven en de eenvoudige zaken betreft. Daar zal de mens — en 
met name de humanist — tot nieuwe, menselijke vormgeving dienen te 
komen. 

Een van de veel gehoorde bezwaren is, dat men het praktische werk 
prachtig vindt, maar waarom al die loodzware theorie? Waarom theorie? 
Omdat theorie en praktijk wezenlijk met elkaar verbonden zijn. Zou er 
geen theorie zijn waarop de organisatie berustte, dan zou het praktische 
werk niet gedaan kunnen worden. 
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Een ander, veel gehoord bezwaar is, dat we mee zouden werken aan de 
verzuiling. Maar een niet te ontkennen feit is, dat niet alle mensen het-
zelfde zijn. Er zijn hervormden en rooms-katholieken. Er zijn ook zelf-
bewuste buitenkerkelijken, die een zeer doordachte levensbeschouwing 
hebben. Hun verantwoordelijkheidsgevoel gebiedt hun de konsekwenties 
te trekken uit die levensbeschouwing. Dit is geen verzuiling. We zijn best 
bereid met anderen samen te werken, maar de praktijk leert dan, dat men 
daar grondig met elkaar over moet praten. 
Humanisme is een zaak, die moderne mensen aanspreekt. De tegenwer-
ping, dat zondagochtendbijeenkomsten zalverig, prekerig e.d. zijn snijdt 
geen hout. Afgezien van de vraag of het waar is, er zijn mensen, die een 
bijeenkomst op zondagaochtend op prijs stellen. Dat mogen ze, zo goed als 
anderen deze bijeenkomsten niet ambiëren. 
Nog een geheel ander bezwaar wordt genoemd het feit dat zich een 
dogmatiek aan het ontwikkelen is. Vraag daarbij is echter, zou het anders 
kunnen? Men is bang voor verstarring. Ook voor ons is opletten geboden. 
maar angst is dan wel een zeer slechte raadgever. 

Emotionele weerstanden 

Dit zijn echter niet de werkelijke bezwaren. In werkelijkheid spelen 
emotionele weerstanden een rol, daar waar anderen het gevoel hebben, 
dat ze niet met rust gelaten worden. 
In dit verband is een ervaring leerzaam, die werd opgedaan tijdens een 
kennismakingsweekeinde van deelnemers aan de cursus van het Huma-
nistische Opleidings Instituut. Over het algemeen weet men, dat men de 
cursus gaat volgen omdat het Verbond en andere humanistische organi-
saties behoefte hebben aan goed opgeleid kader. Maar na enig heen en 
weer praten komen diepere drijfveren naar boven: eigenlijk komen we, 
zo zegt minstens de helft van de cursisten, omdat we het gevoel hebben' 
ons dagelijks werk niet goed meer aan te kunnen zonder de ondergrond 
van een levensovertuiging. Het zijn vooral de onderwijsmensen, maat-
schappelijk werkers, maar ook de juristen, psychologen en psychiaters 
die zo redeneren. 

Het Humanistisch Verbond is er niet om verenigingetje te spelen. Luiste-
ren naar wat er in het algemeen gezegd wordt, maar in het bijzonder naar 
de buitenkerkelijken omdat we onze vorm moeten vinden. De mensen op  
hun eigen wijze aanspreken, niet met het woord en de theorie, maar veel-
eer met het voorbeeld. 
De gelijkgerechtigheid is een gestreden strijd. Het verwijt wordt weleens 
gehoord, dat zo weinig van deze strijdbaarheid doorklinkt in de eigen 
organen. Is dat zinvol? Strijdbaarheid wordt pas nuttig wanneer men oog 
in oog staat met een minister, de aartsbisschop, de synode. Dit geldt net 
zo goed voor de gemeenschapsbestuurder in zijn contacten met burge-
meester of wethouder, de plaatselijke pastoor of een kerkeraad. Toch is dit 
de kleine strijd, want de grote strijd ligt voor ons. Daarbij gaat het om de 
innerlijke spankracht en de creativiteit van de buitenkerkelijken. Dit is 
een veel moeilijker zaak. Het is ook niet alleen of in de eerste plaats een 
zaak van het hoofdbestuur, maar van de gemeenschappen en het indivi-
duele lid. Wanneer we in deze strijd niet slagen, dan is al ons werk te 
vergeefs geweest, aldus professor Van Praag. 
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In de middagzittingen werd gerapporteerd wat er in de discussiegroepen 
ter tafel was gebracht. Na de inleiding van prof. Van Praag waren de 
deelnemers namelijk in groepjes van 10 tot 12 mensen uiteen gegaan. Alle 
groepen haden dezelfde gesprekspunten meegekregen, maar met het ver-
zoek een punt meer in het bijzonder onder de loep te nemen. 

Tijdens de eerste bijeenkomst waren de gespreksthema's voor de groepen: 

1. Wat is het eigenlijke doel van het H.V.? Hoe kan het streven daar naar 
functioneren (nut hebben) voor enkeling en samenleving? 
2. Waarom heeft het H.V. geen 60.000 leden? Welke gerechtvaardigde 
bezwaren, welke emotionele weerstanden zijn er (en bij wie)? 
3. Welke middelen kunnen dienen om aan de bezwaren tegemoet te 
komen en de weerstanden te overwinnen? 
4. Hoe kunnen deze middelen met de beschikbare mogelijkheden der 
gemeenschappen nu of in de toekomst worden toegepast? 
5. Hoe kunnen de resultaten van deze overwegingen in het H.V. over de 
gehele linie tot gemeen goed worden gemaakt? 

De tweede dag waren de thema's iets anders geformuleerd: 

1. Wat is het eigenlijke doel van het H.V.? 
Wat kan het humanisme betekenen in ieders persoonlijke leven en wat kan 
de betekenis zijn voor de samenleving? 
2. Wat verlangen bepaalde personen of groepen ( welke?) van het 
Humanistisch Verbond? 
Welke (gerechtvaardigde) bezwaren zijn er en welke (emotionele) weer-
standen (en bij wie)? 
3. Moeten we onze ideeën onder woorden brengen en wat kunnen we 
praktisch doen om aan de bezwaren tegemoet te komen en de weerstanden 
te overwinnen? 

Uiteraard leverden deze vragen een bonte verscheidenheid van antwoor-
den en inzichten op. Zo noteerde we o.m. de opmerking, dat een gemeen-
schapsbestuur een homogene ploeg moet zijn, die eigenlijk van tijd tot tijd 
een aparte bestuursvergadering zou moeten uittrekken voor het behan-
delen van deze vraagstukken. Vaak blijkt, zo zei men, dat men wel weet 
wat het Verbond wil en doet, maar dat men geen duidelijk inzicht heeft 
in het humanisme als zodanig. 
Vanuit deze gedachte werd ook gepleit voor kleine groepen binnen de 
gemeenschappen, om het inzicht in het humanisme te versterken: een 
soort inwendige zending. 

Beide dagen werd ook opgemerkt, dat we het vermogen nog niet hebben 
gevonden om de zaken duidelijk en eenvoudig aan de orde te stellen. Dit 
leidde weer tot de stelling, dat er groepen zijn, waarvoor we inderdaad de 
juiste taal nog niet gevonden hebben, maar dat er in alle lagen van de 
bevolking ook groepen te vinden zijn, die eenvoudig niet willen praten 
en er over nadenken: de 45.000 — waar we zo vaak over spreken —
voelen zich in het algemeen kiplekker. 
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Ook de openheid van de gemeenschappen naar andere groeperingen werd 
sterk bepleit. Vaak wekt een gemeenschap de indruk een gesloten cirkel te 
zijn met een zekere exclusiviteit. In dit verband werd ook verwezen naar 
de opmerkingen van Kwee Swan Liat in het boekje ,Humanisten over 
oorlog en vrede', waarover, volgens de spreker, opmerkelijk weinig over 
gezegd is binnen het Verbond. Anderen zagen het allemaal niet zo somber. 
Zij adviseerden om rustig door te gaan, de tijd werkt voor ons. 

In zijn slotwoord maakte prof. Van Praag geen samenvatting, omdat dit 
niet de bedoeling van deze dagen was geweest. Meestal zijn in het verleden 
op de regionale kaderconferenties nieuwe ideeën, nieuwe activiteiten ge-
lanceerd, waarvan dan gehoopt werd dat de gemeenschappen ze als een 
nieuwe taak op de schouders wilden nemen. Ditmaal ging het er om een 
onderwerp aan de orde te stellen en te vernemen, welke ideeën, welke 
ervaringen de bestuursleden van de gemeenschappen hadden. 
Toch wilde de heer Van Praag op twee punten in gaan. Het eerste betreft 
de politiek. Er is gezegd, dat het Verbond zich meer tot politieke uitspra-
ken zou moeten laten verleiden (eerste dag) en dat het Verbond zich te 
veel met politieke zaken bezighoudt (tweede dag) en verder dat het 
Verbond te rood is en er zo weinig V.V.D.'ers in zitten. Krachtens de 
aard van de organisatie is het Verbond er niet om zich met politieke 
kwesties op korte termijn en partij-politieke kwesties bezig te houden. 
Anders ligt dit met politieke kwesties op lange termijn. Daaraan zitten 
ook altijd levensbeschouwelijke aspecten en het is de taak van een geeste-
lijk (evenals van de kerkelijke) genootschap om aandacht daaraan te 
schenken en eventueel uitspraken te doen. Daaraan kunnen de politici 
hun inspiratie ontlenen. Zaken als rassenkwesties, sociale gerechtigheid,  
de inrichting van de toekomstige samenleving en dergelijke behoren nood-
zakelijkerwijs binnen het werkterrein van het Verbond te vallen. Spreker 
betreurde het persoonlijk, dat de politieke partijen in het algemeen niet 
toekomen aan deze problematiek op lange termijn. 
Dat het H.V. te rood zou zijn is al een oude opmerking. Het vloeit echter 
logisch voort uit de politieke verhoudingen in Nederland. De P.v.d.A. is 
nu eenmaal een grote partij in verhouding tot de V.V.D. en dus zal ook 
het aantal leden van het Verbond, dat op de P.v.d.A. georiënteerd is, veel 
groter zijn, dan de groep die zich richten op de V.V.D. 
Tenslotte is er ook de vraag gesteld of het Verbond zijn beginsel en doel-
stelling niet wat te eng gesteld heeft. De bewuste vragensteller meende,  
dat er binnen het Verbond ook ruimte zou moeten zijn voor mensen me 
theïstische opvattingen, die zich echter niet thuis voelen bij de bestaande 
kerkgenootschappen. Nu is het ongetwijfeld waar, dat er mensen zijn, die 
geloven in buitenmenselijke en buitenaardse krachten die ons verstand te 
boven gaan, maar desondanks hun levensloop daarop baseren. Indien zij 
lid willen zijn of worden van het Verbond is dat hun persoonlijke beslis-
sing. Het Verbond in zijn geheel is een platform, waarop mensen elkaar 
ontmoeten, die er van overtuigd zijn, dat de mens tezamen met zijn mede-
mens en gebaseerd op de menselijke vermogens een leven op moet bouwen,  
dat de moeite waard is. Dat de mens de zin van het leven er zelf in zal 
moeten leggen en zich daarbij niet kan verlaten op boven- of buitenmen-
selijke krachten. Een mens moet — en kan ook — zijn eigen problemen 
oplossen. Het is in een tijd, waarin hij de schakel is in een revolutionaire  
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ontwikkeling, een extra moeilijke opgave. Het vereist een grote dosis 
geestelijke weerbaarheid, die schijnoplossingen doorziet en demoniën weet 
te weerstaan. Creativiteit in de eigen mogelijkheden en met eigen ver-
mogens. 

Met woorden van deze strekking besloot de algemeen voorzitter beide 
kaderdagen, waaraan de deelnemers nog lang zullen terugdenken en nog 
vaak in hun gemeenschappen over praten. 

M. W. Verduijn 

NOTEERT U DIT EVEN? 

Klapper op Mens en Wereld en Rekenschap 

Het Centraal Bureau vestigt er de aandacht op, dat thans een klapper is 
verschenen op de inhoud van Mens en Wereld en Rekenschap. Dat houdt 
in, dat wie zich in een bepaald onderwerp wil verdiepen, en wil weten of 
er in onze bladen over geschreven is, dat in die klapper te weten kan 
komen. Voor gespreksleiders een belangrijke aanwinst. Men moet er wel 
een reisje naar Utrecht voor over hebben om het in de bibliotheek uit 
te zoeken. 

Actie Steunfonds februari 1966 

Hoewel alle besturen volledig op de hoogte zijn gebracht van de voorge-
nomen activiteiten van het Steunfonds rondom het 20-jarig bestaan van 
het Verbond menen we er goed aan te doen, hier nog eens extra de aan-
dacht op te vestigen. Vandaar dat we ook aanbevelen, het verslag in dit 
nummer over de penningmeestersconferentie met bijzondere zorgvuldig-
heid te lezen. 

Nog eens de brochure-tafel 

Hoewel we voor en na op de noodzaak van een goed ingerichte brochure-
tafel hebben aangedrongen, blijven een aantal besturen hardnekkig 
voortgaan met oude, vergeelde uitgaven aan te bieden. Ruim die zaak op, 
stuur ze terug naar Utrecht en bestel onze nieuwe brochures! 
Schriftelijke voorlichting is een uitstekende manier om belangstellenden 
op de hoogte te brengen, maar dan moet het ook bij de tijd zijn. En al 
hebben een aantal onderwerpen „eeuwigheidswaarde", ze dienen er wel 
aantrekkelijk uit te zien. En het zal wel niemand zijn ontgaan, dat de laatste 
jaren onze geschriften in een wat moderner kleed zijn gestoken. 

Frankering bij abonnement 

Niet ten onrechte werd er door verschillende aanwezigen op de penning-
meestersbijeenkomst op gewezen, dat men een belangrijke besparing kan 
bereiken, door regelmatig uitgaande drukwerken bij abonnement te fran-
keren. Daarover kan elk postkantoor inlichtingen verstrekken. Gaat u het 
nu eens vragen, het kan een hoop schelen. 
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HUMANISTISCHE VROUWEN GROEPEN 

Een gesprek met mevrouw T. Max-Nijman 

We kennen allen het Humanistisch Verbond, een levensbeschouwelijke 
groepering van buitenkerkelijken, die geestelijk onderdak gevonden 
hebben in het Humanisme. De humanistische levensovertuiging wordt ge-
kenmerkt door het pogen om leven en wereld te verstaan met een beroep 
op menselijke vermogens en zonder uit te gaan van bijzondere openbaring. 
Achter alle geestelijke aktiviteiten, die het Verbond ontplooit, staat ook 
de organisatie. Het Verbond kent de plaatselijke gemeenschappen, heeft 
de gewestelijke kontaktpunten, heeft een Hoofdbestuur en natuurlijk de 
leden, mannen en vrouwen. Mannen en vrouwen, die gezamenlijk het werk 
voor het Verbond doen, gezamenlijk de bijeenkomsten bezoeken, gezamen-
lijk het Congres bevolken in een volkomen gelijk op gaan. Zo is het ook 
goed. 
Toch ontstond er, nu al weer enige jaren geleden, zo incidenteel in ver-
schillende gemeenschappen de behoefte om als vrouwen eens bij elkaar te 
komen. 

In Amersfoort, waar Mevr. Max woont, ontstond die behoefte o.a. ook 
uit praktische overwegingen. Door de zorg van de vrouw voor het huis-
gezin kwam vaak de man alleen op de avondbijeenkomsten, of alleen de 
oudere vrouw, die niet meer voor de kinderen thuis behoefde te blijven. 
De jongere vrouwen kwamen dus maar zelden op de avonden. 
Dit werd als een gemis gevoeld, als een lacune in het geheel. Men kreeg 
daardoor te weinig binding met elkaar. Hier wilden ze iets aan doen en 
Mevr. Max en nog enige anderen namen het initiatief om de vrouwen 
eens op een ochtend uit te nodigen. Hierdoor is zij de geestelijke moeder 
van de humanistische vrouwengroepen geworden. 
Ja, aldus Mevr. Max, we hebben ook de gevaren van een vrouwengroep 
ernstig onder ogen gezien. Het is persé niet de bedoeling om een eigen club 
te vormen en je daarin op te sluiten. Daarom is er ook geen echt plaatselijk 
bestuur. Er is geen of heel weinig kontakt met andere groepen, die zo hier 
en daar in het land bestaan en van een officiële organisatievorm in lande-
lijk verband is geen sprake. Alles wat de vrouwen als lid van het Humanis-
tisch Verbond willen inbrengen, doen zij gewoon via de plaatselijke ge-
meenschap. Toch, zo vertelt Mevr. Max verder, is er een eigen benade-
ringswijze van de problematiek door de vrouw. Zij vindt dit niets met 
niet-geëmancipeerd-zijn te maken hebben. Juist het zich zelf blijven met de 
eigen inzichten en daarvoor uitkomen is een teken van echte emancipatie. 
Vrouwen spreken anders onderling, de onderwerpen liggen anders, maar 
we zoeken wel altijd naar onderwerpen, die te maken hebben met de 
vrouw en de levensbeschouwing. 
De vrouwen zelf spreken; het gaat niet om een inleiding. Het onderwerp 
is de aanleiding tot het gesprek en om dat gesprek gaat het. Er ontstaat 
contact en een band door. We moeten ons bezinnen op de dingen, die ons 
beroeren en we moeten proberen dat onder woorden te brengen. 
Het is nooit hoogdravend; het zijn de problemen, waar we allen mee te 
maken hebben, in het gezin, in het werk, in het hele leven. 
De gewone dagelijkse handelwijze in overeenstemming trachten te bren-
gen met de levensovertuiging. 
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juist daarom is de vrouw zo belangrijk in het geheel. Zij kan door haar 
visie de sfeer in het gezin mede bepalen. 
Het Humanistisch Verbond staat nog vaak in een strijdpositie. Daarom is 
het goed, dat wij allen, dus ook de vrouw, antwoord weten te geven op 
eventuele aanvallen en vragen van buitenaf. 
Wij willen niet met de mond vol tanden staan. Dat was onder meer één 
van de onderwerpen van gesprek, een onderwerp overigens, waar men 
bijna nooit over uitgepraat raakt. 

Groei 

Op mijn vraag — óf en hoe het groeide — antwoordde Mevr. Max: Het 
groeit, eerst langzaam, toen vlugger, nadat wij vooral bij de mannen, maar 
toch ook wel bij vrouwen zelf, weerstanden hadden overwonnen. Sommigen 
waren bang voor de sekte-vorming, waarover we in het begin al spraken. 
Toen men merkte, dat we juist de vrouwen dichter tot het Verbond brach-
ten, dat de vrouwen zich in een gewone bijeenkomsten beter durfden te 
uiten, gaf men zich gewonnen en daarom — ja — het groeit! 
Het is niet bij Amersfoort gebleven. Er zijn zo langzamerhand door het 
hele land groepen ontstaan. Hoeveel precies weet ik niet. De groepen 
hebben alle hun eigen werkwijze. 
Er zijn wel eens wijdere contacten, die door een plaatselijke groep 
spontaan georganiseerd wordt, b.v. gewestelijk. Daar blijft het dan wel bij. 
Als er functies te vervullen zijn, vervult men die in het Verbond zelf om 
zodoende de grote organisatie niet het bloed te ontnemen. 
De vrouwengroepen zien we niet als doel, maar als middel om die vrouwen 
dat geestelijk kontakt te bieden, waarvan ze anders verstoken zouden 
blijven. 
Het wonderlijke is, zo zei Mevr. Max, dat het ook wel eens lastig is om 
geen echte organisatie te hebben. Als een vrouwengroep plaatselijk b.v. 
wil meedoen aan het werk van de diverse vrouwenorganisaties dan is het 
toch nodig om een soort van bestuurlijke vorm te hebben. 
En het is belangrijk om ook als humanistische vrouwen een steentje bij 
te dragen — je stem te laten horen en de eigen accenten te leggen. Ook 
voor de volledigheid van het levensbeschouwelijke beeld van de bevolking 
is het nodig, mee te doen. Door het ontbreken van een landelijke organi-
satievorm zijn de Humanistische vrouwengroepen niet aangesloten bij 
landelijke vrouwenorganisaties. Mevrouw Max zag dit toch wel als een 
nadeel. 
Zo ziet u maar, zuchtte zij, wat voor het werk naar binnen overbodig is, 
kan voor het optreden naar buiten toch wel eens nodig zijn. 
Op mijn vraag, of zij speciale wensen had ten opzichte van de positie van 
de vrouw in het algemeen gaf Mevr. Max het volgende zeer behartens-
waardige antwoord. 
Ik zou wensen, dat er meer vrouwen bereid zouden zijn om een volwassen 
plaats in te nemen en met meer zelfvertrouwen naar buiten te treden. Een 
wens, waarbij wij als Vrouwenbond, ons graag aansluiten. 

Fine de Leeuw 

(Met toestemming van de redaktie overgenomen 
uit „Wij Vrouwen" van de P.v.d.A., oktober 1965.) 
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NAAR AANLEIDING VAN 
„EEN VOORBEELD UIT DE PRAKTIJK' 

(zie Kader juni-juli '65) 

Met grote belangstelling nam ik kennis van het verslag door de heer van 
Heest van een gespreksavond van „een der Haagse gemeenschappen". 
Dit verslag zal — gezien het onderwerp van diskussie — ieders interesse 
ongetwijfeld hebben opgewekt, vooral nu op het laatste kongres met 
vrijwel algemene stemmen een resolutie werd aanvaard over het onder-
havige vraagstuk (n.l. dat van oorlog en vrede). 
Mag ik — als voornaamste opsteller van bovenvermelde resolutie — mijn 
mening trachten te formuleren n.a.v. dit „voorbeeld uit de praktijk"? 
Maar eerst (bij wijze van opmerking vooraf) iets anders. Het is toe te 
juichen dat de heer de Leede tracht zo nu en dan via Kader een praktisch 
voorbeeld te geven van het gespreksgroepenwerk, dat zo zeer in de aan-
dacht van de belangstelling staat. Dat is — zo nemen wij onmiddellijk 
aan — ook hier zijn enige bedoeling geweest. Helaas is echter de aard 
van het onderwerp dusdanig en het verslag van de heer van Heest zo 
uitvoerig over de inleiding van Prof. Mazure, dat de aandacht van de 
methodiek van het gesprek te sterk wordt afgeleid in de richting van de 
problematiek van oorlog en vrede. 1) 
Natuurlijk kan ik er niets tegen hebben als ook in Kader een diskussie over 
dit aktueel blijvende vraagstuk ontstaat. Als echter de redakteur bij een 
andere gelegenheid — als hij vraagt om tips voor „Mens en Wereld" —
kritiek op de inhoud van dit blad verwijst naar het Kongres, gaat men zich 
afvragen wat of nu eigenlijk de funktie van Kader is: uitsluitend vóór-
lichtend en instruktief vanwege „de top" of daarnaast eveneens ruimte 
latend voor diskussie óók en juist over kwesties over het beleid-naar-
buiten van het Verbond. 

De vraag is interessant genoeg om gesteld te mogen worden, temeer daar 
ik nog te veel mis een enigszins systematisch opgezette diskussie over de 
„grote lijn" van het Verbond. 
Ook het laatste Kongres heeft mij getoond (maar anderen zullen dat 
wellicht heel anders zien!): 

dat er — ondanks topkaderconferenties en (nuttige) samenspraken 
met het H.B. van de Gemeenschapsbesturen — veel aan de kommuni-
katie in het H.V. mankeert; 2 ) 

2 dat er van een geordende diskussie over belangrijke beleidskwesties 
(die in ieder geval de Gemeenschapsbesturen, als schakels tussen „top" 
en „gewone" leden, direkt aangaan) in de 2-jaarlijkse periode tussen 
de konkressen geen sprake is; 

3 	dat er daardóór geen agenda (gespreks)punten en geen resoluties als 
logische afsluiting van diskussies en overleg ontstaan „op natuurlijke 
wijze", maar deels door het H.B. zondermeer worden gesteld of van de 
gemeenschappen uit volkomen onverwacht voor de anderen worden 
ingediend; 

4 dat de gevolgen van dit gemis aan „tussentijdse programmering" niet 
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uitblijven: velen betreden volkomen ontoereikend voorbereid de Kon-
greszaal; H.B. en kongres staan inzake vele kwesties tegenover 
elkaar, terwijl de genomen besluiten heel dikwijls „onverwerkt-  blijven; 

5 dat er kongressisten zijn, die (zacht gezegd) onvoldaan van het Kon-
gres thuis komen, dat met een betere en langduriger voorbereiding van 
beide kanten een humanistische „opkikker" had kunnen zijn! 

Het peil van de diskussies en de sfeer van het Kongres zouden er n.m.m. 
alleen maar mee gebaat zijn als de kongresgangers (dus H.B. èn afge-
vaardigden) beter geïnformeerd (dus ook: veelzijdiger voorgelicht) 
waren over de aan de orde gestelde materie, alsook over elkaars stand-
punten. 
Ik meen dat het begrip demokratie op onze kongressen een werkelijk 
waardevolle inhoud kan krijgen en zou er een goed ding voor over hebben 
als dit bereikt kon worden! 
Natuurlijk ben ik mij er van bewust hierboven een ideaalbeeld geschetst 
te hebben. Het feit dat ik een mogelijke weg-erheen meen te zien wil niet 
zeggen dat er geen andere of betere wegen zouden kunnen zijn. (Misschien 
zelfs vindt men onze kongressen — en ik doel dan alleen op de laatste 
twee — helemaal zo slecht nog niet!) Daarom stel ik graag mijn opvat-
tingen hieromtrent ter diskussie. 

Keer ik terug tot het „voorbeeld uit de praktijk-, dan moet mij eerst het 
volgende van het hart: de heer de Leede noemt in zijn inleiding tot het 
verslag Prof. Mazure een „deskundige". Zou prof. Mazure met deze 
kwalifikatie echter zèlf wel zo gelukkig zijn? 
Het lijkt mij althans niet juist Prof. M. in de problematiek van oorlog en 
vrede een „deskundige" te noemen, temeer daar degenen, die werkelijk 
zouden kunnen worden aangeduid met het predikaat „deskundige-. zich 
zelf nauwelijks zo durven noemen (hetgeen prof. M. ook niet deed), be-
kend als zij zijn met de onvoorstelbare wijdheid van het studieveld oorlog 
en vrede en polemologie. Vandaar dat geleerden van diverse „studie-
komaf" g e z a m e n l ij k polemologie bedrijven en er hoogstens uit over-
leg en samenspraak nieuwe en waardevolle konklusies getrokken mogen 
worden! (De mannen van Pugwash voelden het tekort van hun uitsluitend 
kernfysische deskundigheid, reden waarom de laatste jaren getracht wordt 
de nationale komitees uit te breiden met geleerden uit andere takken van 
wetenschap.) 
Vraag aan Den Haag: Waarom hebben jullie voor de inleiding van déze 
diskussie niet iemand gevraagd van de Kommissie Wereldpolitiek, een 
inleider dus die dan toch de standpunten van zijn medekommissieleden 
(denk ik) kent en (mag men aannemen) zich gespecialiseerd heeft op en 
zich heeft toegedacht naar de problemen terzake het vraagstuk dat jullie 
ter tafel wilden brengen? 

In de door het Kongres aangenomen resolutie wordt gepleit voor juiste 
en terzake kundige voorlichting en (in de verdediging ervan) voor het 
leggen van zo hecht en efficiënt mogelijke kontakten met andere (dus ook 
niet-humanistische en buiten-Nederlandse) groepen, die op een alleszins 
verantwoorde wijze proberen uit het vraagstuk van be- en ontwapening te 
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komen. In de laatste brochure „Humanisten over Oorlog en Vrede" legt 
dr. Kwee Swan Liat daarop zeer grote nadruk! 
Als een eerste konfrontatie met het probleem is een gespreksavond uiterst 
nuttig. Maar daarbij mag het niet blijven! Want — dat blijkt ook uit het 
Haagse verslag — men komt een eerste keer (de eerste keren!) niet verder 
dan de gebruikelijke argumentaties. Dat kan ook niet anders, omdat deze 
het gevolg zijn van de gebrekkige en veelal duidelijk vooringenomen en 
door partijpolitiek gekleurde berichtgeving van onze kranten. Daarom is 
het noodzakelijk — en voor zichzelf heel wat bevredigender! — kennis te 
nemen van meer deskundige, zakelijke en daardoor objektieve argumenten. 
(Het Polemologisch Instituut te Groningen gaf vier publikaties, w.o. drie 
samenvattingen van voordrachten, gewijd aan enkele aspekten van het 
probleem oorlog en vrede; voorts kan men zich abonneren op „Nieuwe 
Literatuur over Oorlog en Vrede", dat maandelijks verschijnt en dat vol-
strekt zakelijke — dus objektieve — uittreksels bevat van resente boeken, 
studies en tijdschriftartikelen uit de gehele wereld.) 
Het lijkt mij vooral nuttig als gespreksgroepen, die een eerste „kennis-
makende" diskussie over oorlog en vrede hebben doorstaan, hun arbeid 
vervolgen door studiegroepjes te vormen, die pogen ook kennis te nemen 
van ándere dan de gebruikelijke argumenten. Ik denk dat daarvan een 
stimulerende invloed kan uitgaan in de richting van de Kommissie Wereld-
politiek, die — op zijn beurt — zijn aktiviteiten tracht te koiirdineren met 
hetgeen elders op hetzelfde terrein plaats vindt! 
Ik geloof nog steeds dat de Humanistische beweging — naast het werken 
aan vele andere (nationale) en — het zij toegegeven — meer voor de hand 
liggende taken — stimulans èn kristallisatiepunt zou kunnen worden voor 
een nieuwe wijze van denken en een nieuw bewustzijn, die de kans om tot 
een werkelijke oplossing te komen wellicht beslissend groot kunnen maken! 

De voorzichtige (en ik verzeker U: doordachte) resolutie — waar H.B. en 
kongres tot mijn grote vreugde achter konden staan — is niets meer dan 
een „veilig" ui t gang s p u n t. De opstellers/indieners hebben nooit 
beweerd of zelfs maar gedacht er het „evangelie" mee te verkondigen. 
De resolutie is een neerslag van onbehagen en een blijk van goede wil en 
een heel algemene aanduiding van de richting, waarin de ontwikkeling 
zal moeten gaan, wil er geen wereldkatastrofe plaats vinden. 
Van onderop (in ons Verbond) en van Nederland uit (als dat mogelijk is) 
moeten wij verdere studie stimuleren en nieuwe kontakten bevorderen. En 
vooral: wij (demokraten) moeten eisen: noeste arbeid van „onze" 
deskundigen en duidelijke, onomwonden en volstrekt eerlijke voorlichting 
door de publiciteitsorganen binnen en buiten de Humanistische organi-
saties! 

De verleiding is groot om met prof. Mazure in diskussie te treden over 
enkele van zijn stellingen. Aangezien dit echter voor een deel reeds door 
zijn Haagse gesprekspartners is gebeurd ( en in Mens en Wereld), meen 
ik met een enkele opmerking te mogen volstaan. (Bovendien was het zeker 
niet de bedoeling van de heer de Leede, noch van de redakteur van 
Kader, een diskussie uit te lokken! Aan de andere kant: als kort ervoor 
— n.l. op het kongres — het vraagstuk oorlog en vrede een belangrijk 
agendapunt heeft gevormd, het Kongres een bepaalde uitspraak heeft 
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gedaan en Kader plaatst een uitvoerige inleiding van een vooraanstaand 
humanist over dit onderwerp — een inleiding die op sommige punten 
belangrijk van de geaksepteerde kongresresolutie afwijkt! — dan kan men 
in ditzelfde blad reakties verwachten!) 
Eén van de eerste stellingen van prof. M. is (volgens het verslag): „Het 
gaat immers om de keuze tussen het aanvaarden van een atoomoorlog en 
het over ons laten komen van een totalitair regiem, in casu het wereld-
kommunisme". 
Dit werd door prof. M. gezegd op 12 april 1965. Dus twee dagen na het 
aanvaarden (met vrijwel algemene stemmen!) op het kongres van de 
resolutie, waarin het heet: „ ...... dat er — naast de beide alternatieven: 
óf éénzijdige afschaffing van kernwapens óf handhaving van het „machts-
evenwicht" der atoommachten — nog een derde mogelijkheid bestaat, n.l. 
het bereiken van algemene en alzijdige, gekontroleerde ontwapening via 
een aantal tussenstadia, en dat op deze derde mogelijkheid de aktiviteiten 
van de humanisten gericht moeten zijn 	 Het is jammer dat prof. M. 
een door het Kongres overwonnen standpunt als basis van zijn inleiding 
koos! 
Prof. M. geeft drie „etische voorwaarden", die het westen zou moeten 
vervullen. Ik geloof dat deze voorwaarden meer politiek dan etisch zijn en 
zou — ter overdenking — de etische voorwaarden willen aangeven, die 
een universeel humanisme in déze wereldsituatie b.v. zou kunnen stellen: 

a Het Westen moet openlijk durven erkennen dat de huidige bewape-
ningssituatie een militair gevaarlijke en moreel „beneden-menselijke" 
toestand is, die alleen dan aanvaardbaar kan zijn voor een zo kort 
mogelijke t u ss e nperiode, waarin energiek wordt gewerkt aan ade-
kwate oplossingen van de grote problemen in de wereld, die de wezen-
lijke oorzaak zijn van de spanningen en tegenstellingen. 

b Zijn gehele militaire (bewapenings)strategie moet erop gericht zijn 
voor deze tussenperiode de vrede (= niet-oorlogstoestand) te be-
houden. 

c Het mag niet blind zijn voor en het moet praktisch aandacht schenken 
aan verschijnselen en situaties in de wereld, die wijzen op een verder-
gaande ontvoogding van koloniale en semikoloniale volken en een toe-
nemende groei naar politieke volwassenheid van de volken (ook achter 
het „ijzeren" en het „zijden" gordijn). 

d 	Het Westen moet zich (met woord en daad) bereid tonen in deze over- 
gangstijd mede te werken aan het vestigen van een rechtvaardige 
wereldorde, waarin alleréérst veiligheid heerst. 

Den Helder 

1) Mijn stukje nog eens nalezend, kom ik tot de ontdekking dat ook mij het verwijt zou 
kunnen treffen de aandacht van de gespreksmethodiek om te buigen naar de kwestie oorlog 
en vrede. Het hemd is nu eenmaal nader dan de rok! Ik veronderstel echter dat prof. M. 
uitsluitend zijn eigen persoonlijke mening gaf en dat a. in de onofficiële sfeer van de ge-
spreksavond en b. alleen om de tongen los te krijgen. Polemiek met hem is dus niet mijn 
bedoeling! 

2) Tijdens de Regionale Konferentie van 9 okt. j.l. trachtte men — meer dan voorheen 
het geval was — de mening te vernemen van de Gemeenschappen. Luidde deze aanpak een 
.,nieuw begin" in? Ik hoop het! 
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HOE KOMEN WE AAN HET GELD 
EN WAAR WILLEN WE HET AAN BESTEDEN? 

Gevolg gevend aan een suggestie op het congres zijn op 
17 oktober de penningmeesters van de gemeenschappen te 
Utrecht bijeen geweest. 

Na een openingswoord van 2e voorzitter Bijleveld, die de bijeenkomst 
leidde en er zijn vreugde over uitsprak, dat een aantal „vakmensen-  over-
leg wilden plegen, was allereerst het woord aan de Verbondspenning-
meester Pasman. 

Ook Pasman sprak van de suggestie, gedaan op het congres, om eens 
met de penningmeesters onder elkaar, de problemen van de financiën te 
bespreken. In tegenstelling tot de beginperiode kan er nu niet meer ge-
improviseerd worden. Pasman vertelde van de periode, die hij weliswaar 
niet uit eigen ervaring kende, dat de bestuursleden geld moesten voor-
schieten om het salaris van de enige funktionaris te kunnen betalen. 
Slechts door het grote enthousiasme van iedereen, was het mogelijk in deze 
sfeer te werken en het een poos vol te houden. Deze periode is echter 
voorgoed afgesloten. Wij willen met salarisnormen werken en onze ver-
plichtingen nakomen en kopen wat nodig is, om de zaak te laten draaien. 
Wij worden echter geremd door de enorm snelle ontwikkelingen, zoals 
deze zich de laatste tijd voltrekken. Alle problemen, die op ons af komen 
kosten geld. 
Het zijn geen onoverkomenlijke problemen, maar ze zijn toch van vol-
doende omvang, om dit geselecteerde gezelschap bijeen te roepen om 
hierover van gedachten te wisselen. Pasman vroeg de aanwezigen, na 
zijn inleiding geen detailvragen te stellen, doch suggesties te doen, om de 
problemen te overwinnen. Het gaat vooral om de grote lijn. 
Het gaat erom, dat wij moeten kunnen voldoen aan de aandrang, die er 
van buiten af op ons wordt uitgeoefend om iets te doen; de noodzaak erbij 
te zijn, als er zich nieuwe mogelijkheden voordoen, zoals bijv. de televisie. 
Het ziet ernaar uit, dat wij eigen zendtijd krijgen. Vanzelfsprekend dienen 
wij deze mogelijkheid dankbaar te aanvaarden, maar als wij zien, wat dit 
gaat kosten, dan durven wij het haast niet aan. Dit kan slechts, wanneer 
wij op elkaar kunnen rekenen en met elkaar zullen trachten de middelen 
op te brengen. Het is echter ook de normale ontwikkeling, die maakt, dat 
wij doorlopend de vinger op de financiële pols moeten houden. 

Het totaal van de uitgaven, waaronder begrepen de kosten van de door 
ons uitgegeven periodieken, bedraagt rond f 500.000,—. Hiertegenover 
staan onze inkomsten met een bedrag ad f 450.000,—. Wij hebben dus 
bewust met een tekort gewerkt. Dit is door het congres aanvaard. 
Door enige nalatenschappen van betekenis konden wij ons deze luxe 
permitteren. Wij hadden dus het vooruitzicht, dat deze nalatenschappen 
tot uitbreiding van ons vermogen zouden leiden. Ook verwachtten wij een 
uitbreiding van het ledental, wat ook weer tot verhoging van inkomsten 
zou leiden. Deze uitbreiding is er en deze is zelfs groter, dan de laatste 
jaren het geval was. Wij zullen met ongeveer 1200 leden — dus met 
ongeveer 100 per maand — dit jaar vooruitgaan. Dit geeft dus een ver- 
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hoogde kontributieopbrengst. 
Het bedrag van f 500.000,— is gevallen om te laten zien, dat de stijging 
van het ledental op zichzelf te gering is, om de ontwikkeling bij te houden. 
Wij verwachten in 1966 een kontributiestijging van ongeveer f 25.000,—
en het is zonder meer duidelijk, dat wij hiermede nauwelijks iets kunnen 
doen. Het is in dit verband sprekend, dat sommige van die eenvoudige 
posten uitlopen, zonder dat men er iets aan kan doen. 
De verhogingen van de P.T.T.-tarieven bijv. heeft ons ongeveer f 5000,—
gekost. Uiteraard zijn er nog tal van andere faktoren. Vanzelfsprekend 
kunnen wij ook op het gebied van de salarissen niet achter blijven. Ook 
het apparaat heeft dringend uitbreiding nodig. Wij hebben nog verlangens, 
die, als zij gerealiseerd zouden worden, tenminste f 120.000,— per jaar 
zullen kosten. Dan zouden wij iets beter kunnen voldoen aan de taken, 
die wij op ons genomen hebben en die om uitbreiding vragen. De financiën 
zijn dus in wezen een zorgelijke zaak. Dit is op zichzelf helemaal niet zo 
erg, indien wij er maar met elkaar aan willen werken. 

Wij moeten er van uitgaan, dat de stijging van de kontributieopbrengst 
uitsluitend gebruikt dient te worden om de toestand van vandaag te hand-
haven. Hiermede is het niet mogelijk, het funktionarissenkorps uit te brei-
den. Dan zouden de inkomsten nog eens met f 120.000,— omhoog moeten 
gaan. Het verlies van f 40.000,— dat de begroting aangeeft, zou wel uit 
het kapitaal geput kunnen worden, maar dat raakt dan gauw uitgeput. 
Er is dus een bedrag van f 160.000,— nodig. Wij zijn ervan overtuigd, 
dat de inkomsten zo effectief mogelijk worden besteed; er moeten echter 
niet te verwaarlozen taken blijven liggen, indien wij er met elkaar niet 
voor zorgen, dat de financiën, die nodig zijn om het Verbond te laten 
draaien en beter te laten draaien, er niet komen. Het is deze taak, die in 
het bijzonder de aandacht van de penningmeesters vraagt en dat is het 
motief van deze bijeenkomst. Bovendien moeten wij ons beramen over 
de wijze, waarop wij dit kunnen doen. Er zijn een aantal wegen daarvoor 
aan te geven, o.m. door het Steunfonds. Een andere weg is, dat wij ons  
net als 2 jaar en 4 jaar geleden, tot alle leden wenden met een brief, waarin 
gevraagd wordt, te willen nagaan of de kontributie wel is aangepast aan 
het huidige inkomen. De ervaring leert, dat een dergelijke brief bijzonder 
prettig wordt ontvangen en wel iets oplevert. 

Het Steunfonds 

Na deze inleiding was het woord aan de heer Pols, secretaris-penning-
meester van het Steunfonds. (voor de goede orde dient vermeld te worden, 
dat het Steunfonds een afzonderlijke stichting is, en Pols zijn werk hierin 
als vrijwilliger verricht. red.) 

De heer Pols begon met te zeggen, dat hij eigenlijk geen „centenman-  is. 
Wel is hij graag bereid over centen te praten, doch hij kan dat slechts 
doen vanuit de achtergrond van het humanisme en voor de zaak van het 
Humanistisch Verbond. Dat waren de redenen, waardoor hij dit werk kon 
blijven doen. Dat is ook de reden, dat hij niet kan praten over het Steun-
fonds, zonder die achtergronden te hebben belicht. Het gaat niet om de 
aktiviteiten als zodanig, maar allereerst is nodig begrip voor de achter-
gronden, waarvoor wij dit allemaal doen. 
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Het doel van het Steunfonds is, de middelen bijeen te brengen tot steun 
aan het H.V. f 150.000,— per jaar wordt door het Steunfonds ingezameld 
en afgedragen aan het H.V. Dit bedrag is ongeveer even groot als het 
kontributiebedrag. Een kapitaal bedrag dus. Dit geld is niet alleen af-
komstig van leden. De helft ongeveer wordt bijeengebracht door niet-
leden. Er zijn een groot aantal vaste kontribuanten, alhoewel daaruit 
ieder jaar een aantal leden voortkomen. Dat bedrag is echter te weinig. 
Het is net voldoende, het lopende werk te financieren. Dat is echter geen 
strijd tegen het nihilisme; tegen de onverschilligheid hier en elders. Op 
dit ogenblik heeft het H.V. al een positie in de wereld en een vertrouwen, 
die het nodig maken, dat wij over 25 geestelijke raadslieden beschikken. 
De ene, die wij op dit ogenblik in Rotterdam hebben, heeft de weg ge-
wezen naar de eigenlijke taak van het H.V. en ook bewezen, dat dit goed 
gezien is. Natuurlijk hebben wij alle respect voor de vrijwilligers. Wij 
hechten de grootste waarde aan het werk, dat zij verrichten. Wij zouden 
ze niet graag willen missen, nog voor geen goud. De taak is echter te groot 
en zo intens gekompliceerd. In alle bevolkingscentra moeten wij mensen 
hebben, zoals de heer Koops in Rotterdam. Nu krijgen wij misschien een 
tweede man in het IJmond-gebied. 

Het Steunfonds is er niet, om de tekorten te dekken. Het doet het wel en 
zal het ook blijven doen, maar het heeft perspectieven geopend. Het H.V. 
heeft de taak, te werken onder de buitenkerkelijken van Nederland. Wij 
moeten tot fondsvorming kunnen overgaan. Het gaat niet in de allereerste 
plaats om nu tot 25 full time krachten te komen. Het gaat er wel om, 
nu mensen te zetten op plaatsen, die nu bezet dienen te worden. Eén man 
kost per jaar 20 à 25.000 gulden. Salaris, sociale lasten, reis- en verblijf-
kosten enz. Dat gaat dus tonnen kosten. Dat is echter niet het ergste. Er 
is ook nog „de Ark". Als vakantiecentrum is het goed. Het moet beslist 
behouden blijven. Het is echter niet het oord, waar wij bijvoorbeeld ons 
opleidingsinstituut kunnen onderbrengen. Ook konferenties kunnen wij er 
niet houden, grote groepen kunnen wij er niet onderbrengen. Wij hebben 
dus, naast de Ark, behoefte aan een vormingscentrum in het land. Wij 
denken hierbij aan een centrum, zoals „Kerk en Wereld". Dat kost echter 
een paar miljoen. Er kan echter een begin worden gemaakt. 

Hierna legde Pols uit, welke aktiviteiten in het winterseizoen zouden 
worden ontplooid. Hiervoor verwijzen wij naar de brief aan de gemeen-
schapsbesturen, waarin de aktie van het Steunfonds wordt aangekon-
digd. 1) 

Vragen en opmerkingen 

Op de vraag, of de brochure alleen naar leden zou worden gezonden, of 
ook naar anderen, en in welke omvang kon Pols antwoorden, dat deze 
brochure naar 24.000 adressen zal worden gezonden, die op de een of 
andere manier staan geregistreerd, dus abonnées, sympathisanten enz. 
Bovendien kunnen de gemeenschappen ook exemplaren bestellen. 

Het is afhankelijk van de kosten, die dit met zich mede zal brengen. Het 
gaat erom, hoeveel geld beschikbaar is, nadat aan alle aanvragen is vol-
daan. Wat er daarna over is zal worden gebruikt voor het aanmaken 
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van de brochure en dat zal de grootte van de oplage bepalen. Ook de 
precieze datum van verschijnen moet nog worden bepaald. In ieder geval 
zal de brochure worden gezonden aan alle leden, alle belangstellenden, 
alle leden van de luisterkring, die op het centraal bureau bekend zijn. 
Daarvan krijgen de gemeenschappen bericht. Dan kunnen deze de adres-
sen nader bewerken. Er moet dan met kleine aantallen tegelijk gewerkt 
worden, zodat het zeer intensief kan gebeuren. Pols weet, dat huisbezoek 
niet zo eenvoudig is. Meer dan 10 adressen kan men niet in een week 
afwerken. Men moet er ook voor waken, teveel hooi op de vork te nemen. 
Ook het andere werk van het Steunfonds zal door moeten gaan. Dat 
gebeurt in de loop van het jaar, doch dit gaat buiten de leden om. Daar-
mede wil het Steunfonds de leden niet belasten. De aktie onder de onge-
veer 24.000 adressen dient in de maanden januari, februari te geschieden. 
Men vroeg zich in de vergadering af, of niet voorkomen dient te worden, 
dat mensen, die al gegeven hebben, nogmaals worden bezocht. 
Het antwoord luidde, dat er altijd en overal wel mensen zullen zijn, die 
klachten hebben. Deze klagers moeten dan een berichtje hebben, dat hun 
klacht inderdaad gegrond was. Wij kunnen er dan bovendien op wijzen, 
dat omdat wij met weinig geld werken, dergelijke dingen kunnen gebeuren. 
Natuurlijk moeten wij wel proberen, dergelijke dingen te voorkomen. 
Loopt de aktie voor kontributieverhoging en nu deze aktie voor het 
Steunfonds niet enigszins door elkaar? 
Ook hiervoor was Pols niet bevreesd. De brief over de kontributiever-
hoging is door de leden al behandeld en vergeten. Er is dus op gereageerd, 
positief of negatief. Daarna komt het Steunfonds pas. Bovendien dient men 
niet uit het oog te verliezen, dat het geld voor het Steunfonds geen kon-
tributie is. Dit moet eigenlijk van de daken worden geschreeuwd. Het 
Steunfonds heeft met de kontributie hoegenaamd niets te maken. Het is 
de extra-vrijwillige bijdrage, die men niet zou behoeven te geven voor 
het lopende werk, maar voor de uitbouw van het werk, voor het doen van 
investeringen. Nu is het echter nog zaak, voldoende liquide middelen te 
krijgen. Er was nog geen kans op fondsvorming. 
Het idee werd geopperd, tot fondsvorming te komen door het in het leven 
roepen van een aparte stichting. Men dacht hierbij aan de Stichting „Voor 
Zon en Vrijheid", zoals deze diverse terreinen heeft kunnen aankopen. 
Regelmatige bijdragen van betrekkelijk kleine bedragen kunnen grote be-
dragen vormen. Men zou dan echter in het H.V. moeten leren een offer 
te brengen. 

Pols kon hierop antwoorden, dat men in het Steunfonds vrij veel onder 
het oog heeft gezien. Ook aan deze mogelijkheid is wel gedacht, doch 
alles loopt vast op het gebrek aan apparaat in het Steunfonds. De grond-
gedachte was, met niets, of bijna niets, het centraal bureau te belasten. 
Ook een aktie als de kerken hebben ondernomen onder het motto „Ant-
woord 64'.' is onmogelijk. Weliswaar heeft deze aktie ongeveer 10 miljoen 
opgebracht, doch van te voren heeft men één miljoen gulden op tafel gelegd 
om door reklamemensen deze aktie te laten beginnen. Het is bovendien 
niet zo, dat men kan stellen, dat met een half miljoen gulden, dan 5 miljoen 
kan worden opgebracht. Ook de vergelijking met de stichting „Voor Zon 
en Vrijheid" gaat mank, daar deze stichting veel meer mensen achter zich 
had staan; mensen bovendien, die getraind waren in het brengen van 
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financiële offers. Wij zijn er nog maar net mee begonnen. Over een paar 
jaar betalen wij 2 á 3 keer zoveel kontributie als nu. Dat is iets, dat moet 
groeien en het tot groei brengen, vraagt organisatie. Het Steunfonds 
werkt nu 7 jaren, dank zij 2 à 3 vrijwilligers, die er hun tijd in gestoken 
hebben. Op zaterdagen en zondagen en 's avonds en halve nachten, anders 
ging het niet. Men behoeft niet te zeggen, dat dat zo leuk is; het is allemaal 
stompzinnig werk, dat echter alleen gedaan kan worden vanuit een be-
paalde achtergrond. Het Steunfonds zou het apparaat moeten kunnen 
worden, dat het werk beter en goed georganiseerd zou kunnen verrichten. 
Nu zijn wij zo ver, dat wij van dat Steunfonds dat apparaat maken en 
indien wij hieraan een goede organisatie-vorm geven, dan kunnen wij er 
één miljoen gulden mee binnenhalen. Niet binnen één jaar, maar alle 
mogelijkheden zitten erin. 

Een vertegenwoordigster van een gemeenschap in Amsterdam zei, dat zij 
volkomen achter de plannen van de heer Pols staat en het net zo nodig 
vindt als hij. Zij denkt echter aan de 521 leden en sympathisanten in haar 
gemeenschap en vindt, dat men nogal wat van haar vraagt. Wanneer men 
alle leden uitnodigt voor een bijeenkomst, mag men blij zijn, als er 30 
mensen komen. Wanneer nu de heer Pols voorstelt, dat ieder 10 adressen 
zal bezoeken en wanneer spreekster ervan uitgaat, dat alleen het bestuur 
iets doet, vraagt zij zich af, waar zij de mensen vandaan moet halen. De 
mensen, die iets willen doen, doen al zo veel. In haar gemeenschap zijn 
veel leden, die reeds bij voorbaat hebben gezegd, dat zij wel papieren lid 
willen zijn, doch dat men geen beroep op hen moet doen. 

In zijn antwoord aan deze spreekster zei Pols, dat hij zich haar standpunt 
wel wel kan indenken, doch voegde er onmiddellijk aan toe, dat zij het 

 
 

juist ziet. Hij geeft als voorbeeld, dat het Steunfonds in maart 120.000 
stukken uitstuurt. Hieraan zit ontzettend veel werk vast. Adressen schrij-
ven, postzegels plakken enz. enz. Hiervoor worden vrijwilligers gebruikt,  
die dit werk overdag en 's avonds deden. Ieder jaar werd dit op tijd in 
orde gemaakt. Ook op andere gemeenschappen werd niet tevergeefs een 
beroep gedaan. Er zijn gemeenschappen, die zelf al gevraagd hebben, of 
wij weer met wat werk voor ze kwamen. Dit betreft een kleine gemeen-
schap in Noord Holland, waarvan men dit niet zou verwachten. Als men 

' 
de mensen maar duidelijk weet te maken, dat het er op aan komt, dan 
lukt het wel. Het gaat bovendien maar om een korte tijd. Slechts een paar 
weken. Hooguit 8 weken, dan moet het gebeurd zijn. De ervaring leert,  
dat men voor zo'n aktie de mensen wel krijgt. Het is moeilijk te organi- 
seren, maar het is te doen. 
Dezelfde spreekster had nog een suggestie. In haar gemeenschap was het 
vaak moeilijk, de kontributie op tijd te inkasseren. Men moest de mensen 
aanmanen. Nu heeft men een zgn. accept/girokaart aan de leden gezon-
den. Dit is een doorslaand sukses geworden. Ieder die een girorekening 
heeft. gebruikt deze kaarten voor de betaling van de kontributie. Zij 
stelde dus voor, bij de brochure een dergelijke kaart in te sluiten. 
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De heer Pols antwoordde hierop, dat deze mogelijkheid heel serieus zou 
worden onderzocht. Men behoeft niet bang te zijn, dat het Steunfonds 
geneigd is vast te houden aan een bepaald systeem, het enige dat ter sprake 
dient te komen is het geld, dat er komen moet. Men is bereid alles te doen. 
Verder werd nog gevraagd, wat precies de taak van de huisbezoekers 
zal dienen te zijn. 
Het Steunfonds maakt een goede brochure die gratis door drukker, lay-
outman enz. wordt verzorgd. De huisbezoekers zullen deze brochure van 
te voren krijgen. Zij weten dus, waarom het gaat. Het moet zonder meer 
mogelijk zijn, aan de hand van de tekst tot een gesprek te komen. Hierdoor 
zal men kunnen vertellen, waarom het gaat bij het humanisme. Men kan 
dan onder andere spreken over het geld. Onder andere, maar niet uit-
sluitend en alleen. Het gesprek moet eigenlijk een stimulans vormen. 

Vanzelfsprekend zal het niet mogelijk zijn, de gemeenschap onmiddellijk 
ervan in kennis te stellen, welke mensen al betaald hebben. Iedere dag 
komt er geld binnen. De giro van dinsdag wordt 's zondags verwerkt. 
Men vond het desondanks niet prettig, het risiko te lopen, dat er al iemand 
geweest was. 
Volgens de heer Pols, behoefde dit in het geheel niet het geval te zijn. 
Men moet de huisbezoekers duidelijk maken, dat er niet alleen over geld 
gepraat behoeft te worden. Men moet de mensen, waar men op bezoek 
komt duidelijk maken, uit welke noodzaak de huisbezoeker eigenlijk aan 
de deur komt. Het is jammer, dat het dan uiteindelijk om dat misselijke 
geld gaat. Ook al is er misschien al betaald, dan bestaat altijd nog de 
mogelijkheid, dat er zich een gesprek ontwikkelt en dat is nog belangrijker. 

Kan de gehele aktie door uitzendingen van radio en t.v. ondersteund 
worden? 

De heer Bijleveld kon hierop antwoorden, dat reeds 3 radio- en één t.v.-
uitzending waren gepland. 
Hij ging nog even nader in op de suggestie van de ondersteuning door de 
t.v. Dit is een hele dure grap. De uitzendingen moeten per minuut worden 
berekend. Daarbij moet men denken aan een bedrag van ongeveer 
f 1.000,— per minuut. Verder is de heer Verduyn voor één uitzending 
3 weken lang een volle dagtaak bezig; hij kan dus maar één week per 
maand het land in. Dit dient slechts als illustratie van de moeilijkheden, 
die overwonnen dienen te worden. Hogere uitgaven en niet in dezelfde 
verhouding stijgende inkomsten. 
Uit de vergadering kwam het voorstel, de afdracht van de gemeenschap-
pen van 60 % te brengen op 65 %. Hierop vroeg een andere afgevaardig-
de, wat deze 5 % dan zouden opbrengen. Dit bleek een bedrag van onge-
veer f 12.500,— te zijn. 
Het nadeel is dan echter, dat de gemeenschappen ook minder zouden 
kunnen doen. Wanneer men bedenkt, dat een avond, die ongeveer f 80,—
of f 100,— aan kosten met zich medebrengt, vaak niet meer dan één lid 
opbrengt. Bovendien zijn ook voor de gemeenschappen de kosten hoger 
geworden. 
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Iemand meende, dat het hoofdbestuur te veel hooi op de vork nam en vroeg 
zich af, of de delikate toestand wel bij alle leden bekend was. Bovendien 
wilde deze afgevaardigde weten, waar het zwaartepunt lag; op het aantal 
leden, of op de financiën. De penningmeesters vinden de financiële toe-
stand natuurlijk belangrijk. 
Verder werd nog voorgesteld, de afdracht niet te verhogen, doch de 
gelden, die de gemeenschappen over hadden, aan het centrale apparaat af 
te dragen. Ook een verhoging van de afdracht voor een enkele maal was 
een suggestie. 
Opgemerkt werd ook nog, dat zelfs een bedrag van f 10.000,— niet vol-
doende zou zijn. Inderdaad zijn ook voor de gemeenschappen de kosten 
gestegen, terwijl men eventueel 5 % meer zou moeten afdragen. Dit kan 
niet de bedoeling zijn. Deze spreker zag een oplossing in het werven van 
nieuwe leden. Ook de kontributieverhoging kwam ter sprake. Een circu-
laire op zichzelf is niet voldoende. 
De leden, die niet uit zichzelf tot verhoging van de kontributie komen en 
waarvan men kan weten, of moet aannemen, dat zij eigenlijk tot ver-
hoging moesten overgaan, dienen te worden bezocht en hen dient hierop 
te worden gewezen. Men zou thans in de gemeenschappen hiervoor op 
stap moeten gaan. Er werd nog op gewezen, dat gemeenschappen van 
dergelijke akties van te voren op de hoogte dienen te zijn, opdat zij hun 
mensen hiervoor klaar zouden hebben. In deze richting zou volgens de 
spreker veel te bereiken zijn. 

De penningmeester antwoordt 

De heer Pasman antwoordde de diverse sprekers, dat een andere methode 
zou zijn, na te gaan, hoeveel het kontributieinkomen van de gemeenschap
bedraagt. Hoeveel is 60 % hiervan en dan zal dit bedrag in het algemeen 
lager zijn dan het werkelijke inkomen. Maak dit verschil dan over naar 
Utrecht. Wij zijn n.l. bevroren op de toestand van 1 januari,

m e
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gus eigenlijk 
van het vorige jaar. Een vrijwillige korrektie door de gemeenschappen  
heeft een vorige keer f 8.000,— opgebracht. 
De heer Pasman zei verder, dat de suggestie van verhoging van de af-
dracht door de gemeenschappen hem uiteraard wel aanspreekt, maar hij 
is er toch van overtuigd, dat deze zaak een te negatieve kant heeft. Wij 
willen de gemeenschappen laten uitgroeien tot eigen afdelingen, zelfs met 
bezoldigde sekretarissen. Het voorstel lijkt zeer aantrekkelijk, maar Pas-
man gelooft niet, dat wij die kant uit moeten. Het is zo langzamerhand wel 
zo, dat door de diverse voorstellen, die er gedaan zijn, een bedrag kan 
worden bereikt, dat meetelt, doch desondanks willen wij de gemeenschap-
pen niet vastleggen, omdat deze dan zullen blijven wat ze zijn en geen 
mogelijkheden tot expansie zullen hebben. Om minder aktiviteiten te gaan 
ontplooien gaat ook niet, want zoals de heer Pols terecht heeft opgemerkt, 
mag de andere kant van de zaak, dus de bezinning, in geen geval ver- 
waarloosd worden. 

Men sprak van een zekere financiële gezapigheid onder de leden, en vroeg 
zich af, wat de kostprijs van een lid was en nam zonder meer aan, dat op 
een kontributie van slechts f 10,— per jaar moest worden toegelegd. 
Wij moeten niet de kant op van een groot aantal leden, die een te laag 
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bedrag aan kontributie betalen. Daarvoor is het sympathisanten-systeem. 
Een lid zou naar draagkracht dienen te betalen. 

De heer Pasman kon hierop antwoorden, dat het hier een probleem betrof 
met een zgn. moeilijkheidsfaktor. Dergelijke problemen kun je niet in één 
keer oplossen, daar moet je eenvoudig aan beginnen, zonder direkt resul-
taat te verwachten. Verder is het belangrijk te weten, dat ons streven er 
niet op gericht is, incidentele oplossingen te zoeken. maar een systeem te 
vinden. In dat geval kunnen wij uitrekenen, waar wij aan toe zijn en 
hierop een begroting baseren. Daarmede kunnen wij dan werken. In dit 
verband is het ook niet nodig, een bijdrage ineens van de gemeenschappen 
te vragen. In dit geval is het Steunfonds het aangewezen middel en 
daarvan plukken wij natuurlijk wel de vruchten. Maar ook dit is weer 
geen systeem. 

Een suggestie van een gemeenschap uit Amsterdam behelsde, dat er mis-
schien een zekere mate van progressie in de afdrachten kon worden ge-
bracht. Een grote gemeenschap zou naar verhouding meer kunnen af-
dragen dan een kleine. 

Hierop antwoordde de heer Bijleveld, dat in een grote gemeenschap het 
te bewerken terrein uiteraard ook groter is. Wanneer men stad A ver-
gelijkt met stad B en het inwonertal en de gemeenschappen zijn ongeveer 
gelijk, komt de stad met het grootste aantal buitenkerkelijken er het slechtst 
af. Bovendien hebben de grote steden hun specifieke moeilijkheden. Het 
kontakt tussen de mensen is veelal geringer en de onverschilligheid groter. 
Amsterdam zou bijv. in de tuinsteden enorm veel aktie moeten voeren. 
De mensen, die zich daar vestigen, zouden zich juist thuis voelen in het 
H.V. De grote gemeenschappen zeer veel aan ledenwerving moeten doen 
en daarvoor is geld nodig. Wanneer dit echter niet zou gebeuren, dan zou 
dit geld naar het centraal bureau kunnen afvloeien. Het uitgangspunt zal 
echter dienen te zijn, dat die 5 % beter door de gemeenschappen besteed 
kunnen worden. 

De heer Pasman haakte op deze opmerking in door op te merken, dat door 
de gemeenschappen gelden á deposito bij het c.b. konden worden gestort. 
Van de funktionarissen, werkzaam op het c.b. hebben ook de gemeen-
schappen profijt en het komt dus neer op een verschuiving van de lasten 
naar het c.b. Vanzelfsprekend moeten de gelden voor de gemeenschappen 
beschikbaar blijven. 
Op de vragen naar aanleiding van het kontributieschema, waarin de 
minimumkontributie van f 10,— werd genoemd, kon de heer Bijleveld 
meedelen, dat naar zijn mening een kontributie van f 5,—, ja zelfs van 
f 10,— per jaar geen offer genoemd kon worden. De zaak is eenvoudig 
deze, dat wij te laag gestart zijn bij de oprichting. Daarna is het schema 
met veel pijn en moeite door het congres aanvaard. Het bedrag van de 
minimumkontributie zal van geval tot geval bekeken dienen te worden. 
Uit gemeenschappen met veel gepensioneerde leden kwam de opmerking, 
dat voor mensen, die uitsluitend op de uitkering krachten de a.o.w. zijn 
aangewezen, de minimumkontributie wel degelijk een offer kan zijn, terwijl 
ook studenten vaak niet veel inkomsten hebben. 
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De heer Pasman drong nogmaals aan op het storten van gelden á deposito 
bij het c.b. De liquiditeit van het Verbond is moeilijk. Op 2 januari a.s. 
moeten er al weer betalingen worden verricht, terwijl aan het einde van 
de maand januari de salarissen dienen te worden betaald. Er wordt boven-
dien reeds zwaar op het Steunfonds gesteund. De kontributies van de 
gemeenschappen komen pas later binnen. Laten de gemeenschappen dus 
zoveel mogelijk gelden in deposito geven. Zoals bekend zal zijn vergoeden 
wij over deze gelden een rente van 31/2  %. 

De heer Pasman komt nog eens terug op het feit, dat de gemeenschappen 
regelmatig nieuwe leden inschrijven, terwijl ook leden hun kontributie 
verhogen. Aangezien het c.b. op de toestand van 1 januari is bevroren, 
plukken de gemeenschappen a.h.w. de vruchten van deze inkomsten. 
Overweging verdient het, na te denken over de redelijkheid van de ge-
dachte, dit verschil aan het c.b. vast af te dragen. In dit verband stelde de 
heer Pasman nadrukkelijk, dat het Verbond is: de gemeenschappen. Het 
centraal apparaat is nodig. Radio en t.v. maken het eveneens nodig, cen-
traal dingen te doen. Koops, die de gemeenschappen ontlast en die de 
gemeenschappen ten goede komt, zorgt er dus eigenlijk voor, dat het geld 
weer terugkomt. 

Een van de afgevaardigden maakte de vergadering erop attent, dat be-
dragen bespaard konden worden bijv. door te frankeren bij abonnement. 
Het bleek, dat niet alle penningmeesters van de daarvoor geldende normen 
op de hoogte waren. Hoewel dit bij de posterijen kan worden geïnformeerd, 
verdient het wellicht aanbeveling, hierover in Kader iets te schrijven. 

Verschillende afgevaardigden hadden opmerkingen over het bedrag van 
de minimum-kontributie en de indeling van het kontributieschema. Over 
het al dan niet vermelden van jaarbedragen liepen de meningen nogal 
uiteen. De heer Pasman beantwoordde de vragen met de opmerking, dat 
de zaak van de minimum-kontributie een zaak voor het congres was. Per 
slot van rekening is de minimum-kontributie gekoppeld aan een minimum-
inkomen. Men zou slechts kunnen zeggen, dat er momenteel nog weinig 
mensen zijn met dit minimum-inkomen. De zaak van de te lage kontributie 
is een zaak van de gemeenschappen. Men zal nader overwegen, of er aan 
de schaal een jaarbedrag zal worden toegevoegd. De bedragen per week 
zullen dan kunnen vervallen. Bovendien werd nog voorgesteld, de schaal 
te verlengen tot bijv. f 15.000,— en daarboven de richtlijn van 1/2  Yo van 
het inkomen. 

Om half vier sloot de voorzitter deze bijzonder nuttige bijeenkomst, 
waarbij veel zaken ter tafel waren gekomen en belangrijke informatie 
verstrekt. 

Van Soesbergen 

1) Inmiddels heeft het Steunfonds meegedeeld dat een andere werkwijze wordt gevolgd. 
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OP EEN CONFRONTATIE VAN FUNCTIONARISSEN 

Laat nu, o humanist, de ernst eens glippen, 
En geef u Rekenschap dat het Verbond 
Aan Mens en Wereld slechts met recht kan tippen 
Wanneer er zich een lach vormt om de mond. 

Geen Kader, of Woord van de Week, baart zorgen 
De functionaris zij thans goed gemutst; 
Geen zware kost voor heden niet en morgen 
En ook geen werk dat zijn pleizier verprutst. 

Hij zet zich in tot argloos confronteren 
En eet, en twist op melodie in blik, 
Vóór alles gaat 't om goed communiceren 
En om verruiming van het eigen IK. 

Wie maakt zich zorg, wie zal dit spel verhindren? 
Het humanisme is toch al zó correct, 
Dies loven wij 't dat wij nog zijn als kindren 
Waarin pleizier en eenheid wordt gewekt. 

Zo groeit allicht een personeelscommissie 
Na d'uren van „gezellig samenzijn", 
Een goed herstel van een vergeelde omissie 
Voor overzicht op 't groeiend werkterrein. 

Wie maakt er niet, als 't effe kan, nu vrienden! 
En smeedt aldus een echt humane band? 
Totdat een autobus ons voert langs grienden 
Een dagje uit, humaan naar 't Deltaland! 

Wee u!, Verbond, als 't eens zóver mocht komen 
De Pols slaat snel en mag niet overstag. 
Houdt u in toom met al uw vriendschapsdromen, 
Ons wacht slechts werk 	van zon- tot zaterdag! 

d'See-Uyl 
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NOGMAALS MILITAIRE OF BURGERDIENST? 

(zie Kader nr. 4. sept./okt. 1965) 

Naar aanleiding van het artikel „Militaire of Burgerdienst?" in het vorig nummer van 
Kader, ontving ik van bevriende zijde uitvoerige gegevens, die zowel waardevolle aan-
vullingen alsmede verbeteringen van het vorige artikel inhouden. Het lijkt mij juist deze 
nieuwe gegevens uitvoerig over te nemen, waarvoor toestemming van de auteur 
(Mr. J. H. van Wijk) is verkregen. 

Er is geen sprake van een gewijzigde wet; de eerste dienstweigeringswet 
komt op 23 juli 1923, nadat in 1922 het recht op dienstweigering is ver-
ankerd in de grondwet. 
De wet van juli 1923 is vervangen door de wet gewetensbezwaren mili-
taire dienst, van 27 september 1962 (staatsblad 1962 nr. 370). Deze 
nieuwe wet is in werking getreden met het koninklijk besluit gewetens-
bezwaren militaire dienst, besluit van 23 oktober 1964, staatsblad 1964 
nr. 404. 

Het wettelijk erkend gewetensbezwaar 

Op deze wet kan ieder zich beroepen die een rechtstreeks belang heeft bij 
vrijstelling van militaire dienst of noodwachtdienst. Dus: dienstplichtigen, 
militairen van elke rang, noodwachtplichtigen. (Vrijstelling van militaire 
dienst wegens gewetensbezwaren brengt automatisch vrijstelling van 
noodwachtdienst met zich mee). 
De wet verlangt, dat de dienstweigeraar onoverkomelijke gewetensbe-
zwaren heeft tegen de vervulling van militaire dienst omdat zijn gods-
dienstige of zedelijke overtuiging hem deelneming aan elk oorlogsgeweld 
verbiedt. 
De oude wet verlangde, dat de gewetensbezwaren waren gegrond op de 
overtuiging dat de betrokkene onder geen omstandigheden een medemens 
mocht doden, ook niet op regeringsbevel. Dat bezwaar geldt ook heden nog, 
al staat het niet meer in de nieuwe wet. 

Het verzoekschrift 

Wie als principieel dienstweigeraar wil worden erkend, moet een schrif-
telijk verzoek indienen bij de minister van defensie. Dat verzoek moet zijn 
met redenen omkleed. Zo wil het de wet in artikel 3. 
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In de praktijk beschouwt het departement van defensie ongeveer iedere 
op schrift gestelde „kreet-  die op dienstweigering zou kunnen wijzen, als 
een beroep op de wet. In menig geval is daarbij van een „met redenen 
omkleed verzoek" niets te bemerken. 
Daarom heeft men het verzoek en de redenen sinds vele jaren gesplitst. 
Als het departement een mededeling ontvangt, die kan wijzen op plannen 
voor dienstweigering, stuurt het een gestencild vragenformulier terug. 
Achter die vragen is een hokje opengelaten om met ja of neen in te vullen. 
Als iemand dan achter de vraag: „handhaaft U Uw verzoek, als een 
„verzoek om erkenning van bezwaren als ernstige gewetensbezwaren in 
„de zin van de wet" „ja" schrijft, weet het departement dat er een beroep 
wordt gedaan op de wet gewetensbezwaren militaire dienst. 
Als iemand de vraag: „zijn uw bezwaren gericht tegen de vervulling van 
„militaire dienst, bepaaldelijk gericht op strijd met de wapenen" met „ja" 
beantwoordt, weet het departement dat het te maken heeft met een wapen-
weigeraar. 
Anders beantwoordt iemand die vraag met: „niet alleen wapengebruik" en 
beantwoordt de vraag: „zijn uw bezwaren gericht tegen de vervulling van 
militaire dienst van welke aard ook" met ja. 

Het verdient voorkeur om terstond, bij het eerste verzoekschrift duidelijk 
en zakelijk te kennen te geven, waar het op aankomt. Dan geeft men blijk 
de zaak te hebben overdacht en niet zomaar wat te schrijven. 
Het eerst nodige is dat iemand zich voorstelt, zodat de geadresseerde mi-
nister de dienstweigeraar weet te vinden. Vervolgens dient hij blijk te 
geven wat van hem verlangd wordt als hij zich op de geldende wet beroept. 
Hij dient dus als argument aan te voeren het argument dat de wet op hem 
van toepassing maakt. 
Daarna kan hij — meteen of later — bij de beantwoording van het vragen-
formulier, zijn standpunt toelichten en aannemelijk maken. 
Tenslotte moet hij vragen wat hij dient te vragen: nl. vrijstelling van 
militaire dienst en als het nodig is, uitstel van opkomst of groot verlof voor 
de duur van de procedure, die wordt ingeluid met zijn verzoekschrift. 

Aldus begint de procedure te lopen. 

Binnen enkele dagen of weken krijgt men dan het genoemde vragenformu-
lier. Dit moet men invullen, tekenen en terugsturen. 
Bovendien worden dan gevraagd: getuigenverklaringen van een aantal 
personen die de betrokkene goed kennen en iets kunnen verklaren over 
zijn persoon, zijn aard, zijn karakter, zijn levenswandel en de redenen van 
zijn militaire dienstweigering. En ten slotte: 

De hoofdzaak: 

gevraagd wordt om uitvoerig de redenen van de dienstweigering uiteen 
te zetten. 
Die redenen zijn voor iedereen anders, en daarvoor is geen voorbeeld of 
handleiding te geven. 
Slechts kan men stellen: het gaat in elk geval om een aantal zaken, waar-
aan ieder aandacht moet schenken: 
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1 duidelijk maken hoe je op de gedachte van dienstweigering bent 
gekomen; 

2 duidelijk maken dat en hoe die gedachte zich tot een vast besluit heeft 
ontwikkeld; 

3 duidelijk maken, waarom je achter dat besluit staat, dus hoe je je 
dienstweigering rechtvaardigt; 

4 zo mogelijk duidelijk maken, hoe je met die principiële overtuiging in 
het leven staat; hoe je denkt over je houding in geweldsituaties, klein 
en groot. 

De procedure 

Wanneer het beroep is gedaan en de toelichting is verstrekt, volgt een 
onderzoek naar de betrokkene door de sociale dienst van het ministerie 
van defensie. Vervolgens wordt hij gehoord door een zenuwarts en daarna 
door een commissie van advies, in den Haag. Bij dat verhoor mag de 
dienstweigeraar één of meer vertrouwenslieden meebrengen. 
De commissie brengt advies uit aan de minister. De minister beslist. 
Van een afwijzende beslissing is hoger beroep mogelijk op de koningin; 
daarbij is deskundige, rechtskundige bijstand onmisbaar. 
Bij erkenning wordt de dienstweigeraar vrijgesteld van alle militaire dienst 
en van noodwachtdienst, en tewerkgesteld in burgerlijke instellingen of 
bedrijven. Dat zijn tegenwoordig: 

de rijkspsychiatrische inrichtingen in Woensel-Eindhoven, 
de rijkswaterstaat (Deltadienst) in den Haag en in, IJmuiden, 
de staatsdrukkerij en -uitgeverij in den Haag, 
de kampen voor sociale jeugdzorg van 0 en W, 
individuële posten voor afgestudeerden, bijv. artsen of ingenieurs, 
en het oude kamp „Vledder". 

Op dit ogenblik zijn er ruim 100 dienstweigeraars te werk gesteld. 
Het aantal beroepen per jaar wisselt tussen 165 en 300. 

Rechtspositie 

De rechtspositie van de erkende dienstweigeraar is in vrijwel ieder opzicht 
gelijk aan die van een militair. Voor zover dit onderwerp niet is geregeld 
in de wet gewetensbezwaren militaire dienst, en in het daarop gegrond 
Voorschrift tewerkgestelden, wordt in vrijwel alle wetten en besluiten op 
het gebied van arbeidsrecht, ambtenarenrecht, sociale verzekeringen, 
pensioenen, hun rechtspositie behandeld op gelijke voet als die van dienst-
plichtige militairen. 
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23. UIT DE PRAKTIJK 

Te weinig begeleiding? 

Telefoon van Mevrouw S.: Men heeft haar verzocht, bij een crematie te 
spreken, en ze heeft het nog nooit gedaan. 
Ze vraagt enkele fundamentele inlichtingen, wij sturen haar een beknopte 
handleiding en — ze gaat. Eerst heeft ze nog het ontwerp van haar toe-
spraak aan ons voorgelegd. Ze gaat geen preek staan houden. Kort en 
sober wordt aangeduid, wie de overledene is geweest en wat zijn heen-
gaan voor ons betekent. Zij spreekt vooral in de geest van de naaste 
familie, van wie het verzoek gekomen was. Er zijn immers ook families 
die het anders doen. Met enkel muziek of geheel in stilte. 
Mevrouw S. heeft zich dus afgestemd op de wens van de nabestaanden. 
En daarmee heeft ze het gewaagd. Ze verschuilt zich niet achter tekort 
aan vorming of begeleiding, maar doet wel een beroep op alle steun die 
we haar kunnen bieden. Ze vraagt om advies en critiek. Die ontvangt ze, 
en ze maakt er gebruik van — beknopt en doeltreffend. 

En dan toch nog vechten om meer vorming? Ja, meer dan ooit, anders 
zullen zelfs mensen als Mevrouw S. het op den duur niet aan kunnen. 
Maar zonder mensen als zij — bestonden we niet eens. 

Bijstand en Levensvisie 

Wie zich tot ons wendt om hulp, komt meestal met praktische moeilijk-
heden: Acuut niet verder kunnen, of altijd eenzaam zijn. 
Echt helpen daarin, is geen lapwerk. Helpen is zo luisteren, dat iemand 
zich bewust wordt van zijn situatie in de wereld, van zijn keus. En van 
zijn verbondenheid met anderen: Verbondenheid, alleen al door onze be-
langstelling, wanneer die oprecht is. 
In zo'n ontmoeting wordt het Humanisme werkelijkheid. Ook zonder dat 
men dit uitspreekt of be-spreekt. Erover spreken gebeurt slechts, als de 
ander zelf eraan toekomt; en wie in moeilijkheden verkeert, komt niet 
licht aan beschouwingen toe. 
„Doorstoten naar de levensovertuiging", in de uitgesproken zin van het 
woord — dat gaat beter in gezonde dagen. Wanneer men als even sterke 
partners in 't gesprek staat: „Waar leven we eigenlijk voor?" Reeds hier 
moet de verzorging beginnen. 
Anders wordt het: „Nood leert bidden" of althans: „Nood dringt tot be-
zinning". Het daarop te laten aankomen — is geen verzorgen, maar 
verwaarlozen. 
Geestelijke verzorging kan daarom niet uitsluitend „bijstand in moeilijk-
heden" blijven. Zij is ook, misschien zelfs in de eerste plaats: Ontdekken 
wat leeft, wekken wat sluimert. Dat gebeurt onopzettelijk, wanneer het 
begonnen is bij onszelf. En het gebeurt niet alleen door praten. 
Van iemands levenskeus, zijn zoeken, zijn wachten, kunnen we al iets 
vermoeden door z'n blik, z'n manier van werken, z'n vrije tijds-besteding. 
Tenminste als 't ons interesseert. 
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Intres 6 Helpema 

In Saaiveld had zich eindelijk iemand bereid verklaard voor het contact-
bezoek: Mevrouw Helpema. 
Zij ontving uitvoerig de bekende instructies: „Niet om te ontdekken of 
er moeilijkheden zijn; evenmin om te activeren. Alleen om een beetje op 
de hoogte te komen van onze leden: Hun ideeën, mogelijkheden en even-
tuele wensen". 
Na de eerste reeks bezoeken, heeft mevrouw H. haar indrukken als volgt 
samengevat: „Je wordt over het algemeen welwillend ontvangen. Maar je 
merkt toch, dat de mensen er geen behoefte aan hebben. Ze zijn lid omdat 
ze het Humanisme willen steunen, maar verder geloven ze het wel. Behalve 
de meeste bejaarden, die vinden het prettig als er eens iemand komt". 

Zo is het werk van mevrouw Helpema langzamerhand overgegaan in 
zieken- en bejaardenbezoek. 
Voor het contactwerk hebben we toen mevrouw Intres gevonden. Reeds 
uit de instructie begreep zij, dat dit werk zich niet baseren kan, althans 
niet voornamelijk, op behoefte aan contact — daar zulk een behoefte bij 
veel leden niet aanwezig is in deze zin. 
„Maar", zei mevrouw I. na haar eerste ronde, „ik kreeg bijna overal een 
gezellig praatje over 't Verbond, ook wel met critiek. En wat me 't meeste 
opvalt: De mensen zijn geestelijk zo geïnteresseerd. Je zit zomaar in 't 
apartheidsvraagstuk, of 't gaat over ongodsdienstigheid van het huma-
nisme, of weer ergens anders over preutsheid en vrijheid in de opvoeding". 
„Ze zijn geestelijk zo geïnteresseerd" — dat staat lijnrecht tegenover de 
indruk, die mevrouw H. had opgedaan. Toch betrof het dezelfde gemeen-
schap, ja dezelfde wijk! 
Ik heb niet eens een bepaalde historie op 't oog, het geval doet zich vaker 
voor, in allerlei vormen. 

Mevrouw H. en Mevrouw I., de gemeenschap Saaiveld heeft u beiden 
beslist nodig. 
Maar als de mensen er opeens toch niet zo saai gebleken zijn, hoe is dat 
dan gekomen? 

Geen medelijden 

„Ik dank u wel. Ik heb aan deze gesprekken iets gehad, omdat u me niet 
zielig vindt". 
Dat zegt een vrouw, waarvan de man steeds maar naar een ander gaat. 
Hij houdt meer van die ander en wil toch van zijn vrouw niet scheiden. 
Zij van haar kant heeft tot nu toe dat besluit ook niet kunnen en willen 
nemen. 
Wel is ze, in gesprekken met haar oudste dochter en met een geestelijk 
raadsman, gekomen tot grotere zelfstandigheid: Ze laat niet meer toe, dat 
de derde in haar huis komt, om daar door de heer des huizes met attenties 
omringd te worden — terwijl hij zijn vrouw negeert. Zo was het eerst 
jarenlang geweest. 
De vrouw heeft dat tenslotte niet meer kunnen uithouden, ze is ook van 
haar kant eisen gaan stellen — en dit ervaart ze als een stap vooruit. 
Langzamerhand begint ze zich sterker te maken in zichzelf: Ze vindt een 
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baantje voor halve dagen, een vroegere hobby herleeft, ze verzorgt haar 
uiterlijk weer. Nog niet met vreugde, maar het is een begin. 
Meent u de situatie te herkennen? Ik heb niemand persoonlijk op 't oog 
gehad, maar een veel voorkomende geschiedenis in het algemeen aan-
geduid. Een interpretatie ervan, een morele en psychologische belichting 
is in het bovenstaande niet bedoeld. Het is weergegeven, zoals het nogal 
eens wordt „gebracht". 
Ditmaal was het ons alleen te doen om een uitspraak, die wel concreet 
historisch is: „U vond me nooit zielig. De meesten beklagen je. Wat u zei, 
was anders dan ik verwachtte; soms wel 's wat hard. Maar u zag wat ik 
wel had, dat ik zelf iemand ben". 

Deze cliënte had bij onze collega geen medelijden geproefd; dat moet er 
ook niet zijn. Evenmin als het bij voorbaat willen „helpen". Laten we 
vóór alles elkaar er k enne n. 

Kruyswijk 

AANSCHAF LITERATUUR 

In een vorig nummer is het boekje besproken van dr. E. v. d. Schoot: 
„In gesprek met de ander-. 
Ook van mijn kant wil ik dit boek warm aanbevelen. Het kost ca. zes 
gulden, en u kunt het gratis lenen van de bibliotheek GV, gevestigd in 
ons Centraal Bureau te Utrecht. 
Een ander boekje, eveneens eenvoudig geschreven en rijk aan lessen voor 
vrijwillige medewerkers moge ik nogmaals noemen: „De psychologie van 
het ziekbed", door Dr. J. H. v. d. Berg. 
Maar juist boeken als deze zijn op ons C.B. uiteraard niet altijd aanwezig, 
er zijn méér aanvragers. Daarom geef ik hier door, wat het bestuur van de 
gemeenschap Amsterdam-Zuid/West gedaan heeft: 
Zelf zo nu en dan een enkel boek aanschaffen, dat voor ons werk van 
veel waarde is. Zo kan men een kleine, maar hoogst efficiënte verzameling 
opbouwen, onder beheer van een der plaatselijke bestuursleden of 
geestelijk raadslieden. 
Een medewerker die iets nodig heeft voor zijn werkterrein, kan bij het 
bestuur een voorstel tot aanschaffing doen. En ook bij ons kunt u des-
gewenst nog informeren, of het betreffende boek voldoende blijvende 
waarde heeft. 

K. 
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EEN JAAR HUMANISTISCHE GEESTELIJKE VERZORGING 

IN DE STRIJDKRACHTEN 

Op 1 september 1964 werd de humanistische geestelijke verzorging in de 
Nederlandse strijdkrachten ingevoerd, deze bestaat dus nu een jaar. Wij 
willen in EGO graag enige aandacht aan dit feit besteden en kunnen wel-
licht het best eerst enige cijfers noemen. 
Het aantal deelnemende militairen aan de humanistische geestelijke ver-
zorging bedroeg per 1 september 1965 juist 2103. Op het ogenblik dat dit 
wordt geschreven ( 14-9-65) is dit aantal alweer opgelopen tot 2217. 

In verband met allerlei geruchten die hardnekkig de ronde doen, wil ik 
nog eens met nadruk verklaren dat deze aantallen werkelijk deelnemende 
militairen betreft, dat wil dus zeggen militairen die de verklaring hebben 
ingeleverd dat ze aan deze verzorging wensen deel te nemen. Bezoekers 
aan het Coornherthuis zijn uiteraard niet meegeteld, behalve als ze ook de 
verklaring voor deelname aan de humanistische geestelijke verzorging 
hebben ingeleverd. Militairen die op genoemde data reeds met groot of 
klein verlof de militaire dienst hadden verlaten, zijn eveneens niet mee-
gerekend. De aantallen betreffen dus werkelijk deelnemende militairen. 
Ik mag eraan herinneren dat de humanistische geestelijke verzorging door 
de minister is ingevoerd met een proefperiode van drie jaar. In deze periode 
zou dan moeten worden aangetoond dat er aan deze vorm van geestelijke 
verzorging in de strijdkrachten een werkelijke behoefte bestaat. 

Deze behoefte was reeds van tevoren door het Humanistisch Verbond 
aangetoond door de steekproef die in 1961, op instigatie van de toenmalige 
minister, werd uitgevoerd. Daarbij meldden zich toen 2215 op dat moment 
in dienst zijnde militairen voor de humanistische geestelijke verzorging. 
Merkwaardig is dat nu, nu een jaar praktijk, dat aantal (2217) precies 
weer uit de bus is gekomen. Dat aantal geeft beslist niet de totale behoefte 
aan deze verzorging aan, ik kom daar nog in dit artikel op terug, maar het 
maakt wel heel duidelijk dat een werkelijke behoefte aan humanistische 
geestelijke verzorging in de strijdkrachten aanwezig is. Het lijkt me dat de 
vraag of er een behoefte bestaat na dit eerste jaar ruimschoots en duidelijk 
is beantwoord. 

Moeilijke zaak 

Een andere vraag is of uit deze cijfers reeds zou kunnen worden opgemaakt 
hoe groot de totale en werkelijke behoefte aan humanistische geestelijke 
verzorging in de strijdkrachten is. 
Dat is een moeilijke zaak, omdat er een aantal belemmerende factoren 
zijn. In de eerste plaats blijkt nog steeds een groot aantal in dienst komende 
militairen niet op de hoogte te zijn van het feit dat er ook een humanistische 
geestelijke verzorging in de strijdkrachten aanwezig is. Daarnaast zijn er 
vele buitenkerkelijke, ongodsdienstige militairen die te weinig op de 
hoogte zijn van het begrip humanisme om deze verzorging te herkennen als 
een niet-godsdienstige, niet-kerkelijke verzorging. Ten slotte is er dan de 
hindernis van de in te leveren verklaring, die verschillende militairen ten 
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slotte van deelname aan de humanistische verzorging doet afzien. Het is 
dus wel heel moeilijk om vast te stellen hoe groot de deelname zou zijn 
als deze belemmeringen er niet waren. 
Toch wil ik er graag iets van zeggen. 
In de eerste plaats is er geen reden om te veronderstellen dat de groei van 
het aantal deelnemers die het eerste jaar gestadig heeft plaats gevonden, en 
de laatste maanden in een versneld tempo, plotseling zal ophouden. Er mag 
voorlopig rustig worden gerekend op een groeiende deelname. Maar waar 
ligt de grens? 
In de burgermaatschappij bedraagt het aantal niet-kerkelijk gebonden 
mensen bijna 20 pct. Ik neem aan dat dat bij de dienstplichtige militairen 
eveneens het geval zal zijn. (waarschijnlijk ligt het wat hoger, omdat de 
cijfers van de buitenkerkelijkheid bij jonge mensen hoger zijn). Dan moet 
men er dus op rekenen dat er constant ongeveer 10.000 á 15.000 buiten-
kerkelijke dienstplichtigen in de strijdkrachten zijn. 

Geen claim 

Het is duidelijk dat de humanistische verzorging geen enkele claim behoort 
te hebben op deze militairen (evenmin trouwens als enige andere vorm 
van geestelijke verzorging), maar het is even duidelijk dat mogelijke deel-
nemers aan de humanistische geestelijke verzorging toch vooral uit deze 
groep zullen voortkomen. Ik neem nu aan dat bij het verdwijnen van 
bovengenoemde belemmeringen er rekening mee zal moeten worden ge-
houden dat zeker 50 pct. van deze buitenkerkelijke militairen uiteindelijk 
zullen kiezen voor de humanistische geestelijke verzorging. Dat betekent 
dat m.i. ten slotte (bij handhaving van het huidige aantal dienstplichtigen) 
tussen de vijf- en achtduizend militairen aan de humanistische verzorging 
zullen deelnemen. 
Van de beroepsmilitairen is dat met veel minder zekerheid te zeggen. In de 
eerste plaats kan niet worden gesteld dat deze groep wat kerkelijke gebon-
denheid betreft parallel loopt met de burgermaatschappij. Misschien is dat 
wel zo, misschien ook niet, ik heb er geen cijfers over. 
Bovendien nemen beroepsmilitairen als regel niet deel aan de gevo-lessen, 
zodat ze ook geen behoefte gevoelen om een verklaring in te leveren. Uit 
de weinige gegevens die ik heb, veronderstel ik dat het aantal beroeps-
militairen dat zich tot de humanistische geestelijke verzorgers zal wenden, 
ongeveer 5 á 10 pct. zal bedragen van het aantal deelnemende dienst-
plichtigen. Ik neem aan dat bovengeschetste ontwikkeling zich in de 
komende vier jaar zal kunnen voltrekken, zodat het aantal deelnemers aan 
de humanistische geestelijke verzorging in 1969, vijf jaar na de instelling 
ervan, zich zal bewegen tussen de zes en negenduizend. Mag ik het stellen 
op 7500? Dat betekent dat het aantal raadslieden (hoofdraadsman, enz. 
meegerekend) dan bijna twintig zal moeten zijn. 
Ik hoop dat de minister van Defensie bereid en in staat zal zijn om de uit-
breiding van het aantal raadslieden parallel te doen lopen met de uitbreiding 
van  het deelnemersaantal. Op het ogenblik is de situatie reeds bijzonder 
precair. 
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De 2200 deelnemers moeten worden verzorgd door 4 raadslieden. 
Dat betekent ongeveer 550 militairen per raadsman. Dit houdt in dat een 
raadsman op dit ogenblik reeds meer dienstplichtigen in zijn verzorging 
heeft dan een dominee of een aalmoezenier. Indien men daarbij bedenkt 
dat de raadslieden hun werk niet doen in één, maar in enkele tientallen 
kazernes, zodat iedere raadsman ongeveer 15 uren van zijn wekelijkse 
werktijd met reizen doorbrengt, dan beseft men hoe moeilijk de situatie nu 
reeds is. 

In de knel 

Het gevolg is dat zeer belangrijke onderdelen van de geestelijke verzor-
ging, met name de individuele verzorging en het bezoeken van hospitalen, 
enz., ernstig in de knel komen. 
Het lijkt me uit het bovenstaande duidelijk dat de humanistische geestelijke 
verzorging in de Nederlandse strijdkrachten eerst een werkelijke kans 
krijgt als een reële uitbouw van haar werk wordt mogelijk gemaakt. 
Ik heb de indruk dat de minister van Defensie en de volksvertegenwoordi-
ging dat ook hebben bedoeld, toen zij tot de proefneming besloten. Ik neem 
dan ook aan dat men in Nederland de consequenties uit dit eerste jaar 
humanistische geestelijke verzorging zal willen trekken. 
Ik ontmoet nogal eens de vraag: Hoe zijn de humanistische raadslieden in 
de strijdkrachten ontvangen? 
Het is moeilijk op zo'n vraag een generaliserend antwoord te geven; de 
strijdkrachten zijn zo omvangrijk, er zijn zoveel mensen in zoveel verschil-
lende functies werkzaam. 
Toch valt er wel iets over te zeggen en dan in de allereerste plaats dat de 
hoogste militaire autoriteiten ons welwillend en loyaal hebben ontvangen. 
Men heeft ons, uiteraard binnen het raam van de betreffende instructies, 
ruimschoots gelegenheid gegeven ons werk te verrichten. Bovendien is men 
ons persoonlijk op een prettige wijze tegemoetgetreden. 
Ik haast me erbij te voegen dat dat ook als regel met de commandanten, 
van het 1 ste Legerkorps tot en met de pelotons, het geval is geweest. 
Natuurlijk zijn er op enkele plaatsen 'haken en ogen' geweest, maar toch 
zo weinig dat het achteraf welhaast verbazingwekkend is dat zich zo 
weinig moeilijkheden hebben voorgedaan. 

Vreemd element 

Het is mij bekend dat niet alle officieren en onderofficieren de humanisti-
sche verzorging met welgevallen gadeslaan. Ik weet natuurlijk ook dat 
hier en daar weinig welwillend over de humanistische verzorging wordt 
gesproken. Maar mocht men anders verwachten? Het humanisme is ook 
voor vele officieren en onderofficieren nog zo'n onbekende zaak, dat de 
invoering ervan soms wordt gevoeld als het binnendringen van een 
vreemd element in de eigen, zo vertrouwde omgeving. 
Ik wil voor deze situatie gaarne begrip opbrengen en waardeer het te meer 
dat men, een enkele uitzondering buiten beschouwing gelaten, in de functie 
van commandant van deze zaken niets heeft doen blijken. Ik kan niet 
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anders zeggen dan dat men ons de mogelijkheid om te werken zeker niet 
heeft onthouden. En dat terwijl wij vaak om faciliteiten moesten vragen 
die het de commandanten niet altijd gemakkelijk maakten. Datwas nu 
eenmaal het gevolg van het kleine aantal mensen met wie we moesten 
werken. De moeilijkheden die we ondervonden kwamen, als regel, zeker 
niet van de commandanten. 
En hoe is de verhouding geworden tot de collega's, van katholieke, pro-
testante en joodse zijde? 
Om met de laatste te beginnen: met de legerrabbijn is de verstandhouding 
allerprettigst. En hetzelfde kan worden gezegd van het grootste deel van 
de aalmoezeniers en de dominees. Een ieder herinnert zich natuurlijk de 
wat agressieve toon van de hoofdlegerpredikant bij onze entree vorig jaar, 
maar die is toch niet kenmerkend geworden voor de verdere verhouding 
tussen dominees en raadslieden. In het algemeen is de omgang tussen de 
godsdienstige verzorgers en de raadslieden zoals die behoort te zijn, nl. 
collegiaal. De enkele uitzondering die ook hier bestaat, dient blijkbaar 
om de regel te bewijzen. 
Natuurlijk weten we best, bij alle collegiale omgang, dat er levensbeschou-
welijk grote verschillen tussen ons bestaan, maar dat is vanzelfsprekend. 
Zonder die verschillen zou trouwens de invoering van de humanistische 
verzorging geen enkele zin hebben gehad. 
Het lijkt me in het algemeen voor de verhoudingen binnen het Nederlandse 
volk van grote betekenis dat geestelijke verzorgers van verschillende 
huize elkaar, ondanks de verschillen, op een menselijke en collegiale wijze 
weten te ontmoeten. 
Natuurlijk ontmoeten de humanistische raadslieden moeilijkheden bij hun 
werk. Die zijn soms van meer theoretische aard, daar waar misverstanden 
blijken te bestaan omtrent de inhoud van het humanisme of de humanisti-
sche geestelijke verzorging of omtrent de relaties die zouden bestaan 
tussen het humanisme en andere geestelijke en/of politieke stromingen. 
Omdat deze misverstanden toch nog regelmatig terugkomen, zullen we 
daar in een volgend nummer van EGO nog eens uitvoerig aandacht aan 
besteden. Deels zijn ze ook van praktische aard en vloeien dan vaak voort 
uit de omstandigheden zoals die boven zijn geschetst. Een werkelijke op-
lossing van die moeilijkheden zal eerst komen bij een verdere uitbouw van 
het werk en de uitbreiding van het aantal raadslieden. 

Een moeilijkheid 

Er  is echter één moeilijkheid waarop ik hier, ten slotte, nadrukkelijk de 
aandacht wil vestigen en dat is de moeilijkheid van de door de deel-
nemende militairen af te leggen verklaring. Dat is voor ons nog steeds 
een onverteerbare zaak en dat zal het ook altijd blijven. 
Het feit dat militairen die aan de humanistische verzorging willen deel-
nemen, een verklaring moeten inleveren, terwijl dat voor de andere vormen 
van verzorging niet nodig is, kunnen we niet anders zien dan als een dis-
criminatie. Ook al zijn we wel bereid te aanvaarden dat het niet als zodanig 
is bedoeld. 
De gedachte dat deze verklaring de enige manier is om de behoefte aan 
humanistische verzorging vast te stellen, lijkt ons bijzonder gezocht. Ik 
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zou verschillende andere methoden kunnen aangeven waardoor het bezoek 
aan de raadslieden per onderdeel zou kunnen worden vastgesteld. 

Over één kam 

Het is duidelijk dat er slechts één goede oplossing is, nl. dat de minister de 
militairen de vrijheid geeft zelf hun geestelijk verzorger te kiezen, tenzij 
hun ouders nadrukkelijk anders bepalen. Dan worden alle militairen over 
één kam geschoren en blijft toch de vrijheid van de ouders hun minder-
jarige zoon naar een bepaald geestelijk verzorger te verwijzen. 
Hoe het zij, in ieder geval kunnen de humanisten niet blijvend genoegen 
nemen met de situatie dat hun vorm van geestelijke verzorging in een uit-
zonderingspositie wordt geplaatst. 
Daarover zal, met alle prettige verhoudingen, de strijd (buiten de strijd-
krachten) voortgaan. 
Het verdwijnen van de verklaring zou trouwens een aantal praktische 
moeilijkheden die de raadslieden ondervinden bij hun werk in de strijd-
krachten opheffen. 
Het Humanistische Verbond zal op deze zaak moeten terugkomen tot ze 
uit de wereld is. 

(Met toestemming van de redactie overgenomen uit „Ego-) 
	H. Lips 

HET HUWELIJK VAN HARRY EN GERDA 

Het gaat niet goed met die twee, ondanks de huwelijksbevestiging door een 
raadsman. (zie pag. 106 van Kader, sept.-okt. 1965, nr. 4). En dat is ook 
niet te verwonderen, want ze zijn eigenlijk aan hun huwelijk nog niet toe. 
Immers, ze schrijven zelf in hun uitnodigingen aan alle belangstellenden, 
dat ze kennis geven van hun „voorgenomen" huwelijk. Niet ten onrechte 
merkt ons lid A. J. van der Kooy in Voorburg op, dat hij daar toch wel 
bezwaar tegen heeft. Men sluit een huwelijk, en men geeft dan kennis 
van het voornemen om dat te doen. Om kort te zijn, de formulering dient 
te luiden: 

HARRY BRUMMELKAMP 

en 

GERDA BRAAMS 

hebben de eer kennis te geven van hun voornemen in het huwelijk 
te treden enz. 	 

Waarvan gaarne acte en tevens als voorbeeld voor alle trouwlustigen, die 
niet ten eeuwige dage in het voornemen willen blijven steken. 
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