
Gaf u zich al op? 
De oprichting van het Centrum voor Humanis-
tische Vorming is niet uit de blauwe hemel 
komen vallen. Wie elders in dit blad kennis 
neemt van de geschiedenis van het Verbond zal 
daarin ook vermeld vinden, dat er reeds in 1946 
een rapport is verschenen, dat zich met het bij-
belonderwijs op de openbare school bezig hield 
en waarin ook de eis gesteld werd van wat 
we later vormingsonderwijs noemden op de 
middelbare scholen enz. 

De zaak waar het om gaat, heeft gedurende 
het gehele bestaan van het H.V. de aandacht 
gehad en dat nu het. Centrum gesticht moest 
worden, was een gevolg van het feit, dat er wet-
telijke mogelijkheden voor dit onderwijs gaan 
komen. En om die mogelijkheden te kunnen 
benutten, dienen we over de middelen te be-
schikken en, om het nog eens uitdrukkelijk te 
stellen, allen te mobiliseren die hiervoor belang-
stelling hebben. 

Dat zijn natuurlijk in de eerste plaats de 
ouders. Maar niet alleen de ouders met kinde-
ren, die de lagere school al hebben verlaten, ook 
niet alleen ouders van leerlingen op de H.B.S., 
gymnasium of lyceum, maar ook van het nijver-
heidsonderwijs, de huishoudscholen en kweek-
scholen. De kinderen, die nu nog op de lagere 
school zitten gaan daar over enige jaren naar 
toe en bovendien, dat vormingsonderwijs den-
ken wij ons ook voor de hogere 'dassen van 
het L.O. Dat zal nog wel enige tijd duren voor 
dat dit aan de orde komt, maar je moet er wel 
al rekening mee houden. 

Wat is er tot nu toe gebeurd, om de aan-
dacht op het Centrum te vestigen? Dat is aller-
eerst de persconferentie op 4 oktober in Den 
Haag geweest, waarover in vrijwel alle bladen 
een verslag gestaan heeft. Direct daarop hebben 
al onze leden en sympathisanten, de abonnees 
op Het Woord van de Week en de leden van de 
Luisterkring de bekende folder in huis gekre-
gen. Onze leden ontvingen daarbij nog een brief 
van het Hoofdbestuur, om hun medewerking te 
vragen. 

In het nummer van ons blad Mens en Wereld 
van 6 oktober hebben een tweetal artikelen over 
het vormingsonderwijs gestaan van de hand van 
Dr. Prins en Dr. Van Gelder. Ook in het Mede-
delingenblad In en Om werd er aandacht aan 
besteed, zodat niet-lezers van Mens en Wereld er 
eveneens kennis van konden nemen. 

Op zondagmorgen 7 oktober heeft onze voor-
zitter Van Praag in de rubriek Geestelijk Leven 
voor de radio er in zijn toespraak aandacht voor  

gevraagd. Die toespraak is weer afgedrukt in 
Het Woord van de Week, terwijl op de najaars-
conferentie van „Socrates", die op 28 oktober 
in Overschie werd gehouden, het gespreksthema 
eveneens uitsluitend over de inhoud van het 
vormingsonderwijs ging. 

De folders zijn overigens op veel groter schaal 
verspreid dan hierboven werd aangegeven, n.l. 
door ze ook te mogen inleggen in het blad van 
het N.O.V. (22.000 stuks) en in dat van het 
nijverheidsonderwijs (6000). Er is overleg gaan-
de over verdere verspreiding in andere kringen. 

Het spreekt vanzelf, dat ook onze gemeen-
schappen en gewesten niet achterblijven. Na-
tuurlijk worden de leden aangespoord zich bij 
het Centrum aan te sluiten en wordt getracht in 
groter kring hiervoor belangstelling te wekken. 
Zo besloot Laren/Blaricum de folder huis aan 
huis te laten verspreiden en er een uitnodiging 
bij te voegen voor het bijwonen van een bijeen-
komst. Ook andere gemeenschappen hebben 
plannen, o.a. door het beleggen van speciale 
samenkomsten, waarbij ook niet-leden en onder-
wijsmensen worden uitgenodigd. En dit alles is 
nog maar het begin, want in de komende maan-
den kunnen er nog allerlei activiteiten in deze 
richting plaats vinden. 

Dit alles heeft tot gevolg, dat er al honderden 
aanmeldingen in Utrecht zijn binnengekomen 
en de basis gelegd is. Maar ook niet meer dan 
dat, want het is nog slechts een begin. Het is 
misschien wel goed in het bijzonder onze leden 
er op te wijzen, dat vooral van hen verwacht 
wordt, dat zij zich bij het Centrum aansluiten 
en mee helpen, het tot een succes te maken. 
Daarvoor behoeven ze geen kinderen te heb-
ben, althans niet meer in de schoolgaande leef-
tijd, want het gaat hier om een zaak van veel 
wijdere strekking. Het gaat er ook weer om, net 
als bij de Luisterkring, duidelijk vast te stellen, 
dat de beh9efte aan dit vormingsonderwijs in de 
kringen van de buitenkerkelijken aanwezig is. 
Want ook al wordt het in de wet vastgelegd, 
dan blijft er toch weer het verschil bestaan, dat 
het godsdienstonderwijs zomaar wordt aangebo-
den, maar dat de ouders, die voor hun kinderen 
humanistisch vormingsonderwijs willen, dit dui-
delijk kenbaar moeten maken en er om zullen 
moeten vragen. 

Dat Centrum voor Humanistische Vorming 
moet twee taken vervullen. In de eerste plaats 
zal het het instituut worden dat dit onderwijs 
mogelijk gaat maken door de opleiding van de 
docenten, het uitdenken van de methodiek, de  

samenstelling van de leerstof. Maar in de twee-
de plaats is het ook een antwoord op de tenach-
terstelling van diegenen, die voor hun kinderen 
iets anders dan godsdienstonderwijs willen, Hoe 
meer mensen zich er bij aansluiten en te kennen 
geven, dat ze die onderscheiding niet wensen 
te accepteren en prijs stellen op een gelijke be-
handeling en een vrije keuze, des te sterker 
wordt de positie van dit Centrum. En daardoor 
wordt ook de behoefte onderstreept en u kunt 
als lid daaraan meehelpen, door, als u zich nog 
niet hebt opgegeven, dit alsnog te doen. 

Tien jaar Humanistisch 
Kinderhuis Ellinchem 
De opening op 27 september 1962 van het 
kindertehuis „Ellinchem" te Ellecom beteken-
de een verrijking van de mogelijkheden voor 
het maatschappelijk werk van de Vereniging 
Humanitas op het gebied van de kinderbescher-
ming. • 

Het tehuis kan 38 kinderen opnemen van 
0-21 jaar, jongens zowel als meisjes. De op-
namecapaciteit kon dit jaar vergroot worden 
met 13 kinderen door de opening van een klein 
tehuis in de buurt. Het jongste kind dat thans 
verzorgd wordt is 2+ jaar, de oudste 17. De 
kinderen zijn verdeeld over 4 groepen, elke 
groep heeft zijn eigen woon- en slaapkamers en 
leidt ook zoveel mogelijk een eigen bestaan. In 
de afgelopen 10 jaar verbleven er ca. 250 kin-
deren, de gemiddelde verblijfsduur was 1+ jaar. 

De kinderen worden geplaatst door Raden 
voor de Kinderbescherming, Kinderrechters en 
Voogdijverenigingen. De meesten komen uit ge-
zinnen waarin de verhoudingen te wensen over-
laten en waarin situaties zijn ontstaan die voor 
de kinderen en hun ontwikkeling een bedreiging 
vormen. Hun gedrag vertoont daarvan dan ook 
vaak alle verschijnselen. 

Het beleid is zoveel mogelijk afgestemd op de 
mogelijkheden van het gewone gezin. Dit wordt 
o.a. bevorderd door het deelnemen aan het 
club- en schoolleven in de omgeving. 

„Ellinchem" is een doorgangshuis en selec-
tiecentrum voor gezinsverpleging. De kinderen 
verblijven er tijdelijk, en worden vandaar uit 
in andere tehuizen, pleeggezinnen en soms in 
eigen gezin gebracht. De periode, op „Ellinchem" 
doorgebracht, is bedoeld als heroriëntatie op (le 
toekomst, vaak los van het ouderlijk milieu. 
Hierbij kan de hulp van maatschappelijk werker 
en psychiater niet ontbeerd worden. 

In de term „selectiecentrum" komt tot uit-
drukking de eis, kennis te verkrijgen van de 
persoonlijkheidsstructuur van het kind, omdat 
deze de toekomstmogelijkheden van het kind 
mede bepaalt. Dit geschiedt door observatie in 
de groep, door regelmatig contact met de psy-
chiater en eventueel door een psychologisch 
onderzoek. 
(Gegevens ontleend aan een artikel in „Van 
Mens tot Mens", ledenorgaan van Humanitas). 

Kaderc nferenties 
Het beraad van het Dagelijks Bestuur met de 
vertegenwoordigers van de gewesten en grote 
gemeenschappen vond dit najaar plaats op 3 
november in het Erasmushuis te Utrecht. Door 
voorzitter Van Praag en de org.-secr. Polet 
werden inleidingen gehouden over het Centrum 
voor Humanistische Vorming en gezamenlijk 
overlegd, wat er verder diende te gebeuren. 

Op 6 en 7 oktober was er een zgn. regionale 
conferentie in „De Ark" te Nunspeet. Hieraan 
namen deel de gewestbesturen van Gelderland, 
Limburg, Noord-Brabant, Overijssel, Utrecht/ 
Het Gooi en Zeeland met vertegenwoordigers 
van gemeenschappen uit deze gewesten. Onder-
werp van gesprek waren de situatie van het H.V., 
de opbouw van de samenleving en de techniek 
van het besturen van een gemeenschap. De deel-
name was bijzonder groot, zodat de voorzitter 
bij de sluiting meende te moeten constateren, 
dat deze regionale conferenties blijkbaar aan 
een behoefte voldoen. 

In en 
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Het hoofdbestuur besprak... 
in zijn vergadering van 29 september enkele 
klachten van gemeenschappen over weigering 
van sprekers en het niet-beantwoorden van 
brieven. De voorzitter drong er bij de H.B.-leden 
op aan, deze slechte gewoonte niet te volgen. 

Besloten werd, na enige discussie, wie de 
schrijver van de Nieuwjaarsbrief zou zijn. Te-
vens werd een voorlopige lijst opgemaakt van . 
eventuele candidaten voor het hoofdbestuur. 
Medegedeeld werd, dat er een kleine teruggang 
is in de omvang van de geestelijke verzorging 
van de gedetineerden, waarschijnlijk door amb-
telijke tegenwerking. Er is hierover al contact 
opgenomen met de Minister van Justitie. 

Over de omvang en vorm van het Centrum 
voor Humanistische Vorming werd uitvoerig ge-
sproken. Besloten werd de juridische vorm na-
der te regelen. 

Twee nota's kwamen in bespreking t.a.v. 
werkkampen van jongeren in onderontwikkelde 
gebieden. Van de zijde der jongeren in HJG en 
studentenorganisaties is herhaaldelijk aange-
drongen op medewerking van het HV, teneinde 
jonge humanisten in de gelegenheid te stellen 
hieraan te kunnen deelnemen. Hiertegenover 
staat de mening, dat deze werkkampen voor de 
betrokken bevolking weinig te betekenen hebben, 
omdat in deze landen niet een tekort aan ar-
beidskracht bestaat, maar aan middelen. Boven-
dien blijkt hoe langer hoe meer, dat men alleen 
gediend is van deskundige voorlichting, zonder 
enige bijbedoeling,  of bevoogding. Over deze 
opvatting werd een belangrijke discussie gehou-
den die resulteerde in de toezegging van het 
H.B. op korte termijn een bijeenkomst te be-
vorderen, waarin het gehele probleem grondig 
kan worden besproken. Daarbij zal ook het 
India-project van de IHEU een onderwerp van 
gesprek dienen te zijn. 

Het hoofdbestuur nam verder kennis van de 
stukken die betrekking hadden op het IHEU-
congres. Een deel hiervan diende ter bespreking 
tot de volgende vergadering te wachten. Wel 
werd besproken, wat het D.B. verder denkt te 
doen ter bevordering van de discussie over de 
resoluties en de verbindingen met de organen 
van de Verenigde Naties, zoals Unesco en FAO. 
Hierop gaf de voorzitter• een uiteenzetting wat 
tot nu toe was gebeurd en hoe men met de be-
perkte middelen en bescheiden mankracht aan 
de gestelde verwachtingen kan voldoen. Men 
is in de kringen van Unesco en FAO beslist 
niet ontevreden met onze bijdrage. 

Ook de inhoud van de resoluties kwam ter 
sprake en van de zijde van de voorzitter werden 
enkele noodzakelijke toelichtingen gegeven. Het 
grote probleem t.a.v. het India-project is het 
geld, en dat zal van de IHEU een grote inspan-
ning vergen. We zijn overigens nog pas in het 
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stadium van sondering der mogelijkheden en 
wachten op nadere gegevens. 

Bij het punt benoemingen hechtte het H.B. 
zijn goedkeuring aan de benoeming van onze 
functionaris Van der Hulle te Zierikzee tot 
gewestelijk geestelijk raadsman. 

In zijn vergadering van 27 oktober hervatte 
het hoofdbestuur de discussie over Oslo en be-
sprak voornamelijk de notulen van de verschil-
lende vergaderingen, die tijdens het internatio-
nale congres door het bestuur van de IHEU 
gehouden werden. Het punt financiën vroeg 
hierbij speciaal de aandacht, omdat de IHEU 
met een veel te laag budget werkt dat voor een 
internationale organisatie rondweg belachelijk 
is. Dit is ook in Oslo herhaaldelijk ter sprake 
gekomen en de enige oplossing is de bijdragen 
van de aangesloten organisaties te verhogen. 
De meesten van dezen worstelen echter al in hun 
eigen werkgebied met tekorten. In Oslo is afge-
sproken dat er eens een begroting opgesteld zou 
worden van wat er eigenlijk nodig is om aan de 
eisen en verwachtingen te voldoen en dan te 
trachten daarvoor ook de middelen te vinden. 
Het H.V. is te dien aanzien bepaald niet op-
timistisch gezien de ervaringen in de voorgaan-
de jaren, waarbij de Nederlandse organisatie 
zowel mankracht als middelen ter beschikking 
heeft moeten stellen. 

De voorzitter deed mededeling van het besluit 
van het D.B. over te gaan tot aanstelling van 
enkele functionarissen, t.w. een assistent-gees-
telijk raadsman voor het Rijnmondgebied en een 
assistent voor het gevangeniswezen. De midde-
len hiervoor komen uit speciale fondsen. Dit is 
ook grotendeels het geval met nog een tweetal 
functionarissen, waarvan de aanstelling in voor-
bereiding is en wel een wetenschappelijk mede-
werker en een assistent voor de organisatie-
secretaris, welke eveneens met de opbouw van 
het Vormingscentrum zal worden belast. 

De maandcijfers van leden, abonnees enz.' 
werden nauwkeurig besproken en geanalyseerd. 
Het ledental handhaaft zich, de sympathisanten-
toename blijft beneden de verwachtingen, daar-
entegen is er een toename van het aantal abon-
nees op onze periodieken. De aanmeldingen 
voor het Centrum, hoewel daarvan na enkele 
weken nog weinig kan worden gezegd, zijn be-
neden de schatting en aan de uitbouw hiervan 
zal de grootst mogelijke aandacht en energie 
besteed dienen te worden. In dit verband wees 
de voorzitter op de speciale TKC van 3 novem-
ber en hij sprak de hoop uit daar ook veel 
H.B.-leden te mogen ontmoeten. 

T.a.v. de televisie kon worden meegedeeld 
dat verzocht is om aanvulling van het Televisie- 
besluit 1956 in dier voege dat ook genootschap-
pen op geestelijke grondslag zendtijd kan worden  

toegewezen. Als dit het geval zou zijn zou het 
H.V. enige malen per jaar voor de TV kunnen 
verschijnen. (Inmiddels is bericht ontvangen, dat 
hangende wijzigingen in het besluit hierop van 
de zijde van de regering niet kan worden in-
gegaan.) 

Het hoofdbestuur besteedde tevens aandacht 
aan de agenda voor het congres 1963 en besprak 
de door het D.B. voorgestelde programma. Te-
vens werd de lijst van H.B.-candidaten opnieuw 
bekeken en het D.B. machtiging verleend in 
deze richting verder te gaan. 

Cl urn. Jongeren Gemeenschap 
Het hoofdbestuur van de H.J.G. is thans als 
volgt samengesteld: 

Voorzitter: Peter Kemps, Beckummerstraat 
34, Hengelo. 

Sekretaresse: Nel Vroomman, Heemskerk-
straat 88, Rotterdam. 

Sekretaris en Redaktie: Pedro van Meurs, 
Cath. van Renneslaan 33, Utrecht. 

Penningmeester: Ton van Zijl, Bloemgracht 
101, Amsterdam. 

Kampsekretaris en Propaganda: Hans Jong, 
Asterkade 29, Heemstede. 

Geestelijke verzorging bij 
uitvaart in Drente 
Na gewest Friesland en min of meer ook 
Groningen, heeft het gewest Drente een orga-
nisatie geschapen, waardoor op verzoek bijstand 
kan worden verleend bij begrafenissen en cre-
matie. Op verzoek van het bestuur plaatsen we 
hieronder een oproep aan leden in dit gewest: 

„Daar er de laatste tijd steeds meer behoefte 
blijkt te bestaan aan humanistisch geestelijke 
bijstand bij begrafenis of crematie, hebben wij 
voor ons gewest een bureau opgericht, waar be-
langhebbenden deze bijstand kunnen aanvragen. 
Uiteraard niet alleen ten dienste van Verbonds-
leden, maar van ieder die er prijs op stelt. 

Het bureau werkt in overleg met de landelijke 
geestelijke raadslieden van het Verbond, die ook 
zullen medewerken bij de vorming van de spre-kers. 

Enkele personen hebben zich reeds bereid 
verklaard, als spreker bij uitvaart te fungeren 
of zich daartoe te bekwamen. In voorkomende 
gevallen kunt u zich wenden tot uw gemeen-
schapsbestuur of tot het gewestelijk bureau, p/a 
H. A. Bruyn, Meeuwenveenweg 3, Havelte. Tel. 05214-289. 

Háewel de sprekers zich belangeloos beschik-
baar stellen, zullen wij over geld moeten be-
schikken voor kosten van loonderving, reizen en 
administratie. Bijdragen tot dit doel worden 
gaarne tegemoet gezien op genoemd bureau, of 
op giro 945799 met aanduiding: Fonds G.V. bij uitvaart. 

Als leden van het Verbond kunt u in ver-
schillende opzichten uw medewerking verlenen: 1. 

Families, die van ons optreden gediend zou-
den zijn, attent maken op deze mogelijkheid, 
uiteraard zonder enige aandrang. 2. 
Aan het bureau adressen opgeven van men-
sen, die u geschikt acht, als spreker te wor-
den gevraagd of daartoe te worden gevormd. 3. 
Bijdragen toezenden aan het fonds". 

Het laatste nummer 

Hoewel er zoveel mogelijk naar wordt gestreefd, 
elk jaar 8 nummers van dit blad aan de leden 
toe te zenden, is dat deze keer door allerlei oor-
zaken niet mogelijk gebleken. Vandaar dat dit 
nummer een dubbel nummer is en het eerstvol-
gende pas weer in 1963 verschijnt. 

Enkele belangrijke uitgaven van het Verbond 

Echt en onecht in geloof en ongeloof, 
f 0,95 door prof. dr. T. T. ten Have . . . f 0,75 

Onze kinderen tussen Humanisme en 
Christendom, door A. J. Groenman- 
Deinum 	  f 0,75 

Modern Humanisme, door dr. J. P. van 
Praag (Overdruk uit Scientia) . . . f 1,75 

Humanisme en Rede, een serie opstel- 
len van: 
J. P. van Praag: Inleiding 
T. T. ten Have: Rationeel Humanisme 
Albert Daan: Het begrip rede 
Libbe van der Wal: 

De draagkracht van de rede 
H. J. Blackham: De toets der rede 

0,25 H. Bonger: Verdraagzaamheid en rede 
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Voor hen, die hun vacantieplannen reeds vroeg 
maken, hieronder een overzicht van datgene, 
wat in 1963 wordt georganiseerd. 

1 Bejaardenweken in „De Ark" 
Gezien de bijzonder geslaagde weken in dit 
jaar worden in 1963 4 bejaardenweken ge- 
houden en wel: 

van 11-25 mei en 
van 1428 september 

De prijs bedraagt f 38,50 per week, terwijl elke 
gast recht heeft op 1 consumptiekaart van 21 
consumpties voor f 3,50. 
Leiding nog niet bekend. 
2 Paas-week-end op „De Ark" 
Van donderdagavond 11 april t/m maandag-
avond 15 april het gebruikelijke paas-week-end. 
Prijs f 34,50 voor volwassenen, f 26,— voor kin- -
deren van 6 t/m 10 jaar en f 17,25 voor kin-
deren van 0 t/m 5 jaar. 
3 Vacantie op „De Ark" 
Nog wel heel ver van ons af, maar thans reeds 
de mededeling, dat de prijzen voor 1963 onge-
wijzigd zijn. Vooral zij, die in het volle sei-
zoen, d.w.z. juli/augustus in Nunspeet willen 
zijn, adviseren wij tijdig hun plannen gereed te 
maken en hun vacantie te bespreken. 
U weet het: Leden van het Verbond ontvangen 
10 % reductie op de pensionprijzen (alleen voor 
zichzelf). 

4 De Buitenwerk Commissie 
Voor 1963 worden de kampen voor kinderen 
gehandhaafd. 
Gedacht wordt aan 3 jongeren kampen van 
13-15 jaar (in tenten) en een vast kamp voor 
onze 10-12-jarigen. 
Voorts, en dat is nieuw, een trekkamp voor 16-
tot 18-jarigen naar Luxemburg. 
Tenslotte geen kamp voor volwassenen. De be-
langstelling hiervoor is te klein. 

Persconferentie over(' het Centnijm voor H umanktische vormij'ng 

e' , 	-  Het Humanistisch Vormingscentrum is aan het 
Nederlandse volk gepresenteerd op een perscon- 
ferentie, die op 4 oktober te Den Haag gehou-
den werd en waarvoor de pers een verheugend 
grote belangstelling aan de dag legde. 

De voorzitter van het Humanistisch Ver- 
bond, Dr. J. P. van Praag, hield op deze pers- 
conferentie een inleiding, waarin hij doel en 
werkwijze van het Humanistisch Vormings- 
centrum uiteenzette en waarin hij tevens enige 
gedachten ontwikkelde over de betekenis van 
de openbare school. 

De directe aanleiding tot het oprichten van 
het Centrum is de Mammoetwet, waarin het 
humanistisch vormingsonderwijs bij het voortge- 
zet onderwijs is mogelijk gemaakt. De Mam-
moetwet eist hiervoor een uitspraak van de 
ouders, hetgeen bij het godsdienstonderwijs niet 
het geval is. Dr. Van Praag vond deze discrimi- 
natie kleinzielig, maar verder van weinig be-
tekenis. Men moet immers aannemen, dat ook 
het godsdienstonderwijs alleen gegeven wordt 
als de ouders dit wensen. 

Humanistische vorming is onderwijs vanuit 
een humanistische achtergrond, maar het wenst 
van de leerlingen geen kleine humanistjes te 
maken. Het beoogt: 
a. de leerlingen in de gelegenheid te stellen 

elementen te ontdekken, die dienstig zijn voor 
het vormen van een eigen levensovertuiging; 

b. bij de leerlingen capaciteiten te ontwikkelen 
die. hen in staat stellen een levensovertui- 
ging zelfstandig te hanteren. 

Humanistische vorming beoogt niet jonge 
humanisten klaar te stomen, aldus Dr. Van 
Praag, maar mogelijkheden tot een volwassen 
levensinzicht te openen. 

Over de openbare school zei Dr. Van Praag 
o.m. het volgende: 

Over de betekenis van de openbare school 
hebben van de zijde van het Humanistisch Ver-
bond in de afgelopen jaren regelmatig bespre- 
kingen plaats gevonden met andere organisaties, 
zoals met representanten van de Hervormde 
Kerk, de Centrale Commissie voor het Vrij- 
zinnig Protestantisme, de Nederlandse Onder-
wijzersvereniging en de Vereniging voor Volks- 
onderwijs. Algemeenheid mag nooit kleurloosheid be- 
tekenen, maar ook geen verdeeldheid. Het wezen 
van de openbare school ligt in de humaniteit, die 
door mensen van verschillende levensovertui- 
ging verschillend gefundeerd wordt. Al naar de 

overtuiging krijgt de humaniteit een eigen kleur  

en een eigen taal. Een algemene school accep-
teert en waardeert deze kleur- en taalverschil-
len. Iedere school, ook de bijzondere, staat open 
voor iedereen. Maar op de openbare school wor-
den alle richtingen als gelijkgerechtigd erkent. 
Dr. Van Praag zei het ten zeerste te betreuren, 
dat men van Hervormde zijde deze ontwikke-
ling der gedachten vooralsnog niet heeft kun-
nen meemaken. Spreker zei dat dit feit hem met 
diepe zorg voor de toekomst vervulde. 

Na de inleiding had een langdurige en zeer 
geanimeerde gedachtenwisseling plaats, waarbij 
de vertegenwoordigers van de pers getuigden 
van een grote en diepgaande belangstelling voor 
het onderwerp. 

(Overgenomen uit de Humanistische 
Documentatiedienst) 

Bejaardenhuis in Den Haag 
De Coomhert Stichting in Den Haag, aange-
sloten bij de Humanistische Stichting Huisves-
ting Bejaarden (H.S.H.B.) vordert goed met 
haar plannen een bejaardentehuis in Den Haag 
te stichten. Er is reeds een architect aangetrok-
ken, de grond is toegewezen en thans wordt 
gewerkt aan een schetsontwerp. 

Het tehuis zal waarschijnlijk ongeveer 250 be-
woners kunnen bevatten terwijl het tevens nog 
een aantal flats voor zelfstandige bewoning zal 
krijgen. 

Huisvesting bejaarden 
De Humanistische Stichting voor Huisvesting 
van Bejaarden werd opgericht door de Neder-
landsche Vereniging voor Maatschappelijk werk 
Humanitas, de Vereniging tot bevordering van 
zelfstandig denken De Vrije Gedachte en het 
Humanistisch Verbond. 

De Stichting stelt zich ten doel het bevor-
deren van de totstandkoming van bejaardente-
huizen op humanistische grondslag, in het bij-
zonder ten behoeve van hen die geacht willen 
worden niet tot enig kerkgenootschap te beho-
ren. 

Men kan het werk van de Stichting steunen 
door begunstiger of contribuant te worden. 

Het bureau van de Stichting stelt zich tot taak 
plaatselijke initiatieven met raad en daad te 
ondersteunen. 
Adres: Humanistische Stichting voor Huisvesting 

Bejaarden, Slotermeerlaan 1, Amsterdam-
W. Telefoon 13 08 11. 

Een nieuwe uitgave 
Rede en Religie in het Humanisme 

Het boek, dat een behoorlijke omvang heeft 
(ruim 250 pagina's) en een kloek formaat is voor 
een gedeelte de herdruk van de brochures Hu-
manisme en Rede en Humanisme en Religie. 
Voorts echter aangevuld met een aantal nieuwe 
hoofdstukken. 

Het is een waardevol bezit en een mooi ge-
schenk voor de komende feestdagen. De prijs 
bedraagt f 9,90. Verkrijgbaar bij de brochure 
handelaar in uw gemeenschap of bij het Centraal 
Bureau Humanistisch Verbond, Oudegracht 152, 
Utrecht. Giro 30 49 60. 

Het gesprek 
Teneinde de leiders van gespreksgroepen de ge-
legenheid te geven ervaringen uit te wisselen 
en voorzover nodig te scholen, heeft de Com-
missie Groepsgesprek van het H.V. op 20 en 21 
oktober in „De Ark" een werkweekeinde gehou-
den. Hieraan namen ruim 30 gespreksleiders 
uit verschillende gemeenschappen deel. De voor-
zitter van de Commissie, het H.B.-lid De Leefle 
besprak vele aspecten van het werk en behandel-
de onder meer de resultaten van een enquête. De 
deelnemers waren van mening, dat deze jaar-
lijkse bijeenkomsten in een behoefte voorzien, 
maar in het vervolg reeds op vrijdagavond die-
nen te beginnen, zodat er wat meer tijd ter be-
schikking komt. 

STICHTING STEUNFONDS PRAKTISCH HUMANISME 

Het jaar 1962 loopt ten einde. Langzamerhand gaat het Steunfonds de rekening op-
maken. Niet met angst en beven, want de 1 88.000,—, die reeds op de spaarbank sta an, 

rechtvaardigen een optimistische stemming. 
In enkele jaren is een Fonds opgebouwd dat de volledige kosten van het lopende werk 

van praktisch humanisme voor zijn rekening kan nemen. Bovendien kon het Steunfonds 
in de loop van 1962 het Humanistisch Verbond een bedrag toezeggen, dat nodig is voor 
aanstelling van de eerste plaatselijke-geestelijke-raadsman-4n-volledige-dienst. 

Ondanks het feit, dat het Steunfonds eind 1962 met een aanmerkelijk hogere uitkerin 

over de 
brug moet komen, organiseert het dit jaar geen grootscheepse inzamelings-actige 

meer. Het Steunfonds heeft zoveel bekendheid gekregen en mag op zoveel sympathie 

rekenen, dat met 
één grote inzameling per jaar kan worden volstaan. 

Er komt derhalve in de a.s. decembermaand, d.w.z. tegen t.-Nicolaas of Kerst, geen 
kaart of circulaire, met verzoek orn een bijdrage of extra giftyin uw bus. Desalniettemin 
hoopt het bestuur dat zij, die zich hebben voorgenomen pas tegen het einde van het jaar 
te gireren, het Steunfonds niet zullen vergeten. 

Volledigheidshalve volgt hier het gironummer. 

Giro 6168 
t.n.v. 

Stichting Steunfonds Praktisch Humanisme, te Amersfoort 

No, 7/8 - 1 december 1962 



Nieuws uk de gemeenschapperrá 
	

Nieuws uit de gewesten 

Ondanks het feit, dat er in Amersfoort nog steeds 
geen volledig bestuur valt samen te stellen, gaat 
men er gewoon door met het werk, en dat niet 
alleen. Nieuwe dingen komen ook aan de beurt, 
o.a. een oppasdienst voor hen, die wel eens naar 
een bijeenkomst willen en dan toch de kinderen 
onder veilige hoede achterlaten. 

Nijmegen had een goede start met de openings-
avond met als spreker Prof. Stuiveling. Er waren 
opmerkelijk veel belangstellenden. 

De traditionele Nieuwsjaarsbijeenkomst in De-
venter werd al in het oktobernummer van het 
maandblad aangekondigd. De belangstelling is 
altijd zo groot, dat men de datum graag tijdig 
wil weten, opdat men weer van de partij kan 
zijn. 

Het bestuur van Enschede dringt er op een 
originele manier op aan, te helpen met het be-
zoek van belangstellenden. Het gaat in de vorm 
van een vraag- en antwoordspel, dat in het 
maandblad wordt afgedrukt. Adressen hebben 
ze er genoeg, maar liefst 10.000. 

Om het contact met de „buitenleden" te verster-
ken, zijn ze in Apeldoorn in Epe op bezoek ge-
weest. Dat heeft geleid tot de overweging, dat 
in de laatste gemeente best een werkgroep van 
het H.V. zou kunnen bestaan en daar wordt nu 
aan gewerkt. 

Soest/Baarn wist een deskundig man te strikken 
om in een reeks huiskamerbijeenkomsten over 
opvoeding te praten. De eerste avonden waren 
een succes. 

Onze kleine gemeenschap Nieuwe Niedorp/ 
Winkel werkt voor haar bijeenkomsten veel 
samen met andere organisaties ter plaatse. Een 
uitstekend middel om ook anderen in kennis te 
brengen met het georganiseerde humanisme. En 
als bijzondere service, wie per auto gehaald en 
gebracht wil worden, behoeft maar te bellen. 

Hoewel Haarlem noodgedwongen tot een een-
voudiger uitvoering van het maandblad moest 
overgaan betekent dat helemaal niet een ver-
mindering -van activiteiten, integendeel. Bijzon-
der verheugend zijn de bijeenkomsten in ver-
schillende wijken. We zien er de voorlopers 
in van afzonderlijke gemeenschappen. 

In Bussum is nader contact gelegd met Doops-
gezinde jongeren. Over en weer bezoekt men 
eens elkaars bijeenkomsten en wordt een ge- 

internadon al nieuws 

Het Congres in Oslo heeft o.a. tot gevolg ge-
had, dat door de publiciteit in vele landen 
mensen van het bestaan van de IHEU op de 
hoogte gebracht zijn. De laatste maanden ko-
men er op het bureau van de Internationale 
dan ook vrijwel dagelijks brieven binnen die om 
nadere inlichtingen vragen. 

Zoals in een vorig nummer werd bericht, is 
een lid van onze Emigratie-Commissie, mej. Ter 
Heege thans op uitnodiging van de Nederlandse 
Emigratie Dienst enige maanden in Australië 
en Nieuw-Zeeland voor het bezoeken van voor-
malige emigranten van buitenkerkelijke huize. 
Uit ontvangen brieven blijkt, dat zij ook al con-
tact heeft gehad met humanisten in Australië en 
zij zal na haar officiële +verblijf nog enige tijd 
blijven om deze contacten te verstevigen. Er zijn 
al twee Australische groepen bij de Internatio-
nale aangesloten en een derde groep, nu in Ade-
laide, staat op het punt geboren te worden. 
De twee anderen zijn in New South Wales en 
Victoria. 
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sprek gevoerd. En wat dat laatste betreft, de 
opper-gespreksleider van het H.V. komt het in 
januari eens voordoen. 

„Gaat het wel •goed?" vroegen functionarissen 
en andere werkers van Amsterdam zichzelf en 
anderen op een bijeenkomst in Randenbroek te 
Amersfoort. Vele vragen werden opgeworpen en 
soms ook beantwoord. De conclusie was: we 
hebben een plan nodig om het ledental uit te 
breiden en de leden, die we hebben, te houden. 
En over een paar maanden moet dat plan er zijn. 
We zijn benieuwd. 

Drachten begon de eerste huiskamerbijeenkomst 
met het stellen van de vraag of euthanasie ge-
oorloofd is. Een niet van actualiteit ontbloot 
onderwerp. 

In Arnhem werd een forumavond gehouden, die 
goed was bezocht. Een volle zaal, de helft leden, 
een kwart leden van een kerkgenootschap en 
een tweede kwart niet-leden buitenkerkelijken. 
Men is ook gestart met een damesgroep op een 
ochtend. Gezien de ervaringen elders zal dat 
ook wel aan een behoefte blijken te voldoen. 

Het bestuur van de federatie Den Haag wil ernst 
maken met de propaganda voor het Centrum 
voor Humanistische Vorming. Alle bestuursle-
den van de vier gemeenschappen zijn voor een 
dringend beraad bijeengeroepen. Een aardige 
vondst in het blad is het hoekje: Waarom ik lid 
werd van het H.V. 

Assen, dat jaren geleden begonnen is met jeugd-
werk voor kinderen vanaf 5 jaar, is daar opnieuw 
mee gestart, nadat gedurende enige tijd de be-
langstelling onvoldoende was. Nu komen er 
weer elke zondag zo'n goede 30 kinderen bijeen, 
en werken dan onder leiding van enkele en-
thousiaste jongeren aan allerlei plezierige din-
gen. En het zijn niet alleen kinderen van leden, 
maar ze brengen hun vriendjes ook mee. Een 
voorbeeld ter navolging. Wie er meer van wil 
weten, moet- maar eens gaan kijken. Maar wel 
van te voren vragen of het schikt. 

Ook Zeist heeft nu een vrouwengroep, die één 
keer per twee weken van plan is bijeen te komen. 
Het wordt zo langzamerhand al een hele reeks 
en hier en daar is er ook al contact tussen de 
verschillende groepen. 

En we eindigen deze keer met het opwekkende 
bericht, dat Rotterdam thans bezig is tot wijk-
bijeenkomsten te komen. De eerste pogingen zijn 
hoopgevend. 

Op het Congres in Oslo is van de kant van de 
Indiase humanisten een plan ingediend dat be-
oogt om in het kader van de zgn. Anti-Honger 
Actie van de FAO in de provincie Blihar een 
project ter hand te nemen. Het congres heeft 
besloten alles te doen om dit voorstel uit te 
voeren en onze Engelse vrienden zijn al bezig 
hiervoor de wegen te vinden. 

Het uitvoerige verslag van het congres in Oslo 
verschijnt vermoedelijk over enkele weken. Be-
langstellenden kunnen nu al een exemplaar laten 
reserveren bij het bureau van de Internationale 
p/a ons Centraal Bureau. 

Op verzoek van de Franse en Duitse organisa-
ties wordt nagegaan in hoeverre het blad van de 
Internationale, International Humanism, ook 
gedeeltelijk in de Franse en Duitse taal zal kun-
nen verschijnen. Ook de mogelijkheid van de 
vertaling van belangrijke artikelen in het Spaans 
wordt onderzocht. Dit laatstg is vooral van be-
lang voor de Zuid-Amerikaanse landen.  

De familiedag van Utrecht/ Het Gooi in Utrecht 
op zondag 14 oktober moet een plezierige ge-
beurtenis zijn geweest. Dat hebben we tenminste 
hier en daar opgevangen, hoewel niemand er 
aan heeft gedacht er eens een verslagje van te 
maken. Jammer! Ook de vrouwengroepen uit 
de omgeving van Utrecht zijn in de Domstad 
bijeengeweest, maar  ook hiervan weten we, 
omdat we van enig nieuws verstoken zijn ge-
bleven, niets te vertellen. 

In Zuid-Holland-Noord een nieuwe voor-
zitter, een geslaagde bijeenkomst van functiona-
rissen in Delft (we krijgen nog een verslagje, 
hebben ze beloofd) en, maar dat is nog hele-
maal niet zeker, ze lopen er rond met de gedach-
te aan een Landdag in 1963. Als het zover komt, 
hoort u wel meer. 

Zeeland, lang een achtergebleven gebied, be-
gint gelukkig bruisende tekenen van leven te 
geven. Een goed samengesteld eigen gewest-blad, 
in alle gemeenschappen goed bezochte bijeen-
komsten, plannen voor een werkgroep in Zierik-
zee en ook een eigen gewestelijk raadsman, de 
heer Van der Hulle in Zierikzee. Helaas hadden 
ze begin november pech doordat de aangekon-
digde spreker voor een hele reeks bijeenkomsten 
door ziekte verstek moest laten gaan. Maar ze 
zullen wel wat geïmproviseerd hebben. 

In Groningen een studiedag 'net als actueel 
onderwerp: Hoe helpen we onze kinderen bij het 
vormen van een levensovertuiging? Inleider was 
ons H.B.-lid drs. Colpa, die al enige jaren vor-
mingsonderwijs heeft gegeven. 

Friesland heeft het plan in Franeker tot het 
vormen van een werkgroep te komen. Kan geen 
kwaad, in deze provincie is het percentage bui-
tenkerkelijken nogal aan de hoge kant en de 
Friezen hebben altijd belangstelling voor geeste- 
lijke zaken. 

En aangezien de eerste volledige functionaris 
voor de geestelijke verzorging in het gebied van 
de Maasmond is benoemd, kan gewest Zuid-Holland-Zuid daar in de nabije toekomst van 
profiteren. 

Testamentaire Beschikking 

Degenen die het Humanistisch Verbond 

willen gedenken bij testamentaire 

beschikking, verzoeken wij daartoe 

de volgende vorm te kiezen: 

`Ik vermaak aan het Humanistisch Ver-

bond te Utrecht de som van 

uit te keren binnen 	maanden na 

mijn overlijden, vrij van alle kosten en 
rechten'. 

Werkgroep 1%mi-terend 
In Purmerend hebben enkele leden, in overleg 
met het bestuur van het gewest Noord-Holland 
en de gemeenschap Zaanstreek e.o. het initiatief 
genomen een werkgroep op te richten. Het se-
cretariaat berust bij Mevr. M. Stolp-Westerhof, 
Suze Groenewegstraat 51. 

Een eerste bijeenkomst werd gehouden op 15 
november, waar de org.-secretaris van het H.V. 
sprak over „Modern humanisme en Humanis-
tisch Verbond". 
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