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HET HUMANISTISCH VERBOND

HET ,,GEWONE" LID
AAN HET WOORD
In de laatste televisie-uitzending van bet Verbond was bet gezag aan
de orde. Eên van de deelnemers aan het gesprek merkte daarbij op, dat
het niet nicer zo was, dat ook leden van cen vereniging alles accepteer-
den wat ceo bestuur over hen besliste. Ook het gezag van het bestuur,
een gezag dat ben door de leden verleend is, is dus in bet gedinçj.

Wie no meent dat we gaan oproepen tot een soort kritiscb begeleiden
van ons hoof dbestuur, dat we net op het laatste congres op die plaats
hebben neergezet, verqist zich. Want op datzelfde congres is de beleids-
nota aan de orde geweest, bet omvangrijke werkstuk, resultaat van vele
maanden ploeteren van vele mensen, wanrin de visie van bet hestuur en
zijn functionarissen naar voren komt over de toekomstige ontwikkeling
van bet Verhond, over bet beste gebruik van de bescbikbare middelen
en wat er moet gebeuren om die middelen nog doelmatiger te gebruiken.
En vOór de behandeling van die nota is er een herhaaldelijke oproep aan
de leden geweest over de zaak mee te denken en bet niet bij een aan-
nemen bij akklaniatie te laten. In zoverre was er wel degelijk sprake van
kritiscb begeleiden.

Een uitspraak in de nota, waar we nog eens met nadruk de aandacht
op willen vestiqen is, dat de mensen in de naaste toekomst een grotere
mondiqheid zullen hebben. Zij bebben beter onderwijs gekregen en
bovendien geleerd niet meer alles als van zeif sprekend te aanvaarden
en voor zoete koek op te eten. Er komt een nieuw type mens, beter toe-
gerust, kritischer, met meer zelfvertrouwen en gewend voor zich zell
te denken en te oordelen. Dat type mens beqint zich al af te tekenen,
we kunnen bet dagelijks in de krant lezen, op de radio horen en op de
tv zien. Een heetje lastig voor al diegenen, die bet heste met bun mede-
mensen voor bebben, die de zaak besturen en daarbij bet liefst niet al
te veel voor de voeten wensen te worden gelopen. Maar bet lijkt ons
niet onredelijk van de medewerkers in bet Verhond aan te nemen, dat ze
zeer in bun sas zullen zijn met elk spiertje medeleven en bun uiterste
best zullen doen om een manier te hedenken die tot een geniecnschap-
pe!ijke meningsvorming leidt. Wat heleniaal niet betekent dat bet êên
mening hoeft te zijn.

Verderop in dit hind zult u twee berichten tegenkomen, die er op wijzen
dat ons boofdhestuur ernst gnat maken met bet nauwer betrekken van
bet .,gewone" lid bij het wel en wee van bet Verbond. Er wordt hinnen-
kort waarscbijniijk een proef genomen met een aantal regionale bijeen-
komsten, die voor ieder toegankelijk zullen zijn en niet a!leen bestemd
voor gekozen of aangewezen afgevaardigden. Opvallend is overiqens,
of eigenlijk belemaal niet, want het past in deze tijd, dat een enkele ge-
rneenscbap daar al eens mee bezig geweest is. We herinneren ons b.v.
de gemeenschap Zwolle. En ceo tweede zaak, die al veel eerder op bet
program staat is een soort monster-gespreksgroep, over het hele land
aan de gang, die zich enkele malen gaat bezig bouden met een drietal
radio-toespraken van ons lid dr. van Rijsinge. Die dan veer de opmer-
kingen die dat luisteren en er over praten opievert zal gebruiken en er
op ingaan. Nogmaals, het is bijzonder v!eiend vocr bet hoofdbestuur,
dat de beleidsnota zo goed is ontvangen, zin heeft die gids alleen als zo
veel mogelijk leden er gebruik van maken en mee blijven denken.
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Belangrijk experiment

Ann de hesturen van yernccnschappen
en gewesten is niccgcdceid, dat or cen
poging gcdaan zal worden tot cen
•.Gcsprek" met de radio-sprckcrs to
komen. Te heginnen met 16 november
konit or om de twee woken cen scric
van drie radio-lezingen, vcrzorgd door
dr. C. van Rijsinge over het thema
,,Voor welke zcdeiijke en sociale vra-
gen worden wij gesteki door dc Jong-
ste ontwikkclingen van wetenschap en
technick?
Dot is geen nieuws, ook al behoren
de lczingen van doze spreker tot de
best beluisterde. Het nieuwe is echter,
dot de bcdoeling is dat gespreksgroe-
pen direct daarna of op cen daaropvol-
qencle avonci hij cikaar komen en over
dc lezing gaan praten. Die gesprek-
ken worden weer opgenomen on dr.
van Rijsinge Znl or in cen vierde lezing
bet con en ander van weergeven.
Voorzover or lezers van dit hiad zijn.
die Cr voor voelen om nice to doen,
moeten ze him geineenschapsbestuur
or maar cons over aanschieten.

Diskussiedagen

Hot hoofdhcstuur hespreckt op bet
ogenblik een voorstel, de Iedcn op de
cen of andere wijzc ineer bij de dis-
kussie over bet bcleid te hctrekken.
Bebalve met dc twee znaal in bet mar
piaatsvindendc regionnie kadcrconfe-
renties, waarhcen dc gemeenscbappen
afgevaardicjden sturen, wil men ook
een proof gaan nemen met diskussie-
dagen in verschillendc provincicstc-
den, waar elk lid welkom za! zijn.
Voorlopig worth gcdacht aan ceo vijf-
tal, waaraan, als het plan doorgaat tij-
dig publiciteit --al \vorden gegeven.

Mens en Wereld

We hebben or al cerder melding van
gcmaakt, ons vecrtiendaags blad
,,Mens en \Vcrcld" heeft nu een
nicuwe rcdaktcur. Dr. A. L. Constand-
sc, die tijdclijk met dc redaksie beiast
was, nani in bet nuinmer van 30 augus-
tus afscheid van de lezers on intro-
duccerde zijn opvoigcr. Dat is Casper
Vogel, die al eniçjc tijd ann bet blad
meewcrkte on nan cen grote provin-
die krant is vcrbonden.



JONGEREN
Jaarverslag HJS
Net voor haar vcrtrek heeft de voor-
malige secretaresse van het Humanis-
ties Jongcren Sentrum bet jaarverslag
over 1968 de wereld ingestuurd. Veel
nicuws bevat het nict voor de lezers
van dit blad, we hebben hen in deze
rubrick regelinatig op de hoogte ye-
houden van het wel en wee van het
vcrk door en voor de jongeren. En-

kele zaken willen we nog even aan-
tippen ann dc hand van het jaarver-
slag:
in 1968 werd het sentrum officieel op-
gericht als inin of moor zclfstandige
organisatie, voor then sprakcn we van
cen werkgroep jeugd en jongeren.
Het doel van de nicuwe ze!fstandige
stichting is bet bevorderen van do
kreaticvc a!gemeen geestelijke en so-
cmnal-kulturele aktivitciten die !eiden
tot zclfbestcmming in verbondenheid,
ten behoeve van niet-godsdienstigc
jongeren tot cii met 25 jaar. Als uit-
ganyspunt voor hair wcrkzaamheden
hccft het centruni het moderne huma-
nismc.
Het hestuur onderging in de loop van
bet jaar nogal vat veranderingen. ,x-at
bij jongeren-organisaties een normnaal
vcrschijnsel is. Belanyrijk was de jon-
gerenrand, een soort parlemnent, wnar-
van men in de tockomnst grote ver-
wachtingen heeft. Een ecrste informeel
kontakt vond in november plants. Een
poging orn voor subsidic in nanmer-
king te komen werd bij bet niinisteric
voor cu!tuur, recreatie en rnnatschap-
pelijk wcrk gedaan. Dc vooruitzichten
zijn hernoedigend.
In het centrum werken samen de groc-
pen van de humanistische jcugd bewe-
ging, de humanistischc jongeren groe-
pen in de gemneenschappen en de jonge-
renkontaktpersonen en de studenten-
vereniging op humanistische grondslag
,,Socrates'. Begin 1969 waren or 3
HJB-groepen, 13 hjg-groepen, 14 kon-
taktpersonen en 5 studentengroepermn-
yen.
Het centrum organiseerde een vor-
rningscursus voor kacler, ccii weekend-
conferentie over ,,het woonprobleemu
in Nederland", een studiedag over ,,de
erfenis van het Humanistisch Ver-
bond" en een aantal kinder- en
jcugdkamnpen. Regelniatig kwam het
blad ,,Libertijn" van de pers, dat ech-
ter nog steeds veel te weinig abon-
nec's heeft. Enkele riota's over jonge-
renverk werden uitgegcven om als ye-
spreksstof te dienen. Internationaal
waren er veelbelnvende kontakten,
bevorderd door dc bcnocmning van ccii
intcrnationaal jongeren secretaris (vrij_
williger) die een Ncder!ander is en
ook vcrantwoordelijk voor het jonge-
renbiaci van de Internationale 1-luma-
nistischc en Etbischc Unie.

DE MAAGDENHUIS-AFFAIRE

In het vorige nummer den kten we de verkiaring van het hoofdbestuur af, waarin
dit zicli verontrust uoelde t.a.v. do bcrcchfing van dc bczetters van het Maag-
denhuis in Amsterdam.
Twee lezers hebben daarin aanlciding gcvonden zicli evencens verontrust tc
voelen, zmj het door dc vcrklaring van hot HB. Het is bepaald nicf dc bcdoeling
om in ,,in en Om" eon diskussic te goon voeren, doarvoor is het blad niet go-
schjkf. Moar we mcerzden in dit geval de beidc brieven fe moeten adrukken en
tevens de algemeen-voorziffcr Mr. M. G. Rood fe moeten vragen het HB-sfand-
punt nader toe tc lichten. Eon en ander vindt u hieronder agcdrukt.

Het hoofdbestuur en het Maagdenhuls

Met tekurstelling en ontste!tcnis las ik in In en Om" van juli 1969 de ver-
kiaring die bet hoofdbestuur op 13 juni 1969 aflegdc over hot proces inzakc dc
hezetting van bet Maagdenhuis.
Uiteraard erken ik volledig het recht van dc leden van bet hoofdbestuur over
dit onderwcrp hun persoonlijkc xnening to hebben, ook al dccl ik - en begrijp ik
zelfs - deze mening nict. Enkele zaken, waar ik in het hijzonder moeitc nice
hcb zijn de volgende:

1. waarom studenten bet recht zouden hebben. hepalingen van hot strafrccht te
overtreden en anderc groepen niet,

2. dat bet boofdbestuur bet verschil nict zict tussen de doelstellingen van een
politiekc strijd on de middelen, waarvan macn zich daarbij bedient en met
begrijpt, dat iedere groep -- ongeacht zijn doe!stellingen - zich bij do keus
van deze middelen dient te houden ann de 0.0. in hot strafrecht neergclegdc
demnocratische spelregels,

3. dat hot hoofdhestuur niet inziet hoe bet gevaar van ,.toespitsing van tegen-
stel!ingen" en ,,bevorderen van do aaawending van fysiek geweld" juist
dreigen indien organen der openbare orde (politic en justitie) niet zouden
optrcden tegen wctsovertredingen zoals lokaalvrcdebreuk; immners joist dan
zullen do door de wetsovertrcdcrs bedreigdo groepen er toe worden gedre-
yen uit zelfverdediging defensieve of contra-offensieve tegenacties te orga-
niseren, op wolke wijzc dc maatschappij gemakkelijk tot Siciliaanse toe-
standen zou ofzakken.

Omndat ik voor do hoofdlijn van rnijn bezwaren bet oordecl van bet hoofd-
bestuur over de politieke doclstellingen der bezctters niet relevant acbt, ga ik
bier niet in op do door bet hoofdhestuur wel zeer apodictisch çjedane uitspraak
over de ,,hoogstmioodzake!ijke democratisering van bet universitaire onderwijs".
Waar bet om gaat is of de leden van bet hoofdbestuur wijs deden, bun per-
soon!ijke inzicbtcn tc verwerken tot ecn verklaring van bet hoofdbcstuur van
bet Humanistisch Vcrbond. 'Wat opvalt is. dat do verklaring niot stelt, dat zij
is afge!egd ,,namens bet Humanistisch Verbond". Op zichzelf is dit terccbt en
qelukkig: was dit wel geschiod, clan zouden mijn bezwaren aanmnerkelijk ver-
groot zijn. Toch zijn zij ook nu nict verdwenen. Als de leden van bet hoofd-
bestaur beseffen. niet naniens bet Verbond te kunnen en mogen spreken, zijn
zij cen willekeurige groop personen en welke zin zou dan ecn gemeenschappe-
luke verkiaring hehhen? Bovendien - bij dc meeste Iezcrs wordt toch do indruk
gewekt dat bet Verbond dit standpunt innecmt. Zo'n lczcr vraagt zich terecht
af waarom bet Verbond zich moot uitsprcken over een zuiver politieke strijd-
vraag. Indien hij bovendien - zoals ik doe - bet standpunt verderfclijk vindt,
zal zijn enthousiasme voor bet Verbond een zware kiap krijgen.

-

Amsterdam	 Oienstwelgeren

Dc Humanistische jongcren groep in
Amsterdam heeft eea krcatieve work-

	 Het geva! Ron Boot bewijst weer cens,
club opgericht waar ieder welkom is.	 dat een goede bogeloiding van a.s.
Van belang is dat or een eiyen ruimte

	 dienstweigeraars dringend nodig is.
kornt in bet Sterhuis, J . W. Brouwers-	 Het adres van de raadsman van bet
plein 9. die inmniddels is goopend. Dc

	 H.V. is:
Sons in dc ,,oude Horberg". Hand-

	 C. Uitenbogaart, Paulus Buyslaan 23,
boogsteeg op zaterdagavond om on-	 Amersloort, tel. 03190-13282 (kan-
geveer half 11 blijft bestaan.	 toor) en 21187 (prive).
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Moge bet hoofdbestutir zich in de toekomst ecn wijze zelfbeperking opleggen en
zich alleen uitspreken over zaken, die duidelijk de beginselen of dc helangen van
het humanisme raken. Voor het overige staun de leden van het hoofdbestuur
voldoende andere wegen open om - zonder schade voor bet Verbond bull
inzichten in de openboarheid to brengen.

J. P. Mazure

Amsterdam, 30-7-69
Geachte Redaktie,
Gaarne zag ik het onderstaande als ingezonden stukje geplaatst.
Dc verkiaring van het H.B. aangaande de Maagdenhuisaffaire beeft mij onaan-
genaam getroffen. Niet omdat de heren een andere opvatting hicromtrent heb-
ben clan ik, maar omdat bet de indruk wekt cen verkiaring to zijn namens bet
H.V.
Is bet H.B. van oordecl dat de ineerderheid van de !eden van het H.V. de
mening hu!digt, die in de verkiaring tot uiting koint?
Gaarne zou ik de leden, die met het H.B. in doze zienswijze vcrschi!!en, willen
verzoeken met mij hiervan blijk to willen geven, zodat ik kan nagaan of ik in doze
tot een to verwaarlozen minderheid behoor. Het Iijkt mij weinig zin to hebben
over bet standpunt to y. de Maagdcnbuisaffaire een discussie to bcginnen; de
motieven van beide zijden zijn in ruime mate tot onze kennis gekomen en icders
houding staat we! vast.
S!echts moet mij uit de pen, dat bij bet begin van het fysiek geweld door de
studenten bet H.B. geen verkinring heeft uitgegcven.
Dit schrijven is slechts bedoeld om vast te stcllen of de rnening van bet H.B.
inderdaad de mening is van de meerderheid van de leden.

A. J. Budding
Reynier Vinkeleskade 48,
Amsterdam-Z.
Tel. 020-711239

Ondersoh pift GIg.- voorzltter

Dc verkiaring van bet Hoofdbestuur over de Maagdenhuisprocessen heeft tot
commentaar van verschil!ende aard ge!eid, dee!s instemnniend, deels abvijzend.
Beide bier gep!aatste inzendingen horen tot de !aatste categoric, doch zijn daar-
om a!leen geen maatstaf voor de reacties binnen bet Verbond.
A!s antwoord aan beide inzenders moge gelden dat het H.B. in de verkiaring
gctracht beeft, zowel bet instc!!en van strafvervolgingen (universitair disci-
plinarc sancties waren volgens de opvatting in brede kring aangewezen) a!s
bet fysieke gewc!d ter hereiking van ccii gesteld doe!, op grond van onze
humanistische ovcrtuiging af to keuren. Het cerste is voor beide inzenders b!ijk-
boar beter overgekornen dan bet !aatste. Ilcr!ezing van bet slot van de ver-
kiaring is we!!icht nuttig.
In bet algemeen geldt (zie door bet congres aanvaarde belcidsnota, h!z. 1!) dat
bet H.B. zich a!leen uitspreekt over de mensc!ijke waardighcid rakende zaken.
niet over politieke. Dc Maagdenbuisverklaring past in dat be!eid. Het H.B.
tracht zich in geva!len a!s doze steeds een bee!d to vormnen van de mening van
de meerderbeid der leden en conform die mcning een uitspraak to doen indien
nodig.
In overweging is om bet gchele be!eid ten aanzien Vail doen van uitspraken,
hinnen het Verhond in hespreking met alle leden in begin 1970 nan de orde to
stollen.

Mr. M. C. Rood

Hu manistlsche Correspondentlekring
voor huweljkscontacten

opgericht door bet Humanistisch Verbond, ver!eent bemidde!ing bij bet !eggen

van contacten tussen personen, die een huwe!ijkspartner zoeken.

ln!ichtingen postbus 210. Utrecht, Gaarne 40 Cent aan postzege!s insluiten

Bejaardenwerk
Ve!e ycnieenschappen houden zich be-
zig met work voor bejaarden, dat zo-
wel nit bet organiscren van gespreks-
groepen, geze!!ige bijcenkomsten ala
uit persoonlijk bezoek kan bestoan. Er
zijn echter ook vertrouwenspersonen
in verschillende bcjaardentehmiizen,
die daar spreekuren houden.
Dc !eidster van bet landelijke bejaar-
denwerk, Mcvr, A. Treurniet-V%Tiers-
ma, de Sa y. Lohnianlaan 71 in Den
Haag, is al enige tijd bezig met doze
vertrouwenslieden in de bejaardente-
huizen contact to krijgen. Ze ivil yrang
eens tot cen onder!ing beraad komen
en daartoc heeft ze de adressen nodig
van al diegenen die bij dit work be-
trokken zijn. Dat behoeven niet al!een
de raads!ieden to zujn, niaar ook zuj
die in de hesturen van bejaardenhui-
Zen zitten. Dat zijn or waarschijn!ijk
vcel macer dan we weten, want niet
a!leen zijn or buizen van de Humanis-
tische Stichting voor Bcjaardentehui-
zen, moar ook door de Nederland-
so Centra!e Huisvcsting Bejaarden
(NCHI3) zijn ve!c tebuizen gesticht
waarbij humanisten betrokken zijn. Het
zou hijzoncier p!ezierig zijn a!s er tus-
sen al doze medewerkers cen vooriopig
contact zou kunnen ontstaan, vandaar
dat wij ieder die dit leest en tot die
groep behoort vcrzoeken naam en
adres even nan Mevr. Treurniet op to
geven.

Bejaaidentehuizen
Volgens bcrichtcn Vail 1-lumnanisti-
sche Stichting voor Huisvcsting van
Bejaarden (\Vouwermnanstraat 42 to
Amsterdamn-Z) zijn enke!e nicuwe te-
huizen geopend of zu!!en in de loop
van 1969 of begin 1970 k!aar komen.
I let zijn bet verzoryingstehuis Dc
Nieuwpoort' in Alkmaar en bet H.
A. Lorcntzbuis' to Ve!p. Evencens ge-
reed konien ccii aantal woningen bij
bet verzorgingstebuis in Middc!hurg.
Nicuwe p!annen staan op de teken-
ta fel.

Coornherthuls
Op zaterdag 13 september j.!. is door
do hurgemeester Vail Haag bet
bumnanistische bejoardencentrumn bet
.,Coornherthuis" geopend, waorvan
wij onhings nog een bouwfoto af-
di rimktcn.

Twee huwelijken
Zowe! Casper Vogel, de nicuwe re-
dactcur van ,.Mens en Verc1d" als
Ernst Vail assistent-secretaris
van de !F-IEU en vertegenwoordiger
voor doze organisatie bij UNESCO,
zijn in bet buwe!ijk getreden of staan
op bet punt dht tilt to voeren. Wij well-
sell 	 bet al!erbeste toe.



TUdens de tentoonstelling in Groningen ter gelegen-
heid van do opening van de nieuwe Martini-hal
verzorgde onze gemeenschap eon stand, waarvan
hier een tweetal fotos.

Capelle a.d. IJsseI

DE JONGE STAATSBURGERS IN UNIFORM
VRAGEN UW AANDACHT

De humanistische militaire tehuizen, waarvan 1 in het buitenland
en 4 in Nederland, ondervinden een steeds groeiende belang-
stelling.

270.000 Bezoekers in 1969.

Open discussies, naast ontspanning en ruini voorziene moderne
bibliotheek, studiemogelijkheden in een rustige omgeving, han-
denarbeid.

Wilt u ons bij dit werk helpen door uw bijdrage te storten op
postgiro 52 36 34, H.M.T. te Bussum,

De olhciele opricht gs-verttaderir.i van bet
1km. Verbond al plaatsvinden op woensda
29 okfol'er as. te 20.00 uur in de Bcjaarden-
societeit. Const. Huygensslraat (achter de Ro-
:engracht) alhier. Dc beer Mr. M. G. Rood.
alit. voor:jtter van bet H.V. :al op dccc avond
ian we:iq zijn en enige voorden spreken.

Met vorrningsonderwi;s neemt vastere vormen
ann en is cc aan B. W. te Capelle om to,
stemming qevraagd om ann de Jac. P. Thvsse
school te mogen bectinnen in de hooste klas.e.

Gespreksgroepen

groep 1 ole. de beer E. Tammes: de datwa
nordt nog bekend gemaalit.

groep 2 o.l.v. de beer A. Bustrann dd. IS sept.
th y . Fam. de Hartog. Bui:erdhoI 25.

groep 3 ole. dc beer A Bnstraan dd. 11 ok
th y. Fam. v. Ham. P. C. Hooltetraat 23.

Ceo hejaardengespreksgroep gnat oak van st.irt
oLe. Mevr. N. Smit.

Contactadres,. en h:ervoor: Karekicts:raat 6. tel.
3.3l746:Ferl . 13okte <. Kinpen,i /I

Méer dan 70 duizend kwamen fangs, met
enkele honderden werd geprast, 15.000
folders werden uitgereikt, voor honderden
guldens brochures verkocht, ruim twee-
honderd be/an gste//enden genoteerd. Hier
eon gesprek met een aanstaand lid.
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INTERNATIONAAL
NIEUWS
Onimoeting In JoegoBlavlë

Van 11 tot 18 augustus is in do plaats
Herccg-Novi in Joegoslavie wederom
een ontmoeting geweest tussen huma-
nisten van marxistischc en niet-
marxistischo huize als vervoig op de
eerste bijeenkomst enkelo maanden ge-
loden op bet filosofencongres in We-.
nen. 35 humanisten uit de Vercnigde
Staten, Groot-Brittannie, Frankrijk,
Bclgie, Nederland, Duitsiand, India,
Joecjoslavie. Tsjechos!owakije en Roe-
menië namen aan de diskussios dccl.
Er hestond do wens tot eon open dia-
log en cen grote behoefte aan infor-
matie. Do afspraak is dat de bespre-
kingen zullen worden voortgczet op
het congrcs van de Internationale Hu-
manistische en Ethische Unie, vol-
gencl jaar in Boston (U.S.A.).

Australlë

Dc Humanist Society van Zuid-
Australië heeft bij do regering con plan
ingediend over religieus ondcrwijs op
school.

larland

Do onlangs opgerichtc lerso Huma-
nistiscbo groep geeft thans ook een
cigen blad uit. Er wordt contact on-
derhouden met do groep in Belfast,
welke hi) de Britse hcweging is aan-
gesloten. Tijdens een bijeenkomst was
or ook belangstelling van do zijde van
enkcic priestors, cen opmerkelijk kit
in bet katholicke lerland.

Raad van Advlea
Dc Raad van Advies, cen college dat
zowel uit loden van bet H.V. abs uit
buitenstuanders bestaat on dat moestal
con keer per jaar vergadert om het
jaarverslag to bespreken, heeft zich in
zijn bijeenkomst in hot voorjaar ook
uitvoerig met do ,,Beleidsnota" bezig-
qehouclen. Van de kant van bet hoofd-
bestuur werden dc gevraagde toelicb-
tingen verstrekt. Over het algemeen
worden do plannen welwillend ont-
vangen, de slcchte financiële positie
van bet Verbond blijft een groto zorg.
Ook de langzame bedengroei (op het
ogenblik is or zelfs sprake van achter-
uitgang) trok do aandacht van de
aanwezigen.

Mr. M. Knap hersteld

Het nieuwe lid van bet hoofdbestuur,
Mr. M. Knap to Amsterdam, heeft in
juli een ernstig auto-ongeluk gehad,
waarbij hi) zwaar gewond word. Hij is
inmiddels zover hersteld dat hij een
dccl van zijn wcrkzaamhcden vocr ter
band heeft genomen.

KADERVORMING GESPREKLEIDERS(STERS)
De nieuwe beleidsnota brengt o.a. met zich moe, dat wij in het Verbond
meor aandacht zullen gaan besteden aan allerlei vormingsaktiviteiten,
zowel intern als op de buitenwereld gericht. Het ligt in de bedoeling
om naast het gespreksgroeponwerk, dat in het nieuwe seizoen in diverse
gemeenschappen weer van start zal gaan, tot de vorming van twee
nieuwe groepen to komen, die we gemakshalve maar even zullen aan-
duiden met ,,studiegroepen' en ,,projektgroepen".

Studiegroepon houden zich voor kortere of langere tijd bezig met een
tevoren (door gemeonschap en groep) bepaalde hoeveelheid stof, waar-
bij vooral aan informatieoverdracht i.v.m. wat in do samonleving ge-
beurt wordt gedacht. De oigon kennisverwerving staat daarbij centraal.
Doze groepen kan men hot beste met kort cursuswerk vergelijken, maar
hot is do bedoeling om daarbij de groepsdiskussie centraal to stellen. Dc
leiding van do groep berust bij eon gespreks/vormings-leider, die het
program met de deelnemers bespreekt, zorgt voor deskundigen in over-
leg met do groep, enz.
Projektgroepen houden zich bezig met een tevoren door de groep be-
paald probleem van lokale, nationale of internationalo strekking dat van
incidentele en/of strukturebe betekenis kan zijn. Do bedoeling van hot
groepswerk is, dat de groep tot eon standpuntbepaling komt, die namens
de werkgroep (of namens hot bestuur van do gemeenschap) kenbaar
wordt gemaakt, zowel intern abs naar buiten. Ook kan do groep zich
bezighouden met do voorbereiding van een ekspositie of een aktie, of
kan zij samenwerkingsvormen zookon met andere organisaties. Do werk-
zaamhoden en do verkiaringen van deze groepen hebben geen partij-
politick karakter, maar haken web in op bet aktueel maatschappelijk ge-
beuren. Hier liggen veel voetangels en klemmen, zodat ook doze groepen
goede biding moeten hebben, opdat eon goode teamgeost ontstaat.
Studiegroepen en projektgroepcn zijn abs zodanig niet nieuw in hot
Verbond, want bier en daar hebben zich in do gemeenschappon vanuit
hot gospreksgroopenwcrk do genoomde ontwikkolingen voorgedaan. De
indeling in drie groepen (gespreksgroepen, studiegroepen on projekt-.
groopen) dient clan ook in hoofdzaak om deze ontwikkeling te aksen-
tueren en om bet vormingswerk van hot Verbond nader relief to geven.

Dc drie soorten groepswerk vragen om uitbreiding van hot bestaand
kader aan gespreksleiders en om de organisatio van eon basisopleiding
in groepswerk. Om tot eon inventarisatie to komen van hot aantal go-
spreksleiders, dat op hot ogenblik als zodanig werkzaam is, dat in op-
biding is en dat belangstebling heoft voor do hierboven geschotste plan-
nen wilden Wi) een tiental werkbesprekingen in bet land organisoren,
onder auspiciën van do gowestelijke besturon. Daar zullen wij dan ook
onze plannen ter bospreking voorbeggen. De besprekingon zullen wordon
çjohouden in de volgende pbaatson: Groningen, Leeuwarden, Deventer,
Arnhem, Utrecht, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Eindhoven.
Nadero gegevens (pbaats van samnonkomst, data, agenda enz.) volgon.
Belangstelbenden kunnen zich nu reeds bij de 2e organisatiesekretaris op-
geven, dan zijn zij verzokerd van rochtstreokse toozending van do ge-
govons.

J. do Leedo
S. H. Radius

le Holmerstraat 20B
Amsterdam-W.
Tel. 020-124020

Gemengd huwelljk	 Daling ledental
Over dit onderwcrp, on over datgcne	 Hoewcl niet onrustbarend is hot toch
wat or zich rondom afspeelt, zullen 	 web oen vcrdrictig verschijnsel, dat er
racvr. air. dr. M. Rood-do Boer en ds. 	 in de afgebopen maanden een lichte
A. Kiamer met elkaar on do deelno-	 dali.ng van hot bedentab heeft plaats-
mers pratcn op een weekend-conic- 	 gevonden. Nict om ons angstig to ma-
rentie op 11 en 12 oktober in hot var-	 ken, maar toch web jets omn \vat aan
mingscentrum ,,Den Alordinck te	 to doen. Waarschijnlijk zal hot verlies
Laag-Zuthcmn (bij Zwolle).	 zich in de komendo niaanden, als do
Voor opgave en inlichtingen kan men aktiviteitcn worden opgevoerd, wel
zich wenden tot do administratie van	 weer herstelben, mnaar we vragen toch
bet vormniagscentrumn. tel. 05290-284.	 de aandacht van do bcsturcn.



Wist u dat...
bet Steunfonds thans nile giften. die na de mnaart-aktie werden ontvangen
heeft vcrwerkt

hoewel cen groot aantal giften werd ontvangen, het geraamde hedrag
flog ling met is hereikt

bet Steunfonds daarom een beroep op u moet biijven doen, uv steentje
bij to dragen, opdat bet loads nan zijn verplichtingen ten opzichte van
bet Humanistisch Verbond kan voidoen...

loch kon warden vastgesteid, dat 1400 nicuwe kontribuanten werden
ingeschrcven

bijna 1.000 personen gebruik hchben gemnakt van de mogehijkheid door
de girodienst periodiek een vast bedrag over to haten schrijven op

STICHTING STEUNFONDS
PRAKTISCI4 HUMANISME GIRO6168AM ERSFOORT

UIT DE GEMEENSCHAPPEN

Geen nieuws is good nieuws kiopt niet
altijd. We hebben in tijden niets van
Ticl vernomen, behalve dan nil cen
mededeling dat de gcmeenschap is op-
gebeven. Men kon geen bestuursleden
rneer vinden. Jammer.

Betc'r nieuws komt uit Breda. Daar is
bet ook con tijdlang niet zo best ge-
gaan, maar een nicuw team onder
aanvocring van een jonge en enthou-
siaste voorzittcr heeft nict alleen plan-
nen, maar voert ze ook uit. En dat
een plaatselijk hind cen interview met
de voorzitter heeft gehad is kennier-
kend voor de verschuivingen in het
katbolieke Zuiden.

Den I-laay beschikt flu wel over een
eigen gebouw, maar belemaal betaait
is het nog fliet. Vandaar een voortdu-
rendc aktie, die ook nog .succes heeft.
\Vat altijd veer opva!t is de uitge-
breide lijst van nicuwe leden, die zo
af en toe in het maandblad wordt op-
genomen. Doze keer telden we or maar
heIst 45.

Amsfek'cen-Buitenveldert gaat mee-
doen nan wat ictwat ouderwets ,,dia-
konale arbeid' beet on wel fleer zal
komen op een hu!pdienst voor hen die
daaraan behoefte hebben. Er zijn trou-
wens meer gemeenschappen die bij dit
soort work betrokken worden.

Dat is b y, bet geval met V!aardingen
dat in doze kolom nooit erg veel VoOr-
komt. Maar dit kccr zijn we, met cen
verontschuldiginq voor de late ver-
melding, toch wel genoodzaakt om or
melding van to maken, dat de ge-
meenschap van kerken, het Leger des
Heils on bet H.V. samenwerken om
inlichtingen te geven on hulp to bieden
aan hen die vragen hebben over de
mnilitaire dienst, over dienstweigering
en ontwikkehingswerk. Gezamenlijk is
or cen informatiecentruni opgericht,
waar nile richtingen this terechi kun-
nen en hieraan is in ruirne mate be-
kendheid gegeven. Voor zover ons he-
kend is dit de eerste keer dat Leger
des Hcils on bet Humanistisch Ver-
bond ergens samnen bij betrokken zijn.

Ufrcclzf besteedde ditmnal in zijn blad,
dat het met Bilthoven en Humanitas
uitgeeft nogal wat aandacht ann Eras-
mus. Het schijnt overigens al ccrder
gebeurt te zijn, maar het blad bereikt
deze rcdaktie zeer onregeimatig.

Dot is niet het geva! met Alkmaar, dat
oils heel trouw van de aktiviteiten op
de hoogte houdt. Omdat bet weekend
over onwikkelingsbulp geen succes is
geworden, wordt doze keer de aan-
dacbt gevestigd op het 1-IIVOS, het
onlnngs opgerichte Hum. Instituut
voor Ontwikkelings Samenwerking.

In Apeldoorn vraagt men zich niet
zonder reden af, waarom bet allemani
zo vcrschrikkelijk lang moet duren,
voordat met de bouw van een bejaar-
dentehuis begonnen kan vorden. De
plannen zullcn wel rond zijn, nmnar nu
moeten allerlei instanties er hun goed-
keuring nan hechten. En dat zijn er
clan in ons lievc land wel een paar.

Ook in Zu'ollc plannen voor een der-
ge!ijk tehuis. Maar daar zijn ze nog
in cen vroeger stadium, n.l. plannen
maken, dus dat wordt helemaal geduld
oefenen.

Het blijft scharrelen in Purrnerend,
waar nog niet zo lang geleden de werk-
groep tot gemeenschap werd verhe-
yen. Sedert then gaat bet er niet zo
best nice, doorgaan of niet. dat is de
vraag. In con piaats waar over enkeic
jaren 100.000 mensen zuilen wonen
lijkt ons dat nict zo mocilijk te beant-
woorden, desnoods op cen lang pitje
doorsuddcren.

VORMINGS-
ONDERWIJS

Trainingsweekefld

Deelnemers ann de applikatic-cursus-
Sen vour bet vormingsonderwijs war-
den uitgenodigd een weekend mee te
maken in de volkshogeschool te Eer-
beek. Een eerder gehouclen bijeen-
komst in maart elders was cen groot
succes. De-e keer op 7, 8 on 9 novem-
ber, in de herfstvakantie. Daaroni zijn
ook de familie-leden von de cursisten
vclkom, voor ,vie cen afzondcrlijk
program wordt opgezet.
Nadere inlichtingen hij de consulent
J . Koops, Hobhemakade 65. postbus
130 to Zutphen, tel. 05750-3380.

Boekje Schonk een succe.

Het door raadsman C. H. Schonk ge-
schreven en bij Moussault te Amster-
dam uitgegevea hoekje ,,Humanisme,
ook uw kijk op bet leven?' gaat v!ot
van de hand. Bij bet centroal bureau
van bet Verbond komen de beste!lin-
gen regelmatig binnen en voor zover
de lezers van dit bericht nog achtcr-
hieven, storting of overschrijving op
postrekening 58 t.n.v. De Humartisti-
sche Pers, Utrecht van f 4,50 helpt u
ann een exenlplaar.
Hot bockje is een naar onzc mcning
geslaagde poging informatie over het
humanisme to verstrekken in gewone
tanl. Dc schrijvcr, jaren!ang gespreks-
!eider in arbeiderskampen weet niet a!-
leen woarover hij spreckt, maar dc er-
varing heeft hem geicerd met velke
vraagstukken de meeste mensen zitten.
In de pers is hot boekje over het aige-
meen gunstig hesproken.

Vragen In de Kamer

Het lid van de Twecde Komer, de
beer C. Lahan van de P.v.d.A. beeft
de staatssecretaris van Onderwijs en
Wetenschappen schriftelijke vragen
gesteld over de uitvoering van de
mnaatregelen ter subsidiëring van bet
godsdienst- on vormingsonderwijs.
Daarop is gcantwoord, dat ann cen
regeling wordt gewerkt. waarbij echter
eerst de kweekschoien en de oplei-
dingsscholen voor kicuterleidstcrs non
dc beurt zuilen konien. Hetgeen bete-
kent, dat een spoedige invoering van
bet vormingsonderwijs bij bet voort-
gezet onderwijs nog wel even op zich
zal iaten wachten, tenzij de gemccn-
ten subsidic vcrstrekken, of dc ouders
de kosten dragen.
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