
HET HUMANISTISCH VERBOND

MAAK ER GEEN GEHEIM VAN!
Er lopen nog steeds georganiseerde humanisten rond, die zicb blijkbaar
voor hun overtuiging zon beetje schamen. Hoe dikwijls hoor je niet
door een bestuurder zeggen, als de ledenwerving op tafel komt: Maar
dat kun je toch niet aan anderen opdringen, dat is een zaak van het
persoonlijke geweten, daar loop je niet mee te koop.
Accoord, ook de redacteur van dit blad gelooft niet zo erg in de kreet
,,Ieder lid wint er &n bij' of dergelijke mottos die men op geregelde
tijden in verenigingsblaadjes pleegt aan te treffen. Maar dat wil nu ook
weer niet zeggen, dat bet felt lid te zijn van bet Humanistisch Verbond
voor de buitenwereld anqstig verborgen dient te blijven. We zijn geen
geheime sekte, er bestaat zo Iangzamerhand genoeg bekendbeid niet al-
leen over ons bestaan, maar ook over een deel van ons werk. Daaraan
hebben pers, radio en tv meegewerkt, al staat bet bepaald niet op de
voorpagina en is bet over bet algemeen niet zo opvallend dat Cr in ruime
kring over gesproken wordt.

Het was om precies te zijn in het juninummer van 1966 van dit blad dat
we op deze zelfdc plaats met gepast gejuich het inschrijven van bet
15.000ste lid hebben bericht. Dat is dos al drie en een half jaar geleden
en in de brief die onze algemeen-voorzitter dezer dagen aan ons alle-
maal heeft gestuurd hebt u kunnen lezen, dat nadien de groei niet ge-
weldig is geweest. Er zijn er maar cen paar honderd bijgekomen, en de
verwachtingen van enkele jaren geleden dat het nil was met de
stilstand en er een nieuwe periode van regelmatige groei was aange-
broken zijn niet uitqekomen.
Over de oorzaken zijn de meningen verdeeld. In een enquête, waarbij
ook deze zaak aan de orde is gekomen. wordt door vele gemeenschap-
pen een reeks van redenen opgesomd. Ook andere bewegingen groeien
niet, er is, vooral onder jongeren, geen enkele beboefte zich ergens bij
aan te sluiten, en een enkele maal boort men zelis bet geluid, dat een
groot Verbond helemaal niet nodig is. Aan die laatste legende maakt
de brief van de voorzitter vel radicaal een eind; als we niet bewijzen
dat er cen toenemend aantal van de 900.000 buitenkerkelijken
die zich zeif humanist noenien vertrouwen in het Verbond stellen en op
de een of andere manier van hun sympathie blijk geven kunnen we over
enige tijd, populair gezegd . ,wcl inpakkcn.

Dat is natuurlijk niemands hedoeling en zonder nu langs de deur te
gaan Icuren met onze overtuiging en de aanbeveling het Verbond te
steunen, zou or tech wel vat kunnen gebeuren. Want die zelfde enquête
en ook vele anderen hebben ons geleerd, dat de meeste mensen lid
worden, omdat familie-leden bet ook zijn. Of naaste vrienden, in elk
geval mensen waar ze mee omgaan en vaar ze vertrouven in hebben.
Maar als die familieleden en goede vrienden blijven voiharden in die
neiging van we zeggen lekker niet dat we lid van het H.V. zijn' dan
ontstaat er geen gesprek en ook geen mogelijkheid om wat ons bezig-
houdt aan anderen duidelijk te maken.
Vandaar ook van deze kant het dringende verzoek de woorden van
de voorzitter niet aan dovcman's oren te laten klinken, maar zo af en
toe eens bet woordje , ,humanisme' en , ,Hurnanistisch Verbond' te laten
vallen. Maak er geen geheim van, dat het voor u lets betekent en het
dat ook voor anderen het geval kan zijn.
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HET HOOFDBESTUUR
BESPRAK .....
nadat de wekclijkse bijeenkomsten ml
di grate vakntic hervat werden in
het bijzondcr de samenste]ling van de
middelenstichtinqen, waarin een deel
van het werk van bet Verhond zal
worden ondergebracht. Dc statuten
dienden to vorder: samengesteld,
mnoar een veel rnocilijker zoak was
het vindcn van dc mensen die de be-
sturen gaan vormen. Zo langzarner-
band schijnt dc zaak echter op gang
to komen.

Ook word CCI1 conimissic ,bcginsel-
verklaring" in het leven geroepen, uit-
viocisel van een op bet congres aan-
gcnonien voorstel van Anicrsfoort.
Deze commissie is inmiddels samenge-
steld oil baar wcrkzaambeden be-
gonnen. I-let boofdhestuur hield zich
eveneens al bezig met de viering van
bet 25-jarig bcstaan in 1971. 1-let
wordt geen groot feest, meer een ma-
nifestatic naar buiten.

Teneinde de onderlinge samenwer-
king tussen de functionarissen zowel
op kantoor als in bet veld" to bevor-
deren, zullen af en toe korte bijeen-
komnsten belegd worden die gelegen-
heid qeven elkaar vat beter to leren
kennen. Ecn belzmgrijk hesluit is ook,
dat cen proef zal worden genomen
met open diskussiedagen, waar de
leden bet hoofdbcstuur kunnen ont-
niocten en waarbij dit nict alleen is
veqqcicçj c1 voor afgcvaardigden.

Omdat bet aantal leden de laatste
mnoanden vrijwcl niet toeneemt, er is
zelfs sprake van achteruitgang, meent
bet hoofdbcstuur dat hier iets aan
client to worden gedoan. Alle leden
krijgen van de algemeen-voorzitter
ceo brief vaarin bull
wordt gevraagd.

Enkele nota's over vormingswerk
binnen bet Verbond vormen op het
ogenblik onderwerp van studie, dit
mede in verband met de oprichting
van de stichting vormingswerk. Voor
de komende bijeenkomstcn, die thans
om de twee woken gehouden worden,
staan o.m. maatregelen t.a.v. de pers
en radio en tv op bet programma



JONGEREN

Rotterdam

Met vernicuwde energie en een gloed-
nicuw bestuur is men veer aan de
slag gegaan. Dc jongerengroep heeft
ook cen vertegenwoordiger in het ge-
meenschapsbestuur.

Amsterdam

1-let blad van de Ainsterdamse groep
,.De Pcperbus' meldt, dat er op 8 no-
vember sainen met de Rotterdamse
jongeren cen feest is geweest op het
Geuzeneiland. Het blad bevat verder
ceo beschouwing over ,,makrobiotiek'
dat, als we bet goed hebben gelezen
cen manier is om je zowel te voeden
als je gcest te verlichten en wel op
Oosterse wijzC. Niet voor liefhebbers
van de fijne keuken.

Llbertijn

Dc rcdaktie van dit blad is gaan pro-
ten met de nicuwe functionaris van
bet 1-luinanistics Jongeren Sentrurn,
Ed. Plieger. Hij is 29 jaar, opgcleid
tot socioloog in Leiden, heeft gewerkt
in Zeeland bij het maatschappelijk
opbouwwerk en bij het Anker-clubhuis-
werk in Amsterdam. Hij zit vol ideeën
van hoe bet atlemoal met bet sentrum
moet gaan en iedercen wenst hem
daarbij veel succes. Maar bet zal niet
mecvallen, want in hctzelfde nummer
wordt Cr melding van gemaakt dat
enkele groepen er maar weer eens
mee gestopt zijn, omdat er geen be-
stuur was te vinden.

Verbondsraad

Op 25 oktober j.l. is de Verbondsraad
weer in Utrecht bijeen geweest. Be-
halve enkele zaken van huishoudelijke
aard en de behandeling van enkele
naar de Road verwezen congresvoor-
stellen is vooral gesproken over ka-
dervorming. Een diskussie over vor-
ming in het algemeen moest wegens
tijdsgebrek tot een volgende bijeen-
komst bewaard worden. De Ver-
bondsraad heeft cen belangrijk besluit
genomen door toe te staan, dat katho-
lieke waarneniers tot de bijeenkom-
sten van de Raad zullen worden toe-
gelaten. Dit is naar aanleiding van
een verzoek van bet Contactorgaan
van de r.k.-kerk en het H.V. dat se-
dert niaanden regelmatig bijeenkomt.
Men weet ongetwijfeld, dat het Ver-
bond ook waarnemers heeft bij het
Pastoraal Concilie en bet ligt dus in
de rede, dat ook van katholieke zijde
enkele waarnemers bij bepaalde mani-
festaties van bet Verbond aanwezig
zijn.

T.V.-ultzendlng

Dc laatste televisie-uitzending van het
Verbond zal plaats vinden op maan-
dag 15 december, vermoedelljk op
Nederland I (voor de juiste tijd zie
de oniroepbladen).
In dit programma zal onder regie van
Han Meyer de schrijver van het bock-
je ,.Humanismc, ook uw kijk op het
leven?", C. H. Schonk vertellen wat
hem tot bet schrijven heeft bewogen
en aan de hand van bandopnamen de-
monstreren welke vragen er bij vele
mensen leven.

R.K.C.'s

De regionale kaderconferenties
(R.K.C.'s), waarbij vertegenwoordi-
gers van de gemeenschappen met
hoofdbestuursleden overleg plegen,
worden begin volgend jaar gehouden
resp. in Zwolle op 17 januari, in
Utrecht op 31 januari en nogmaals in
Utrecht op 14 februari alleen voor
Amsterdam, Den Haag. Rotterdam en
Utrecht. Dc voornaamste punten die
de agenda vermeldt zijn: vorming en
kadervorming en ledenwerving.

Funktie-weekend
In het weekend van 18 en 19 oktoher hield bet Humanisties Jongeren Sentrum
bet - in ieder geval door het bestuur - met spanning tegemoet geziene
funktie-weekend.
Er zou nu eindelijk eens duidclijk moeten worden vastgesteld wat de funktie
van humanisties jongerenwerk is/zou moeten zijn.
De opkomst van de deelnemers was voortreffelijk, de diskussieleiders waren
voorbereid, kortom alle faktoren aanwezig voor de zo gewenste duidelijkheid.
Helaas, heloas! de funktie is toch weer (zelfs letterlijk) in de mist blijven han-
gen. En dat terwiji het er in bet eerste dccl zo hoopvol uitzag.
Men was bet er in de diskussiegroepjes over eens, dat humanistiese jongeren-
groepen als qroep hestaansrccht hebben. Men baseerde dat hestaansrecbt met
name op:

- bet mensgericht zijn
- bet bevorderen van de ont:uilirig
- de ondogmatiese stellingname

het geven van algemene oriëntatic en vorming

Dc nieerderheid der diskussianten Icidden uit deze hestaansrcdenen als primaire
funktie af:

oriënfatie en vorming

Dc middelen, die daarbij gehanteerd kunnen worden ziju don:

gezelligheid / diskussie / aktievoering
een en ander ook/vooral samen met anderen

Hen mninderheid zag oh-tie als primaire funktie.
,,Als je hewust humanist bent en de ellende in de wereld ziet, moet je nu iets
doen'.
Vanuit dczc duidelijke scheiding der geesten had cen konkrete uitwerking naar
strukturcle vragen moeten volgen:
- Als we orientatie/vorming willen hoe doen we dat dan?
- Als we aktie willen. wat kornt daar dan voor kijken?
Over deze vragen is natuurlijk wet uitgebreid gcpraat, maar toch veer op de
vrijhlijvende toer. Voor een konsekwent uitwerken van een stellingname schrikt
men ook bij humanistiese jongeren tcrug. Men zal dan inderdaad zijn genuan-
scerdheid moeten prijsgeven.
We kunnen bet er als HIS natuurlijk niet bij laten zitten, de strukturelc vragen
zullen verder uitgewcrkt moeten worden in werkgroepverband.

ed plieger
funktionaris HIS

STICHTING HUMANISTISCHE MILITAIRE TEHUIZEN

Het bestuur van de Stichting dankt leden en sympathisanten van het
Humanistisch Verbond zeer hartelijk voor de vele bijdragen die het
uit de giro-inzamelingsactie in sept./okt. mocht ontvangen.
Het is een bedrag van ruim 1 23.500,— geworden. Een zeer goed
rcsultaat.

G. C. van Gorcum
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POLS - STEUNFONDS
Jaren achtereen is Pots ats sekretaris/penningmeester van het Steun-
fonds de motor geweest.
In juli 1957 teerde ik hem in zijn werk kennen. De financiële betekenis,
die het Steunfonds voor bet H.V. toen had, mocht geen naarn hebben.
Pots beeft in zijn jarentange aktiviteit in voord en geschrift, het doel
van het Steunfonds eerst bij de gemeenschapshesturen en later bij de
H.V.-Ieden tetkens veer aan de orde qesteld en met sukses.
Telkens wist hij ecn groot aantal leden warm te maken om de duizenden
brieven te vouwen en met de hand to adresseren. Dc kosten bteven dan
ook uitzonderlijk laag. Al spoedig werden door doze gestage aanpak
voldoende giften ontvangen om een full time geestetijk raadsman door
bet H.V. te henoenien.
Bij Pots thuis werden door heiri en zijn vrouw met wat tijdelijke butpen
de hedragen op de kaartjes gehoekt, gesorteerd per plaats en gekon-
troteerd. leder, die wet eens met duizenden kaartjes en adressen heeft
gewerkt en dat in zijn vrije tijd, zonder enige financiëte beloninq. kan
vaststetten dat Pots en zijn vrouw jaren achtereen praktisch alte vrije
tijd aan het Steunfonds hebben gegeven.
Het fonds groeidc, het aantal te verzenden stukken eveneens. Een kan-
toor buiten de woning van Pots bracht verdere ontplooiingskansen. Dc
groei ging verder. De taatste jaren heeft Pots bet bestuur meerniaten
gevraagd noar een ptaatsvervanger te zoeken.
Je kunt dit werk, dat ook zoveet inventiviteit vraagt wet enige jaren
met de gewenste intensiteit doen maar je nloet er toch op cen gegeven
ogenbtik een punt achter zetten. Dat heeft Pols nu enige tijd geteden
gedaan en, hoewel met veet scbroom, is B. J . Max uit Amersfoort ats
zijn opvotger benoemd.
\Vat Pols heeft qedaan is uniek. Het Steunfonds heeft niet alteen cen
goede plaats in de harten van de H.V.-teden verkregen maar ook buiten
de bumanistische beweging een goede kiank verworven.
Het Steunfonds slaagde erin, bet H.V. voldoende middelen te bezorqen
om de topende kosten van de geestelijke buip geheel hieruit te kunnen
financieren.
Niet atteen het Steunfonds maar bet gebete Verbond kan trots zijn op
hetgeen Pots tot stand beeft gehracht. Iliervoor onze wetgemeende
dank. In de laatste vergadering waar Pols aanwezig was is hem en zijn
vrouw een cadeau aangehoden. Wegens ziekte kon zij hetans niet aan-
wczig zijn. Wij wensen haar ecu spoedig herstel toe!

W. Ruitenberg
voorzitter Steunfonds

Wist u dat....
na bet H.V.-kongres in de maa.ncl mci van dit jaar de sticbting fonds-
werving in bet !even is geroepen....

in de ccrste vergadering van het bestuur bestoten word de naam Steun-
fonds Praktisch Humanisme to handhaven

bet ,,oude' bestuur werd aangevuld met enkeic nieuwc leden

hierdoor nieuwc mogelijkheden ontstaan voor verdere ontplooiing van
aktiviteitcn .

in de tweede vergadering van bet nicuwe bestuur reeds gedachten zijn
ontvouwd over komende nieuwe akties....

wij ats vanouds een beroep op u doen het Stcunfonds to helpen bij zijn
werk....

wij daarvoor gaarne uw aandacht vestigen op

STICHTING STEUNFONDS
PRAKTISCH HUMANISME
AMERSFOORT 	 GIRO 6168

Verontschuldlging
Optettenck' Ie:crs zutleri gemerkt heb-
hen, dat bet u bet afgelopen jaar niet
zo best gestetd is geweest met de re-
gelmatige verscbijning van dit Had.
Dat heeft zijn oorzaak gehad in een
iantztl gebeurtenissen, die vermeld
moesten vorden. maor \vaar met bet
persktair maken op gewacht diende
to worden. Zo beeft de voorbcreidinq
van bet congres. met overzicht von
het jaarverslog, dc weergave van tie
inboud van de Beteidsuota, bet opne.
men van voorstetten cmi amendementen
ecu grote chaos veroorzaakt in bet
tijdscheina, dat dc samenstelter van dit
btad in ziju hoofd bud.

Ook bet oktoberuumnier is dc mist in-
gegoan, moor dot is weer bet gevotg
van bet (cit dat we op grond van de
hegroting. die als bet even kan niet
maq worden overschrcden, ons aan-
tat toegcmneten paginas opgesrlocpt
hadden. Om precics to zijn. in 1968
kwanien Cr in totaat 38 bladzijdeu tilt
en cind september von dit joar wuren
we al flail de 42. En aangezien er ook
nog tenminste éën numnter in bet
najafir inoest komen, zou bet wet
cons kunnen ziju dat dit nummuer bet
taatste is dat in 1969 verschijnt. Zon
ramp is dat natuurtijk ook weer fliet,
in december bebben we toch geen tijd
out te tezen, dan moetcu we zeif aan
de stag voor de gedichten.

En tenstotte, Cr Zlf ptaunen in dc
mnoak voor cen bele reorganisatic. Dc
huidige rcdakteur stopt er mee, hij
beeft bet no 13 mar gedaan cmi is Cr
cell hcetjc op uitgckckcn. Daar komt
flog bij dat hij scdert zijn ziekte niet
maccr zo met zijn neus op altes zit, wat
voor de samenstetler van ecu leden-
blad wet ecn noodzaak is. Want bet
is droevig om op te mcrken, als je bet
niet zelf bij clkaar zoekt, con andcr
doct bet niet voor je. Maar dat zijn
we wet gewend, hoewel bet wet ceils
cen tcteurstclting is. Hoc bet ook zij,
vermoedctijk ziet u de volgende kcer
ecu andere foam aan de kop van bet
Had en clan veet u. dat or ecu naar
we hopen frisscrc wind goat woolen.

Beg Inselverklaring
Door bet hoofdbestuur is ecu corn-
missie beg iusetverklaring' ingesteld.
die uitvocring goat gcven aau bet
congresbeslutt om op voorstet van
cicmeenscbap Amersfoort vóór bet
congres 1971 met ecu nicuw ontwcrp
van dc beginsetverklariug van het
Verhond te komen. Zoals bet voorstel
op bet cougrcs toidde, moot die nieu-
we verkiariug cigentijds en duidetijk
Zij n en Cr dieut mede ecu toekomst-
heetd van de samenteving op taugerc
termiju in tot uitdrukkiug to koinen.
En no moor studereu.



4

INTERNATIONAAL
NIEUWS
West-Duitsiand
De 7ic verjaardag van de lanclelijk
voorzittcr van de Bund Freireligiöse
Gemeinden Deutsehiands, Karl Schra-
der, is in Hannover festelijk gevierd.
Do ecrste die de jarige feliciteerde
was do minister-president van de stant
NicdcrSacbsen.

N I eu w-Zee!and
Door de Humanist Society of New
Zealand word scherp geprotesteerd
tegen do nog steeds bestaande roli-
gicuze lessen op openbare scholen. Te-
vens word voor de leden eon regelnia-
tig verschijnend niededelingenblad op-
gericht.

Congres IHEU
Zoals al eerder cepubliceerd vindt bet
volgende en vijide congres van de In-
ternationale Huinanistische en Ethi-
sche Unie in 1970 your sIc ecrste keer
in dc Vercnigde Staten plaats. Dat
zal zijn van 4 tot 9 augustus in bet
Institute of Technology in Boston.
Aansluitend daarop zijn vele Inoge-
lijkheden aunwozig om zowel naar hot
Ooston als naar bet Weston van de
V.S. to reizen. Eon groot aantal Nc-
derlanders hebben zich al aangemeld
voor passage in een chartervliegtuig.
Inlichtingen hij bet bureau van do
IHEU, Oudegracht 152 in Utrecht.
Om vast in do stemming to komen
drukkon we bier een foto af van vat
wel bet sportveld van do college-ge-
houwen --al zijn.

Zuld-Korea
Onder auspicien van de Korean Hu-
manist Association word door studen-
ton cen project op bet plattoland uit-
gevoerd.

Verenlgde Staten
Do American Ethical Union heeft cen
afzonderlijkc vrouwenorganisatie, die
dit jaar haar veertigjarig bestaan
vierdo. Zij nam o.m. deel aan eon actie
ter berzioning van de wetten tegen
ahortus.

Frankrijk
Het Insfifut de liomme te Parijs is
een sedert kort hij de Humanistiscbo
Internationale aangosloten groep. Dc
activiteiten hcstaan in hoofdzaak nit
bet houden van conforenties over ac-
tuele vraagstukken. Zo kwamen o.m.
nan bod de studentenactie, do Euro-
pose beweging, do rechten van dc
rnens etc. Men kan doze groep waar-
schijnlijk bet heste met onze stichting
Socrates vergolijken.

Internationale IHEU-prijs
Hot bestuur van de Internationale Hu-
manistische en Ethische Unie (IHEU),
wairin vcrtegenwoordigd zijn 34 orga-
nisatics in Europa. Noord . en Latijns
Amerika, Afrika, Azië, Australië on
Nieuw Zeeland, hocft besloten tot do
instelling van con in principe vierjaar.
lijkse prijs voor uitzonderlijko vordien-
ste jegens de rnensheid.
Do prijs zal voor hot eerst worden toe-
gekend ter golegenheid van het vijfdc

11-!EU wereldcongres, dot in augustus
van het volgend jaar in de amerikaan-
se stad Boston zal worden gehouden.
In aanmerking konien zowel indivi-
duele porscnen als particuliore instel-
lingen en regcringen. Het al dan niet
.ionhangen van de humanistische be-
ginselen spoolt voor do toekenning van
do p rijs goon red.
Do benoeming zal plaats vinden op
voordracht van eon internationale corn-
missie van vooraanstaande ethische
bumaniston, bostoande uit: dr. Jerome
Frank (VS), dr. Gerald Wendt (VS).
K. Schrader (Duitsland), Lord Ritchie-
Calder (Engeland). dr. H. Bonger
(Nederland) en Mr. Justice V. M. Tar-
kunde (India).
Kandidaatstelling met ovorlegging van
relevant bewijsmateriaal kan goschie-
den tot 31 december van dit jaar bij het
secretariaat van sic THEU, postbus 114
to Utrecht.
De IHEU-prijs kan wordon toegekend
voor cnder nicer prostaties op hot go-
bied van bet wereldbcvolkingsvraag.
sink, do wereldvredc, het hungcrpro-
bloom, het democratiseringsproces, do
ontwikkeling van vormingsactivitciten
en de verbreiding van de ethische go-
dachte, on het behoud van eon behoor.
lijk ieofklimaat.

Organ Isat le-sec retaris
Onze org.-secrctaris J . de Leode is
verhuisd naar Soest. Zijn adres luidt
thans Speenkruidstraat 71. tel. 02155-
2843.



Diskussiedagen
Men herinnert zich wellicht flog dat
we in een vorig nummer niededeelden,
dat het hoofdbestuur een plan over-
woog, om de leden meer bij de gang
van zaken te betrekken. Gedacht werd
aan bijeenkomsten, waar dit keer flu
cens geen gekozen afgevaardigden of
bestuurders aanvezig zullen zijn, maar
waar iedereen die daar zin in beeft en
meent cen zinnige hijdrage te kunnen
levcren, welkom zal zijn.
Inmiddels is dat plan nader uitge-
werkt. Vastgesteld is, dat op vijf
plaatsen in bet land dergelijke bijeen
komsten gehouden zullen worden en
wel op 14 maart in Assen; 21 maart
in Deventer; 11 april in Utrecht; 25
april in Amsterdam en 9 mci in Rot-
terdam. Met een beetje goede wil dus
voor iedereen makkelijk bereikbaar.
Vanzelfsprekend komen er in de ko-
mende niaanden nag nadere informa-
ties over tijd, pinats en eventuele
kosten.
Als voorlopig thema van gesprek
wordt çjenoemd: Wat doet het huma-
nisme in de wereld? Het komt ons
voor, dat hierin cen beleboel is onder
te brengen, zodat iederecn aan zijn
trekken kan komen. En het is van
harte te hopcn, dat ook de jongeren
hun partij zullen meeblazen.

Maagdenhulsverklaring
Dc oproep vervat in mijn stukje in
,.ln en Om" van september heeft Cr
toe geleid, dat ik een veertigtal brie-
yen, kaarten en telefoontjes ontving
waarin afkeuring over de HB-verkla-
ring werd uitgesprokcn. De mening

werd nogal cens naar voren gebracht,
dat een oordcel over de Maagdenhuis-
kwcstie, als zijnde een politieke zaak,
niet op de \veg van het H.V. ligt. Dc
afkeuring van de HB-verklaring was
vuak met redenen omkleed.
1k laat het bestuur, zo bet dit wenst,
en indien de schrijvers mij dit toestaan,
gaarne van die redenen kennis nemen.

A. J . Budding

Het Erasniushuis
In ccii vorig numiner werd al bericht
dat het Erasmushuis in Utrecht gron-
dig wordt veranderd. \Vie er in de
afgelopen weken op bezoek is geweest,
zal moeite hebben gehad naar binnen
te kornen. Dc henedenverdieping
wordi anders ingericht. met een recep-
tiehal en tevens zal in bet gehele ge-
bouw een andere indeling worden ge-
maakt voor de verschillende afdelin-
qen. Daarmee zal de overzichtelijk-
heid en de efficiency ten zeerste war-
den gediend.
Inmiddels is er ook wijziging geko-
men in bet beheer. Nu er door de uit-
breiding van de kantoorruimte voor
bet Verbond geen zalen meer ver-
huurd warden, was bet ook niet nodig
dat er een beheerdersecbtpaar aanwe-
zig was. Dat is dan ook de reden dat
men in de toekomst bet echtpaar
Schuur niet meer zal aantreffen, dat
op een plezierige wijze de laatste ja-
ren alle gasten heeft ontvangen. Maar
cen kopje koffie kunnen de vele corn-
inissies die Cr bun vergaderingen hou-
den toch we! krijgen.

Radio-diskussie
He!aas macst de reeds eerder aange-

kondigde reeks voordrachten van dr.
van Rijsinge, waarbij bet de bedoeling
is dat gcspreksgroepen er naar zullen
luisteren en op voort zullen borduren,
even worden uitgesteld. We deelden
in bet vorige nummer al mee dat op
16 november de eerste lezing plaats
vindt. Nummer 2 is op 30 november
en dan zal de inleider op 14 en 21 de-
cember antwoorden op datgene vat
nit de groepen naar voren is gekomen.
Bij die gelegenheid zullen tevens enke-
Ic fragmenten van de diskussies in de
groepen te horen zijn, als ze tenminste
ijdig kunnen worden opgenomen. Te
hopen valt, dat ondanks de wijzigin-
gen het experiment toch naar behoren
slaagt. Overigens kan bet altijd nog
eens warden overgedaan.

Socrates
Dc Humanistische Stichting heeft op
rondag 16 november een conferentie
heleyd, die bij bet afdrukken van dit
hiad al wel verleden tijd zal zijn. Het
ging over ,,vervreemdinçj' door ex-
periment in de kunst" en het kan best
boeiend gewecst zijn. Hoofdthema
was dc verwijdering die er bestaat
tussen -,vat de moderne kunstenaar en
in dit cjeval op bet gebied van de mu-
ziek schept, en de appreciatie van het
publiek. Nou is dat niet zo erg nieuw,
historici vertellen ons dat in vroeger
tijden de gevestigde goden van nu oak
nict werden bcgrepen. Maar je krijgt
nu we] eens de indruk dat de kunste-
naars bet er op aan!cggen am in geen
geval begrepen te worden. Hoe het
oak zij, bet was in elk geval een ac-
tucel onderwerp en we hopen dat bet
cen succes is geworden.
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De Humanistische Stichting

II 	 ,,Socrates"
Deze stichting, die tot taak heeft am de doordenking van de wetenschappelijke en culturele ach-
tergrond van het moderne humanisme te bevorderen, heeft in de loop der jaren een aantal
rapporten uitgegeven, die stellig belangstelling verdienen.
Nu oak het rapport ,,Echtscheiding" is verschenen, is er aJ.le reden om voor deze rapporten uw
aandacht te vragen.
Het zijn:
6902 ,,Echtscheiding". Rapport van de commissie, ingesteld na de conferentie over de echtschei-

dingsproblematiek (zie 6601) 	 24 blz. / 2,50
6601 ,,Humanisten over eehtscheiding". Voordrachten gehouden tijdens een juristenconferentie.

32 blz. / 1,80
6804 Het gezag

Versiag van twee conferenties over dit onderwerp.	 40 blz. f 2,25
6801 Humanisme en Arbeid.

Rapport van een commissie, die hiervoor was ingesteld.	 54 blz. / 4,50
6702 Dc Aanstootgeve"rs.

Rapport uitgebracht door de commissie ,,het mensbeeld in de moderne literatuur".
32 blz. / 3,25

U kunt deze rapporten bestellen door storting of overschrijving op postrekening 30.49.60 t.n.v.
het Hun'ianistisch Verbond te Utrecht.



UIT DE GEM EENSCHAPPEN
Leeuwarden gaat samen met Drach ten
een nieuwjaarsbijeenkomst houden en
doct ook pogingen om met Heeren-
ueen cen toneelvoorstelling op touw te
zet ten.

In Deventer voor dit seizoen nict al-
teen sprekers van ,,buiten', maar ook
Wt eigen kring. Talentenjacht dus.

Om de Beleidsnota in praktijk te bren-
gen, gant N ijmegen het deze keer eens
anders doen. Geen vast winterpro-
gramma mcer, xnaar van geval tot ge-
vat cen onderwerp samen met anderen
in diskussie brengen en daardoor mid-
den in de veranderende samenleving
staan. Of bet alleniaal gaat gebeuren,
dient nog te worden afgewacht, maar
er worcit al wel over gediskussieerd.

Dc Gooise vier, Bussum, Soesf, Hil-
versum en Laren-B!aricurn zijn geza-
menlijk gestart met een foruniavond
over de verzuiling. Er moet wat an-
ders komen, daarover waren de vier
inleiders bet wet eens. Maar wat clan
wel?

A,ncrsfoort nodigde de leden uit om
per bus de Erasmus-tentoonstelling in
Rotterdani te gaan bekijken. In ver-
hand daarmce was bet maandblnd vrij-
wet helemaal met informatie over
Erasmus gevuld.

Bilfhot'en is gestart met een 6-tat bij-
eenkomsten, die de tilel dragen: huma-
nisten in gesprek met anderen. De
eerste keer was nog geen succes, maar
bet moct blijkbaar nag wennen.

Ook bumanistische gcestelijkc verzor-
gers zijn welkoin in de katholieke ver-
zorgingsflat in Utrecht, als de bewo-
ners dat graag willen. En met de be-
jaarde leden is er op 7 december bet
traditionele samenzijn in bet Erasmus-
huis. Je moet er wet 70 jaar voor zijn.

We zijn op gezag te voorbarig ge-
weest. door aan te nemen dat Capc!le
a. (1. Ijssel op 29 oktober officieel zou
worden opgericht. \'oorlopig blijft
men nog even doorgaan als werk-
groep, maar bet doel blijft toch wel
am cen gemeenschap op te richten.

Dc kritische universiteit was het on-
derwerp, dat in Leiden aan de orde
werd gesteld door prof. Thoenes. Ho-
penlijk zijn er oak veel studenten ge-
wccst om de zaak wat te verleven-
digen.

Uitbrciding van mogelijkhcden in
Rofferdarn, elke maand kan men op
zaterdagmorgen in het huis van de
gemeenschap terecht, waar na ecn
korte inleiding gepraat kan worden.
Als jc toch de stad in moot voor de

cl}ipci.	 '1	 iselriu.

Den Haag, jarenlang ecu federatie
van 4 gemeenschappen, gaat waar-
schijnlijk veer één gemeenschap wor-
den. Wat nit zijn,
worden dan distrikten. Een coinmissie
heeft een nota samengesteld, waarin
bet allemaal voor de bctangstetlenden
slant te tezen. Het hoofdhestuur moet
een en ander nog goedkeuren.

In Dc/ft cen echte tcergang over de
vrnag: vat is humanisme? Studenten
voor half geld. Inleider is de beer
Struyk, die \vcet waarover hij praat,
want hij is verbonden ann bet \'or-
mingsinstituut voor inilitairen van
bet Verbond.

Ook Voorburg-Rsiuijk blijkt behoef-
te ann cen dergetijkc cursus te heb-
hen en hccft dezelfde spreker er voor
aangetrokken.

We hebben de vorige keer al ver-
meld, dot Breda plannen maakt en
uitvoert. Ze zonden ons enigc kran-
tenknipsels, die er toe hebben mee-
gewerkt, dat de helangstelting voor
(IC openingsavond 100 % boven de
verwachting was; de verkoop van
brochures 900 % meer dan 9C\VoOfl-

lijk; er cell bijzonder levendige dis-
kussie plants had en enkele nicuwe
leden konden worden ingeschreven.
Het schijnt dus wel te kunnen, units
je maar cens de afgesleten paden vcr-
laat en wat nieuws bcdenkt.

Dat heeft Amsterdam gedoan, door
het blad Dc Loopmarc" belemaal te
vernicuwen. Dc nicuwe redaktcur
heeft de ziken radikaal aangepakt en
bet geheel ziet er fraai uit. Even
wennen is bet wet.

Amste!vcen-Buitenuelderf had ook
wat nicuws. Dc gebruikelijke agenda
van de komende bijeenkomsten is zo
samenycstcld. dat cike aankondiging
apart in de cigen agenda kan worden
geplakt. Je nioet bet nog wet zelf
lijnien.

Studlebijeenkomsi
49 deelnemers verzanielden zich 19 okt.
in ecu zaal van Dc Oude Tram" in
Amersfoort. Dc hr. Kruyswijk hield een
korte inleiding over ,,vervreernding en

intimniteit", waarop de 4 forumnleden
aansloten. Hieruit ontwikkelde zich
cen levendig groepsgesprek van spre-
ker. forum en deelnemners in de zaal.
Tijdens de koffiemaaltijd hidden de
geuitc gedachten de gemoederen nog
bezig. Danrop volgde nog een our dis-
cussie, waarna geen samenvatting werd
gegeven mnnar bet nan icder overgela-
ten werd bet besprokene verder op
ijcn wij::c to \UrV'lkCtl.

Elgen huls In Den Haag
Feestclijk heeft de federatie op zater-
dag I november haar eigen huis ge-
opend in de Lnan Copes van Catten-
burgh 72. Het is een heel huis, aan-
gekocht nit een enkele jaren geleden
ontvangen tegaat, boewet dat natuur-
lijk niet genoeg was en men van no
af ann voortdurend een beroep op de
offervaardigheid van de leden zat
mnoeten doen. Maar dat schijnt het
huis dan ook wel waard te zijn. Na
Rotterdam is Den Haag no de tweede
çjemeenscbap die in eigen huis kan oat-
vangen, Utrecht er niet bijgerekend,
onidat daar bet Centraal Bureau vrij-
wel nile ruimte opslokt.

Het hoofdbestuur heeft door voorzit-
ter Rood de opening laten verrichten
en als cadeau een vaandel en cen cot-
lectic hoeken aangeboden. Voor vie
in de buurt mocht zijn, nag even wach-
ten met bezoeken, althans overdag.
want Cr wordt nag naar een oplossing
gezocht oni zoveel mogelijk open hof
te houden.
In cen volgend nummer komen wet
enige plaatjes, we nemen tenminste
asia dat sic federatie Den Haag zo
trots op haar bezit is, dat oak de le-
zers van In en Om er mec op de hoog-
te worden gesteld. Het rondgezonden
perscommuniquc is ons evenwel oat-
houden. jammer.

Projekt

Hoe ecu gespreksgrocp een totaal an-
dere kant kan opqaan, dan men aan-
vankelijk van plan was, is in Naarden
geblcken. In november '68 werd er
gepoogd vat mnensen bijeen te krijgen
en in januari kon gestart warden. Na
enkele keren bij etkaar te zijn geweest,
kwam dc vraag up: en wat nu verder,
doorgoan met praten of wat doen.
Het werd allcbei. Er bestond in de
huurt enige ongerustheid over de
plannen een stuk braakliggend terrein
te gaan bebouwen, tot no een getiefd
en veilig speetterrein. Dc leden van de
gespreksgroep trokken er op uit, ge-
holpen door enkele anderen, omn hand-
tekeningen te verzamneten van mensen,
die met die plannen niet waren inge-
nomnen. Dit verzoek, met argumenten,
werd aan B en W gezonden en een
gesprek met dit college volgde. Het
werd zelfs voorpagina-nieows in de
plaatselijke krant.
Het gevolg is geweest, dat men nag
eens ann het denken is gegaan en een
voor beide partijen bevredigende op-
Iossing is gevonden. En tevens is er
oil gekomen. dat Cr nicer contact tus-
sen de vijkbevoners moet ptaats yin-
den. Alies bij elkaar cen aardig resul-
taat, vooral als bet zo pratcnderwijs
\0r de d;ci koi:t.
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