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Het hoofdbestuur van het Hunianistisch Verbond beeft bet nodig ge-
vonden, om nan de leden van de Tweede Kamer cen brief te zenden,
vaarin bet zijn bezorgdheid uitspreekt over de humanistische geestelijke

verzorging bij de strijdkrachten. Door een gebrek aan raadslieden dreigt
deze verzorging namelijk niet zo te kunnen worden uitgcoefend als
nodig en verantwoord is.

Men kent de geschiedenis. Na jarenlange pogingen om toelating tot bet
leqer te krijqen werd in 1964 toeqestaan, dat bij vijze van proef een
begin zou worden gemaakt met geestelijke verzorging van humanistische
kant. Met allerlei voorbehouden en duidclijk verschil in behandeling
van dc buitenkerkelijke dienstplichtige, die een schriftelijke verkiaring
van zijn ouders moest mccbrengen als hij minderjarig was. Ondanks die
moeilijkheden zijn de raadsliedcn aan het verk gegaan en het gevoig
was. dat elk jaar een groeiend aantal militairen ann de geestelijke ver-
zorging dccl nam.

In 1967 eindiqde de proefperiode en werd besloten, dat de humanistische
verzorging een aanvaard instituut zou worden. Ook het verschil in he-
handeling verviel, en enkele nieuwe raadslieden konden worden nan-
gesteld. zodat in totaal 7 raadslieden en I boofdCaadsman in functie
varen. Dat was bij de bestaande beboefte niet al te veel. vooral omdat
écn van de raadslieden permanent in Duitsiand bij de daar gelegerde
militairen is gestationeerd en de hoofdraadsman in feite niet aan de
directe verzorginq kan deelnemen. Maar misschien zou met veel passen
en meten bet toch wel gelukt zijn, ware bet niet, dat ná de officiële
aanvaarding van de humanistiscbe verzorging de belangstelling van de
kant van de militairen zeer toenam. Immers, op 1 september 1967 \varen
er 3580 deelnemers en een jaar later maar liefst 5281. En aangezien deze
soldaten niet op een hoop hij elkaar zitten, rnaar over alle legerplaatsen
verspreid, moet er gereisd worden om ze te bereiken. Zodat er een
scbreeuwend tekort aan mankracht is en bij lange na niet zo goed en in-
tensief kan worden gewerkt als nodig zou zijn.

In de brief ann de Tweede Kamerleden zijn deze feiten uitvoerig opge-
somd en tevens gewezen op de schrijnende ongelijkheid die er in ver-
gelijking met de verzorging van dc zijde der kerken hestaat. Want die
5281 deelnemers vormen 10 % van bet aantal dienstplichtigen, maar de
aan bet Verhond toegestane raadslieden maken maar 3 % van bet corps
gcestelijke verzorgers uit.

Wat bet hoofdbestuur van bet Verbond flu aan dc Kamerleden heeft
gevraagd is in wezen uiterst bescheiden, ni. om te bevorderen dat er
2 raadslieden bij komen en dat in de toekomst het aantal raadslieden
wordt vastgesteid in verhouding tot bet aantal deelnemers. Afgewacht
dient te worden, of dit verzoek succes heeft. Billijk is het in elk geval
wel, maar vermoedelijk zal er wel op gewezen worden dat na de ver-
hoogde NATO-bijdrage al het geld op is.

N.B. We zijn te pessimistisch geweest, want bij het ter perse gaan van
dit blad komt bet verheugende bericht, dat de minister twee nieuwe
raadslieden heeft toegestaan.
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HET HOOFDBESTUUR
BESPRAK.

qedurendc november de in de Ver-
bondsraacl gcmaaktc oprnerkingen.
Ook dc ervaringen tijdens de Rcgio-
nale conferentics varen onderwerp
van gesprek. Verschillende kandida-
ten voor het hoofdbestuur werden ge-
noemd on zulien gepoist \vorden. Het
hoofdbcstuur hechtte zijn qoedkeurincj
ann de henoetning van enkcie vrij-
williqe randsijeden. Besloten werd een
brief ann de leden van de Tweede
Kamer to zendcn, wanrin qcwezen
wordt op de noodzaak om noq enke-
Ic raadslieden voor de geestelijkc ver-
zorying in de strijdkrachten aan te
stelien.

Dc publiciteit word an de hand van
con nota bekeken en ook op dit ge-
1)1Cd zulien spoeclig enkele bcslissin-
gen genomen moeten worclen. Doe!-
matiqheid on bezuiniqing zullen hier-
bij de tooxi sanqeven. Gedacht wordt
ann bet sarnenvoegen van eakele bin-
den. Een mocihjke heslissing diende
ook genomen to worden t.a.v. De
Ark. Besioten word het gebouw aI te
stoten on to verkopen. Dr elk jaar
tertigkercndc tekorten op de exp!oi-
tatic waren nict longer te vcrdcc!iqen.

Vercler gegaan '.crcl met dc' bespre-
kingen over bet jcuqd- on jongeren-
werk, terwiji van gednchten word ge-
vjsseld over de contributie, dit voor-

a! nov. suggestics inzake cen ancicre
rege!ing. Onclerwcrp van gesprek Wa-
ren ook de tclevisie-uitzcndingen on
dc hierover ontvangen opmerkingen.
Pensiocnreceiingen voor het personcel
werden besproken, terwiji ook de aan-
steilinq van enkele functionarissen
word overvogen. Nagegaan zal wor-
den of de uitgaven van bet Verbond
in de boekhandel kunnen worden qe-
hracht, zodat men betcrc verspreiding
mogelijk wordt. Dc herdenking van
bet 25-jaricj bcstaan in 1971 kwam al
even aan dc orde on zal vooriopig

'el op de agenda bhjvcn staan.

TV-ultzendlng

Op 13 januari '69 cen uitzending van
het Humanistisch Verbond. Tijd en
ondcrwerp worden in de omroepbla-
den bekend cjcmaakt.



humanistlsche Jeugd-
beweging

Dc Humanistische Jeugd Beweging
is in (wederop) hind. Op 2 en 3 no-
vember ji. hicid zij haar jaarlijk kon-
qres, ditmaal in Amersfoort. Er werd
ccii heel nicuw, 4-koppig bestuur gc-
vormd. Het zoeken is nog naar een
akticf Iandelijk mentor, want Roll
Baron (Haarlem) is tot ieders drocfe-
nis afgetreden als zodanig. Toevallig
iemand die dit leest en die belancj-
stelling heeft? Op dit kongres besloot
men ook zich bij bet humanistisch jon-
geren centrum nan te sluiten als zg.
deelnemende organisatie. Dc plaatse-
lijke groepen in Hilversum, Arnhem,
Amcrsfoort en Amsterdam staan tril-
lend kinar voor cen nieuwe start.

P1. j. g. amsterdam

Amsterdam heeft zijn structuur ver-
anderd. Er is geen bestuur meer, van
de leden verrichten sommigen de
noodzakelijke wcrkzaamheden. Dc
vroegere bestuursvergaderinçjen zijn
nu maandvergaderingen aangekon-
digd in de Peperhus waarop alle le-
den welkom zijn. Een lid houdt zich
nu bezig met publicitcit. Een enkele
keer cen paar advertenties en verder
avonden aankondigen in advertentie-
bladen en andere die dit gratis op-
nemen. Dc reactic is al enorm dus
'oor andere groepen ook een moge-

lijkheid.

jongerenraad
\Vat de jongerenraad is en hoe hij
werkt, was te lezen in bet vorige
numrner van LIBERTIJN (nr. 9 joar-
gang 2).
Inmiddels was dc eerste, informele,
veryadering te genieten op 9 novem-
ber in Utrecht.
Deze ontmoeting van bet bestuur van
bet hurnanistisch jongeren centrum,
vertegenwoordigers van jongeren-
groepen en vcrschillcnde jongerenkon-
taktpersonen verliep heel prettig (to-
taal ruirn 40 man). Henk Bosselaar,
de huidige voOrzittcr van het huma-
nistisch jongeren centrum, gal cen uit-
eenzetting over de bestaansreden,
werkwijze en funktie van het hjc. Hij
beantwoordde allerlei vragen uit het
kritisch publiek, teveel en te inge-
wikkeld om bier op te sommen. Ook
werden Cr nog een paar wijzigingen
in de statuten aangcbracht. Dc aan-
wezigen keurden de voordracht voor
de best uurssamenstelling goed.
Er is afgesproken dat de jongeren-
rand zal proberen tc voorzien in de
twee vakaturcs in deze samenstelling.
Als men daar vóór 1 december 1968
niet in geslaagd is. dan zal bet hjc-
bestuur proberen mensen te vinden
voor deze funkties.
Op 15 innart 1969 vindt de 2e vcr-
gadcring plaats der dan officieci hc-
.staarick' jonqerenrand van bet centruin.

jongerenconterentles
Het Humanistiscb Jongerencentrum
heeft bet plan ontwikkeld om zgn.
open jongerenconferenties te houden.
In april 1969 de ecrste: onderwerp
west en oost-curopa; verhoudingen

van samenlevingen". Dc tweede in bet
najaar 1969: kriticse analyse en
waardeheoordeling van onze wester-
se maatschappij. En héël ver in de
toekomst (voorjaar 1970) komt de
derde over metboden van bemnvloe-
di IIq.

moderne jeugdraad
Het Verbond was tot nu toe in de
Moderne Jeugd Raad, cen overkoc-
pelingsorganisatie, vcrtcgenwoordigd
door een door het hoofdbestuur aange-
vezen functionaris. Nu er een Huma-

nistisch Jongeren Centrum bestaat, is
de mening, dat dit centrum in bet ver-
volg een vcrtegenwoordiger zal moe-
ten aanwijzen.

L'il
VAN EN OVER JONGEREN

VORMINGSCURSUS

Aangemoedigd door de gunstige resultaten van de eerste vormingscursus,
die van maart tot juni 1968 in bet Erasmushuis voor jongeren werd
gehouden, heeft het bestuur van het Jongeren Centrum besloten dit
experiment te herhalen. Nu konit het oosten en noorden aan de beurt.
In januari 1969 wordt in Zwolle gestart. Deze keer zijn er bet weekend
van 11/12 januari, de zaterdagen 25/1, 8 en 22/2 en het weekend van
22/23 maart voor uitgetrokken.
Als thema's op deze cursus komen aan de orde:

I methoden van overdracht (in woord, geschrift en daad het huma-
nisme duidelijk maken; persoonlijk en als groep)

2 een modern mensbeeld
3 andere levensbeschouwelijke stromingen
4 groepsbeleven (opbouw, doel en resultaten van een humanistische

jongeren groep; de sfeer in een groep, irrationele faktoren)
5 taboe - provokatie tolerantie (bewust worden van taboes,

hun nut en onnut, taboes in verschillende soorten van samenleving;
de waarde van provokatie; tolerantie en leefbaarheid)

6 de organisatie van het Humanistisch Verbond en bet humanistisch
jongeren werk, ook internationaal.

De kosten zullen th f 25,— bedragen, naar overnachtingsmogelijkhe-
den in Zwolle wordt gezocht. Belangstellenden kunnen zich voorlopig
opgeven hij bet secretariaat van het Humanistisch Jongeren Centrum
Lo. te Utrecht, postbus 2332.

Humanistlsch Jongerentijdschriftrt
• •	 Adm.: W. Barentszstr. 57, Utrecht
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INTERNATIONAAL
NIEUWS

Frankrljk
Prof. dr. J . P. van Praag, voorzitter
van de Internationale Humanistischc
en Ethische Unie, en prof. dr. L. Dc

oninck, bestuurslid van de IHEU,
hebben op 14 november in Parijs
voor de Parijse kring van de Lique
Francaise de I Enseignement lezingen
gehouden over Dc hedendaagse mens
in cen tijd van revolutic".

Groot-Brittanniö
De britse hunianisten hebben hun
derde project voor bejaardcnhuisves-
tinq onofficieel in gebruik genomen.
Dit project. dat gelegen is in Hamp-
stead-Londen, zal pas volgend jaar
officicel geopend kunnen worden,
doar diverse dingcn nog afgewerkt
moeten vorden. Als het hele project
klaar is, zal bet bestaan uit 23 cen-
pers000s- en 3 tweepersoonsflats.
ledere flat zal ook cen badkamer on
een keuken bevatten (met kookgele-
qenheid on ijskast) en aen aanslui-
ting voor telcfoon. Daarnaast zal men
qebruik kunnen maken van afval-
stortkokers, de wasqeleqenheid met
centrifuges. de conversaticzaal on de
tuiil.

Amen ka

Door gezamenlijke inspanningen -
door middel van bun gezamenlijk
overlegorcjaan CHEC hcbben dc
American Ethical Union en de Ame-
rican Humanist Association bij de be-
treffende instanties kunnen hereiken
dat op het forinulier dat dicnstwei-
geraars dienen in to vullen, de vraag
over bet .,opperwczen ' geschrapt
word.

Afscheld	 t

van
,,Oe Ark"

Zie pagina 4

Het Land oorlogsreglement
In het Landoorlogsreglenient is opgc-
nonien het Verdrag van Genève dat
handelt over do bescherming van ge-
neeskundig personeel on van de aan
de legers verbonden veldpredikers en
aalmoezeniers. De Internationale Hu-
manistische en Ethische Unie heeft
zich flu tot het Internationale Rode
Kruis gewend teneinde to bewerk-
stelliqen dat in bet genoemde ver-
drag oak de bumanistische geestelijke
vcrzorgers in de strijdkrachten worden
opgcnomen on daarmee ook interna-
tionaal gelijkgesteld warden met
veldpredikers on aalmoezcniers.

IHEU congres 1970
U hceft in bet oktobcrnuinmer van
In en Om al iets kunnen lezen over
bet congres dat de IHEU in 1970 in
Amerika zal houden. Binnenkort zult
u door nog nader over worden inge-
licht. Op dit moment kunnen wij u
niededelen dat overwogea wordt een
vliegtu;g to charteren, zodat do euro-
pese deelnemers gezamenlijk naar Bos-
ton zullen kunnen reizen. Op die
manier zouden de reiskosten een stuk
lager komen to liggen dan norinaal.

jongeren
Hot eerstc numcr van een internatio-
naal jongerenblad is verschenen.
IHEU Youth News Letter heet bet
voorlopig nog beschciden hlaadje en
de redaktie is in handen van Paul G.
Postma te Hilversum, die ook de func-
tie van internationaal jcugd sccrctaris
op zkh heeft genomen. Belangstcllen-
den kunnen zich tot hem wenden, het
adrcs is Potgieterlaan 13.
Het numnier boudt zich deze keer in
hoofdzaak bezig met de discussie in
Hannover tijdens bet congres van de
IHEU. Dc conclusics van de werk-
groep vorden gcpubliceerd on er
wordt con overzicht gegeven van do
aktiviteiten van het jeugdsecrctariaat.

International
Humanism
drie-maandelijks orgaan van de

International Humanist
and Ethical Union

Prijs f 3.60 per jaar.

Proefnummers verkrijgbaar bij het
bureau van de IHEU,
Oudegracht 152, Utrecht.

voorlichtlngsfunctlonanls

Het ziet er naar uit, dat bet hoofdbe-
stuur or in gcslaagd is ceo gcschikte
figuur to vinden, die als gedceltclijke
boon zich met de voorlichting naar
huiten van do aktiviteiten van het Ver-
bond zal goon bezighouden. Uit de
vele sollicitanten is iemand to voor-
schijn gekomen die over de eigen-
schappen beschikt, nodiçj voor bet
joed vervulleri van ecn dergclijke ver-
intwoordc1ijke baan.
Op dit ogenblik heeft de definitieve
aanstelling nog niet plaatsgevonden,
zodat we nog even wachten met het
publiceren van de naani van de nieuwe
hLnct iona ris.

Hu man istlsche Correspondentlekring
voor huwelfkscontacten

opgericht door bet Humanistisch Verbond, verleent bemiddeling bij bet leggen
van contacten tussen personen, die een huwelijkspartner zoeken.

lnlichtingen postbus 210, Utrecht, Gaarne 40 cent aan postzegels insluiten.



Wist u dat.Now
de Sfic/zting Steunfonds Praktisch Hurnanisme is opgericht om de kos-
ten van de gecstelijke verzorging en vorming te dekken; bet Humanis-
tisch Verbond crop rekent, dit jaar een bedrag van f 170.000,— ter
bestrijding van daze kosten van het Steunfonds te zullen ontvangen;
aan dit bedrag nog enkele duizende guldens ontbreken, maar vol ver-
trouwen wordt afgewacht, wat de Kerstmnan in petto heeft; eventucle
giften, gedaan vóór 31 december 1968, onder bepaalde voorwaarden
een aftrekpost voor de belasting vos-men.

Wif wet en, dat u ons niet zult vergeten!

STUCHTING STEUNFONOS
PRAKTISCH HUMANISME

	 6168AMERSFOORT

UIT DE GEMEENSCHAPPEN

Alkmaar heeft thans gespreksgroepen
voor nict-lcden an wel in Alkmaar
zeif, maar ook in Putten an Heiloo.
Het gnat goad met daze gcmeenschap!

Een keurig verzorgd binadje krijgen
de leden in de Zaansfreek elke rnaand
in hun bus, aankondiging van can bij-
eenkomst, Cell enkele mcdcdeling an
altijd ter zake.

Zandvoort bee ft geworsteld met het
vinden van een geschikt znaltje, maar
dat problccm is ook weer overwon-
nen.

Uii de proçjramma's van de Amsfer-
damse gemeenschappen blijkt, dat de
diskussie veld wint. Wie er tijd voor
heeft hoeft zich geen enkele avond te
vervelen.

\Vat optimistischer geluidcn dan
voorheen uit Dordrecht, het bezoek
aan bijeenkomstcn ncemt toe an er
zijn plannen voor een jongerengroep.

In Eindhoven ward cen lazing over
de Rechten van de Mans toegelicht
met can viertal films. En hat maand-
bericht heeft tegenwoordig een bijiage,
vaarin de leden ann bet woord ko-
men. Er wordt al gretig gebruik van
gemaakt.

Een qemeente met veal buitenlandse
arbeiders is Oss, an het bestuur van
de gemeenschap is in de plaatselijke
stichting die zich met de begeleiding
bezighoudt, vertegenwoordigd. Zover
ons bekend, is dat can unicum.

Een groot succes was voor Enschede
eeri lazing door prof. Delfgaauw, die
door maar liefst 130 personen ward
bezocbt, waarbij in ruimc mate stu-
denten an medcwcrkcrs van de Tech-
niscbe Hogeschool.

In Zwoile zijn poginçjen gestart om
can cjrocp ,,jongeren onder de veer-
tig ' bijeen te brengen.

Als je de lijst van nieuwe laden in
het blad van Groningen elke maand
ziet, bcgrijp jc niet dat bet Verbond
zo langzaam groeit. Want ook in an-
dere plaatsen komen er toch laden bij.

Reotificatle
In het vorigo nummer ward aandacht
gevraagd voor enkele boeken ,waar-
onder ,,Rcligie zonder openbaring'
van Julian Huxley. Daarbij ward als
prijs vermeld f 8,90. Dat is echter
fout, het moet zijn 1 9,50. Bestellin-
gen kunnen worden gedaan bij het
Centraal Bureau van bet Huinanis-
tisch Verbond te Utrecht door over-
sehrijving op girorekening 30.49.60.

Een moeilljk besluit
Na langdurige overwegingen is door
bet hoofdbestuur de knoop doorge-
hakt; van ons vakantie- an conferen-
tieoord Dc Ark' in Nunspect wordt
afstand gedaan. Dc exploitatie lever-
de elk janr een behoorlijk verlies op,
ox-)k al omdat bet gebouw voor bet
houdcn van conferenties eigenlijk on-
geschikt was.
Het is een mociiijk besluit geweest,
want Dc Ark was vele niensen dier-
baar. Er hcerste een hijzoncler pret-
tige sfeer, velen bebben uitstekende
herinnerinqen ann plezierige vakan-
ties, in bet bijzondcr tijdens de weken
voor bejaardcn.
Dii alles hctekcnt we], dat bet Ver-
bond geen cigen konfcrcntic-oord
nicer heeft an voorlopig ook wel niet
zal krijgen. want zoiets is onbetaal-
baar. Tenzij er een wonder çiebeurt of
icmand daarvoor zorqt.

De bedankjes

In bet vorige nummer is aandacht
besteed aan bet bedanken van laden
an dit als gevolg van een onderzoek
door bet Humanistisch Instituut voor
Sociaal Onderzock. Gebleken is, dat
we hierbij Ic voorbarig zijn geweest,
want dat onderzock is nog niet afge-
sloten en de gegevens zijn nog niet
ter heschikking. Dc gegevens waar-
over we de beschikkinq hebben ge-
krcgen en ons oordeel op baseerden
waren Wt een eigen onderzoek van
bet centrale apparnat. Dnnrmee was
onze conclusie niet onjuist. maar wel-
licht zal Cr over enige tijd aanleiding
zijn nog cans op dat bedanken terug
te komen, zeker als er nieuwe feiten
aan bet licht komen.

Adreswijziging

Dc beer F. C. van Soesbergen, tot nu
toe werkzaam op bet Centraal Bureau
van het Verbond in Utrecht an se-
dert enige tijd redaktie-sccretanis van
Mens an Wcreld, heeft zijn bureau
verplaatst naar Amersfoort. Hij is na-
melijk voor can nader deal van zijn
tijd benoernd ais medewerker nan de
Stichting Steunfonds Praktisch Hu-
rnanisme, dat zoals men weet in
Amersfoort is gevcstiqd an wcl Pau-
his Buyslaan 23. Zowel voor Mans
an Wereld-zaken ais voor bet Steun-
fonds is hij dus op dii adres bercik-
baar (tijdens de kantooruren), tele-
foniscb onder 03490-16474.

Van anderen

Laden die in Hilversum anen orngeving
wonen worden attent gemaakt op de
Stichting Erasmus te Hilversum, die
elk mar lezingen organiseert in de
Burgcrzaal van het Raadhuis. Omdat
1969 het Erasmusjaar zal zijn komen
er can serie voordrachten over daze
humanist, waarvoor men een aantal
bekende figuren heeft uitgenodigd.
Inlicbtingen :ijn verknijgbaar bij bet
secretariant, Torenlnan 45 te Hilver-
sum, tel 02150-43098.

Eveneens in Hilversum is de Hcnriët-
te Roland Hoist Stichting gevestigd
(secretaniaat Burg. Lamnbooylaan 27,
tel. 02150-45797) welke ook dit jaar
weer kaanten te koop aanbiedt, waar-
van de opbrengst dient om het werk
van de stichting, bet verschaffen van
vakantievreugde aan kinderen uit
misdeelde gezinnen, te steanen. Dc
kaart die zowel voor de feestdagen
dienst kan doen als voor andere ge-
legenheden bevat can gedicht van
Henriëtte Roland Hoist en een gra-
vure van M. C. Escher. Ze zijn bij
bet sccrctariaat te bestellen.
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