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HUMANISTISCH VEI,BOND

Sympn.thi sn.nten.

Op 1 n.pril werd de duizendste sympathisn.nt vn.n het B.V. ingeschre-
ven. Ofschoon tot nu toe voor dit instituut weinig propn.gn.ndn.is gemn.n.kt,
mn.g dit resultant zeer bevredigend genoemd worden.

Het Woord vn.n de Weel~.

Het n.n.nt~ln.bonnees op dit bln.d stijgt wel niet meer zo snel n.ls in
de voornfgn.n.nde jn.ren, mn.n.rtoch neemt het lezerstn.l voortdurend toe.
Meer dn.n 5.000 personen krijgen het toegezonden, terwijl dnarnn.n.stde losse
nummer verkoop dusdanig is, d &t in vele gevaLl en niet kan worden vo Ldaun
nn.n vcrzoek~n, oDdn.t de gehele oplage uitverkocht is.

Lnnddng in Driebergen.

De door het gewest Utrecht/liet Gooi te organ Ls eren Landd a.g op 31
mei (Hemelvnl1rtsdng) in Driebergen belooft, wnt de deelname betreft, in
elk geval een succes te worden. Deze keer komen vooral veel bezoekers uit

.de we st eLijke provincies.

Topkaderconferentie.

Op de geb r'irä ke Lijke vo orj ao.r-s conf'eren'ti e met de besturen van gewes-
ten en federaties op 14 en 15 apri I in "De Ark" te Nunspeet besprak men
na inleidingen de tnak vnn het gewest en een werkplnn, tene~n~eh~t le-
dennnntal te vergroten. Tevens werd het jaarversll1g over i961 en een
overzicht vnn de toestnnd der gemeenschappen ter discussie gesteld.

Werkgroepen.

r Er is opnieuw een poging geda.an om in Den Bo sch een ~verkgroep·te
stichten. Een nl1ntnl nl gemene leden heeft met steun vnn het gewestbestuur
een bijeenkomst belegd en de belangstelling was van dien aard, dat het
vooruitzicht op succes deze keer nanwezig is.

Ook in Zierikzee worden voorbereidingen getroffen.
In Emneloord (N.O.•P.) lukte het om a.anzi enLijk e ui tbreiding van het

ledental te verkrijgen.
"Ko.der"•

In het b Lad v oo.r- de f'un ct i ona'ri saen , "Kad er v , is de heer Pols be-
gonnen met een ui tvoerige weergave van ecn 't.weetaI art ike Len , dio door
pater J. Alleml1n in het Tijdschrift voor Philosophie zijn geschreven. Deze
heeft een zeer ui tgebreide studio v an het human i sme gemo.akt , wan,rb:jvoor-
nl de bronvermelding, die ook in "Kader" zal worden opgenonen, vn,n groot
belang is voor oriäntntio.

Nieuwe sprekerslijst.

In mei komt er een nieuwe sprekerslijst v an het B.V. ui t, die aunme r-«.
kelijk wordt ui tgebreid en ta.Ivan nieuwe namen zal vermelden, zodat de ge-
meenschnppen weer wnt meer keuze zullen hobben.
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"De Ark".

De belangstelling van vo.cantie:g'[J,s-tenvoor "De Ark" in Nunspeet is zo
groot, dat gedurende de zomermaanden op een volle bezettine kan worden ee-
releend• Daarnaast is door ve rschi llende o r gan i s a't i es pLn.a't s besp r o.ken voor
het houden vo.n conferenties •

. " ." I ' ." ',,'EiGen' gebouwen.
, '/

De eemeenschap Amsterdo.m heeft een actie ingezet ter verkrijging van
geld voor een e i ge n gebouw. Het gironurnner is 6 0 2 7 0 0 ten narne va'n
stichting Amsterdams Humo.nistisch Huis, Braillehof 33, Amsterdo.o.,

De gemeenscho.p Br unc s un is' c.I zo ge Lukk i g een bescheiden gebouwtje te
hebben kunnen bemachtigen.' '

Kampen .'
Het Humn.ni s b i s c h Verbond en Jongeren o r gan i sc.t i e s o r gan.i s e r e n de vol-

gende kampen: '
A. BuitenwerkcommisGie - Hunanistiseh Verbond.

Kinderkamp'10 - '12-jo.rigen te Elspept.
Tentenkn.l!1p13 - 15-jarigen.
Twee kanpen op Terel van naxinaal 24 personen en wel van 31 juli - 10
augustus en van 18 aueustus tot 25 augustus.
Fum i Li.e be n t.enkamp ,
Oo k voor gezinnen is er een t.e nt.enkuripn.l. van 21 juli tot 28 juli op
Texel.
Zeilkamp.
Van 4 tot 18 augustus .Ls er we de rori een z oi Lkarap op Langwee r .

B. De H.J .B. (Humanistische Jeugdbeweging).
Voor 16 - 22-jo.rigen orgo.niseert de ll.J.B.:
1. Twee zeiikaopen te Langweer en wel van 21 - 2~ juli en ,vo.n18 - 25

augustus.
2. Een t.errt-enkamp op Texel van 10 18 uugu st.us,

C. Humani sti sehe JongerÈlllGemeenschap.
"De H.J.G. heeft twee zomerkampen in Luxemburg. Leeftijd 18 - 30 jo.ar.

-0-

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR MAATSCHAPPELIJK WERK

"H U MAN I TAS 11

Dependanc e'!Ellinehemll •

De Sti c nt i ng Kindertehui zen Human i to.s opent op 28 ap ri 1 een d ependnn ce
vo.n het kindertehuis "Ellinchem" vo.n de stichting. De opening zal met enige
feestelijkheid gepo.o.rdgaan. Zij heeft plao.ts des l!1iddo.gs00 14.00 uur en zal
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worden verricht door de Burgeceestcr van de gemeente Rheden. Vele genodig-
den zullen aanwezig zijn.A~n de opening gaat een persconferentie vooraf.

In de dependnnce is pl~ats voor 13 kinderen.

-0-

HUMANISTISCHE STICHTING SOCRATES

Landda~.

Op zond a.g 13 nc i wo rdt een landdag -georga.niseerd in UDc 'I'e mpe 1" in
Overschio - Rotterdao.

Onderwerpen zullen zijndo onderwerpen, die ook op het congres van de
I.H.E.U. worden behandeld, te weten: "Na.a'reen rijpe porsoonLijkho id " en
"Vrijhei d in een georg~nisoerde wereld".

, -0-

.HtJ1L\NIST ISClIE JEUGDBElVEG ING

Landelijk weekend.

Op 17 en 18 maart hield de J.J.B. een weekend in de jeugdherberg in
Arnhem, dat in het teken stond van de volkskunst.

,De zaterd~gavond werd gevuld net volksd~nsen, waarvan een lid van de
Nederlandse Vo Lk'adansvor eni ging de leiding had ,

Zondagnorgen hield-de 'hoer van'der Meulen uit Utrecht een lezing over
de volksnuziek van de Ba Lkan , Hijonlijstte deze inleiding net een acntoI
ze ldzame gr-aramo f oonp La't en , Het was bijzond.er boeiend en d i t weekend, dat
door ~ 50 leden bezocht werd, is dan ook zeer géslaa~d te noenen.

-0-

STUDENTEN VERENIGING OP m.n,rANISTISCHE GRONDSLAG

ltS 0 C RAT E St!

Lustrun afdeling ALlstcrdan.

Op 27 en 28 Dn.art vierde do afdeling Anst~rdan haar derde lustrum
met een lezing, een bijzonder verzorgde koffietafel en een gezellig feest.

VoorjaarB60ngre~ en voorja~rsconferentie.

Het voorjaarscongres en de voorjaarsconferentie van de S.V .=r.G. "So-
crat es" vonden op het we eke i ndc van 7 en 8 april in het v aoarrt.iooent.rum
"Het Meeuwenveen" te Ha.voLt.e pLa.at s, Veel discussie ui t.Loklt orid e sprekers
op de conferentie waren Dr. J. Ilo ut.gasb , di e "Bijzondo r-easpecten van de
ruintevaart 11 b eIichttc cm Dr. E. Bron/;<.:rSD::\.,die "Me nt aLi t.oi tsvcrs chuivin-
gen in het kat.hoLt eke denken" beaprak ,

Zoals gewoonlijk werd de" zat erdagavond voor het Luc ht i go element gere-
serveerd: "Socrat.es" danste.

Vanzelfsprekend kon de a.anhoudende regen niet verhinderen, dat nen na
het feest de mooie ongeving van "Het Meeuwenveen" inwandelde.

-0-
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IlliMANISTISCHEWERKGElI1EENSC~IAPIN DE PARTIJ VAN DE ARBEID

Afde lingsnieuws .

Het probleen van de overbevolldng werd in de afdeLing Leiden op
5 april besproken door de heer Meyer de Vries. Nn. de boeiende inleiding,
van veel feitenkennis getuigend, volgde een.uitgebreide gcd~chtcnwisseling.

De buitenkerkelijken en de kindcrbcscherning was hot vr~~gstuk, w~ar-
oee de afdeling Ansterdn.o zich op 9 april in hn.ar jaarvorgn.déring bezig
hield. Inlei4ster was Mevr. E. Vrind-van Praag. Zijbespr~k daarbij ook de
tekortkooingen op dit terrein.

"Vernieuwing".

In "Vernieuwing", raac.r-t.nunnor , bespreekt redacteur I::1rcl'I'Lrnao rraan
de dd ecrimin.rt.ie van regeringswege op het terrein van k indo ret.ro.frccht bij
leger, vloot en luchtoacht en het gevangeniswezen.

Meyer de Vries bespreekt het boekvn.n Jürgen nühlc "Liter~tur und
Revolution"; verder bevat het blad weêrvelelezenswaardige bijdragen, o.a.
van Henri Sandberg.

Proefnur:mers worden op aanvraag aan het socreta.ri o.a'tHca.gwog 210,
Leiden nog steeds gaarne toegezonden.

-0-

STICHTING NEDERLANDSE CEHTRALE VOOR HUISVESTING V~'iNBEJM~RDEN

Huoanistisch Bc,iaaruentehuis in Den II~ag,

In Den Haag koot zeer wau rachijnLijk een Hutia ni st i sch Bejaardentehuis.
Wij neraen hieronder over wat De Nieuwe Haagse Courant daa.rove r publiceerde:

" Op oen. terrein, begrensd door d.eB'l.u.sLusat.r-aat , de Pieter
Langendijkstrn.a,t,~e Er~sousweg en 6et Erasnusplein wil de Stich-
ting Nederlandse Centrale voor Huisvesting van Be j a.ardon (N,C. ILB.)
een pensiontehuis voor 250 in hoofdzan.k vn.lide bejcn.rden on een
aantal bejaardenflats bouwen. In di rt pens i.orrt.ehu i s zal, na overleg
oet de centrale directie van de P.T.T. tevens een postkcntoor wor-
den gebouwd, oodat hier~an in de oogeving een grote behoefte be-
staat.

Het beja,ardencentruo zal in de eerste pln.ats huisvestin~ bieden
~an hen, die vûn huon.nistisc~c levensovertuiging zijn.De stichting,
die zelf hiervoor geen geld heeft, heeft het geoeentebestuur gevrn.agd
j.15.000.-- beschikb~ar te stellen voor het laten oa,ken vn.n een
schetsontwerp; B. en V. deelden Gan de raad in een voorstelDede,
dat zijdit krediet wel willen verlenen, echter onder de be~a,ling,
dn.t het bedrag besteed noet uorden overeenkonstig door het college
te stellen vo or-waarden, Bovendien zal het bedra.g,.wanno er de plannen
worden gerealiseerd aan de geocente noeten ~~rden terugbetaald.
Mochten'de plannen vn.n de stichting niet verwezenl~[t worden, dn.n
zal het uitgewerkte schetsontwerp ter beschikkin~ van de geneente
noeten kooen.
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Het is de bedoeling, dat de stichting N.C.H.B. het te bouwen
bejaardencentruo zal verhuren aan de Stichting Coornhert-Huis in
Den Haag, die de exploitatie van het centruo op zich zal nemen.
Deze stichting staat op huoanistische grondsllig. "In het algemeen",
aldus B. en W. in de toelichting op hun voorstel aan de raad, "zul-
len derhalve voorkeu~ hebben personen met een huoanistische levens-
overtuiging, of leden van huoanistische cirganisaties.'In beginsél
zullen echter ook anderen, die zich in een dergelijke oogeving op
hun plaats gevoelen, kunnen worden opgenooen", aldus B. en W."

-0-

!tADIOLEZINGEN

Lezingen in de oaand mei voor de V.A.R.A.

6 oei Dr. A.L. Constandse
13 oei Prof. Dr.Ir. J.P. Mazure

"De troost van de rede".
"Persoon Lijk voortbestao.n".

Lezing in de oaand oei voor de A.V.R.O.
2 ne.i Dr. J.P. van Praa.g . "De kleine dingen".

-0-

.INTEnNA,TIONAAL NIEUWS

Internati8nlil Huoanis.t and :Ethical Union ~
Het orgaan van de 1.H.E. U. "International Hunan i anv •

Het 00 de drie maanûe n verschijnende blad van de Internationale, dat
tot.D.U toe onder de nan.n "IrifornatioriBu lLet.i.n " verscheen, is zowel van
naan aLs van ui ter Iijkveranderd. Het heet nu "International Huma rrism'! , is
gr ot.er van foroaat en heeft ook een n ieuw jasje gekregen. 00 het huiselijk
te. zeggen "toontn het nU,ooer on daarmee is het in overeenstenoing met de
snel groeiende betekenis en uitbreiding van de boweging. In het eerste
numme r van 1962 zijn de beide referaten opgenooen, die de hoofdthema's van
het, congres zullen wo rd'en, nl. "Naar de volwassen persoonlijkheid" van de
ha~d van Prof. Sibnarayan Ray , ho ogLc raaz- in Bombay en "Naar vrijheid in

,een georganiseerde wereld" van Raymo nd Ar on te Parijs. Vooral de laatste
schrijver is internationaal als één van de belangrijkste filosofen van deze
tijd bekend. Wie er me er van weten wi I, raden .wij aan bij het Centraal Bureau
een proefnuomer aan te vragen.

Bel .g i ij.

Tien-jarig bestaan B.H.V.

Het Belgisch Huraan i st.Ls'ch Verbond gaat op 12 en 13 oei Zijn 10-jarig
bestaan vieren. Op de feestzitting van de Algeoene Vergadering, die op 12
oei zal worden gehouden, zal spreken: Dr. J.P. van Praag. '

Op zondag 13 oei zal er een ont~angst zijn op het stadhuis. te Antwer-
pen, waar de burgeoeester van Antwerpen, de heer Craeybecki d~ aanwezigen
zal toespreken.
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De iBe Lg i s ch o televisie Z11! in haar uc t.ua l i t.e i t.enpr ogr arana aunduc ht
aan .het fees,twijden. " ' , ".

(}uderve're:nigingvoor, de 1:lOra111.

De ve~lede~ jaar in Belgi6 opgerichte Ouderver~niging voo~ de noraal
groeit goed. 'In Het Woord vun v da Week wordt vanaf 1 april regell:ll\.ttg een
oededelingenblad vn.ndevereniging opgenonen.

:/

Eng e 1 n. n d.

Nn.aI:lsvern.ndering Ethical Union.

De Ethical Uni on , die ne e st aLj. ter ,cmderseheiding V11nde Et.h i ca.I Union
in AI:ler i.ka , de British Et.h i ca I Union wordt genoemd, ze.I binnenkort haar
nuam veranderen in Bri tish Huon.nist!l-.ssocia.tion,

. -_ ...

-0-

VAN ALLE IUNTEN
" ..

Verslagen. reportages, enz.

Hunani sme en de Mar:moetwet (Het Dord tsch Dagblad en De Rot.t.c r darme r )

Onder de titel HUT..1n.nisneen Haonoetwet geven het Dordtsch Dagblad vn.n
20 maart en De Rotterdanner van 20 pan.rt een ~edeelte weer uit het artikel
van Dr. J.P. v an Praag, ui t He'ns' erf WeI'éld over de betekenis van het ant-
woord van de Hervornde Synode op het Hunanistisch verzoek 00 ondersteuning
van het ve rzoek om rio ge lijkheid -t.o verlenen tot het geven .vun humani.s td sc he
geestelijke vo rtai ng a.P' d~ openbare ..,school: ' " ,

De Leeuwarder Courant.

De'Leemyár'd'er Courant van 16 nn.art n eemt een gcde e Lte ,oveJ:' .van een
,artikel van Dr~l F.H.' Land snan in "Hervormd Nederland", dat ovene an s gn.a,t Î\

,', over het arrtwo ord vn:nde Hervo rrade Synode aan het Ifutian i s td s ch Verbond in-
, zake de geestelijke vorning op de openbare school. Na een ,:inleiding geeft

De Leeuwarder Courn.ntDs. Land srian i Ln-v'He r-vorrad Nede r Land " het woor d :
. -.': "

'" In "Her-vor nd Nederland" bespreekt ds. F. ~I. Land sraan de a eh ter-
"g rond en vanrd eze zaalc.' "Als de kerk voor verdraagzag.~hcidpleit"
"en zelfs zö ve:r'gao.t~ (lo.t ze onder bepaälde onstn.ndigheden en in
"bepaalde gevallen aan 'de overhe id kan v.ra.gen , s oor tge Lijk e ' rechten
11 als zij ze'Lf he e f t., ook<aan een "ni et_godsdiens tig ge f und e er d. ge-,
"no ot.sc ha p" te geven, clan doet zij dat dus niet, orada.t z~jv~n~t"dat
"het in de staat zo "denocratisch" noet toegaan, dat daarin iedereen
"en alles naar getolereerd wordt", zegt ds. Landunan , Er zijn ."e,rgens"
"grenzen. Maar het staat niet v an te voren vast,wa.a.r die' ligge-n. Het
"kan wel eens zijn, dat christenen en huna'n,idten in eert bepaalde' si-
"tuatie het er sanen oVG!' eens kunnen worden, dn.t er grenzen J:lOeten
'''worden,ge8tel~ e~ ook w~~r die nneten ligg~n~Maar~oet het ook,
"af gcz i en van. alle. andere,qv'CrYfcgingen, de kerk i11 'het huidige tijdsge-
"wrichtniet wa-t waard zÜn,; ~i,et-christel1:en te bcwijz en , dat zij 'nf.e t
"b e s-t.an t kr ach.bens be.pauLde p.ri.vi lege s', di e zij nog a.,l tijd geniet, Daar
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"ui t de' kracht van de waarheid, di e zij heeft te verkondi [';en? Een
"waarheid, die or niet bevreesd voor is oe tegenspraak te verdragen!
"En daaroD komi het ons d~ri bok voor, dat het H.V. er t6ch goed aan
"geda~n heeft, zulk een schijnbaar onzinnig verzoek tot de Hervörede
"ICerk te richten, dat de Hervorede'Kerk er goed aan gedaan heeft,

'''da<1r ernstig op in te gaan en, zij het als uiterste riogeLijkhe i d en
"dus niet z6nder grote aarzeling, dit verzoek heeft ondersteund. Dat
"kan ooknoe'ilijk anders als ze iets van het "spanningsvolle" van de
"t.o Ler dnt i e heeft begrepen, waartoe zij in de huidige s amonLev i ng ook
"in'Nederl~nA is geroepen."

-0-
I,

Pa:stoor Dr. IC. steur over het HUDanisme. (De Haugs ch e Courant)

De Huagsche Courn.nt van 22 -nao.r t schrijft:

" Tijdens ~en druk bezochte bljeen!~nst in het verenigingsgebouw
"a an de 00 s t st r aa t in Scheveninc;en, heeft pastoor dr. 10aas steur,
"die uLdau r reeds eerder h.e't onderwerp "Coranuni SDe-Kap i, tali SDe"
"be hu.nd e Lde , giste!n,yond>éen,interessn.nte' lezing gewijdn.n.n: "Kat.ho>
"lic,isne en Hunan i sme :' .

'11 Opriork e lijk Wi1S, dat dr. Steur de' corabi na tie k a't.ho li ek':"huDani st
"veel raoer van ironische 'zijde beza.g dan zu Lkst v r-ocge r v[l,n}{atholieke
"zijde het geval is .gewe es t , Iniègenstellingtot ooniaun i srae on .kap i »

",~alisne dient - zo ze i de : dr. steur - hethuDanisme zi(jh n'i et àan
'''als systeee, doch wil slechts als levensbeweging, als geesteshou-
"ding zich gekenuerkt zien, wn.rs van elke politiek. HutJ.n.nisne is
"niet iets van de nieuwe tijd. Het is zo oud a Ls de nc nahe i d , Men
"zou Adar, de eerste huria.ni s t, kunnen noemen , Hij wilde eens zijn. Voor
"zich uitun.ken wat goed en kwaad was. Alleen de positieve eens is
"het ui tgangspunt. "Ik ben een mcns en niets nenselijks acht ik Dij
"vreend",zo luidt de oud-Roneinse uitspraak. Als eerste en voornr:,an-
"ste s tn at dau.r b ij voorop dat het censelijk leven dient opgebouwd op
"na t.uu r Lijke vernogens, eet terzijdestelling van de Operiba r i ng , Wel
"stelt het hunan i sme God. in een bijzonder centrun, doch verloochent
"Hen niet. De hunun i s t trn.cht zijn levenshouding bui ten God oe op te
"bouwen, wat nog iets and or s is a I s athe Lsrae , Echter duldt hij geen
"schn.duw vn.n de henel over zijn n.n.rds bestn.n.n. Dit is de reden wn.n.r-
"ori hij geen ingrijpen van God in de puur menselijke levenehouding
"duldt."

-()-

Ver schi 1 vn.n nening in de Utre chtse Rn.n.d over ge zn.nenl~Jke dodenherdenking.
(Het Utrechts Nieuwsblad)

Het Utrechts Nieuwsblad van 3 n.pril schrijft:

ti Wij zien geen kan s ne er , pa.r t ijen bij elkaar te brengen. Het Cen-
"trn.n.l Orn.nje Comité (als overkoepelend orgaan van de Orr.njevereni-
"gingen) wenst een 4-1:1ei he r de nk i ng op christe lijke gronds La.g, Het
"Hunn.nistisch Verbond wil een n.lgeuene nn.tionn.le herdenking. liet
"karn.kter vn.n deze herdenkinGen loopt te zeer uiteen dat wij hier nog
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"iets zouden kunnen doen. Aldus sprak naandagavond burgeneester
"De Ranitz in de geneenteraad naa~ aanleiding van opnerkingen van
"de fractievoorzitter van "de P.v.d.A., de heer Hessing.
" Deze laatste had in de niddagvergadering er zijnb~vreending
"over uitgesproken dat het C.O.C.geweigerd lJû.dhet Hu.t:lanistisch
"Verbond in de organisatie voor de 4-oei herdenking 'op te nenen.
"Naar zijnmening gaat het hier om een nationaal gebeuren, omd~t de
"in de oorlog gevallenen worden herdacht. Daar is ons gehele volk
"bijbetrokken. Hij zag het als een drijven van de Chr.Oranjevereniging'
"dat het Humanistisch Verbond wordt àfgewezen en een afkeurenswaardi-
"ge toegeeflijkheid van de C.O.C.
" Een deor bestuursleden van het C.O.C., mr. Van Eyckelenborg(K. V.P.)
"zette in de avondvergadering uiteen, dat kort na de oorlog van de
"Chr.Oranjevereniging het initiatief is uitgegaan de-doden_te lJer~
"denken. En dit met de zeer bepaalde doelstelling om God te danken
"voor de bevrijding en de gevallenen in Zijn Naam te herdenken.,
" Later is om organisatorische redenen deze herdenking onder aus-
"piciën gekomen van het C.O.C., doch de doelstelling, de christelijke
"grondslag van het herdenken, is behouden gebleven. Zou het Humanis-
"tisch Verbond bij deze herdenkingen worden ingeschakeld, dan zou de
"doelstelling moeten worden veranderd. Hiermee heeft de Chr. Oranje-
"vereniging niet kunnen instemmen. Zo het C.O.C. daa rt.oe zoubeslui-
"ten zou genoemde vereniging de herdenking in de Buurkerk op eigen
"gelegenheid weer aanvatten.
" Burgemeester De Ranitz zag geen andere oplossing dan dat het
"Humanistisch Verbond zelf een herdenkingsbijeenkomst zou organiseren.
"Van de gemeente is daarvoor een subsidie toegezegd van f. l~OOO.--."

===============


