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Kritiek
Dit is dan het tweede nummer van ons nieuwe blad. Evenals het vorige nummer is het kwa inzending van de jongeren nu niet bepaald groots te noemen.
Vreemd eigenlijk, ik meen mij nl. nog heel goed de konferentie in mei van de jongerenwerkgroep te herinneren.
Wat een kritiek was er op het H.V., hoofdbestuur etc.
Er meest beslist meer aan de jongeren worden overgelaten.
Er moest beslist een blad komen, bestemd voor alle humanistische jongeren. Elke groep of indivudualist zou
hier iets in schrijfven. Wat een plannen 1
Dit is dan het resultaat. Wat een blamage tegenover het
H.V., hoofdbestuur etc. Zijn dat nu die jongeren met die
grootse plannen ? We kunnen natuurlijk nog wel een paar
maanden doorgaan met krantjes van dit, formaat op te sturen, maar ik geloof, dat zoiets niet in de bedoeling lag.
Daarom daag ik iedereen, met een pietsje zelfrespekt
uit,eens iets over zijn groep te schrijven, over aktualiteiten, problemen (en kritiek) etc.
Laten wij als jongeren niet de verschutting slaan tegenover het humanistisch verbond 1
thea v. beek

r

Vietnam en het Humanistisch Verbond
Hieronder volgt een resolutie, welke kortgeleden is uitgegeven door het hoofdbestuur van het H.V. Door het aanvaarden van deze resolutie heeft het hoofdbestuur van het H.V.
zich aangesloten bij de verklaring die het bestuur van de
International Humanist and Ethica Union heeft geopenbaard.
De inhoud is als volgt:
Het hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond, diep
doordrongen van het langdurige en verschrikkelijke
lijden van het Vietnamese volk,
verontrust over de vooruitzichten voor de wereldvrede,
als de uitslag een overwinning door een verpletterende
militaire macht zou moeten zijn,
en zonder in diskussie te treden over de diverse faktoren die tot de huidige situatie gelijd hebben,
vraagt alle belanghebbende partijen de noodzakelijke
pogingen in het werk te stellen om de vrede te doen
wederkeren.
Het hoofdbestuur dringt aan op:
•een staakt-het-vuren, zowel in Noord- als in ZuidVietnam,
onderhandelingen over geschilpunten door alle- ge.
vechtspartijen onder internationale auspiciën,
de naleving door alle partijen van de Conventie van
.
Genève van 1949 betreffende krijgsgevangenen en
burgerbevolkingen,
en de vervanging van buitenlandse strijdkrachten,
.
welke dan ook, door een internationale politie=
macht, totdat een door het Vietnamese volk gekozen regering stevig gevestigd is.
Tot zover deze resolutie.
Het leek ons interessant om naast deze uitspraak, zonder enig politiek uitgangspunt, 66k een verklaring er
naast te plaatsen, van enige anti-Vietnam groepen, '14 e
ook zonder (zoals zij zelf zeggen) politieke kleur
opereren.
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Deze luidt als volLt:

1.

Stopzetting van de bombardementen op Noord-Vietnam.

2.Erkenning van het Bevrijdingsfront als onderhandelingspartner.
3. Terugtrekking van alle buitenlandse troepen uit
Vietnam.
4.Zelfbeschikking voor het Vietnamese volk.
Wij willen verder geen kommentaar geven op de H.V.-resolutie, ,Je zijn al lang blij, dat het H.V. zich heeft
durven uitspreken, zij het met enige reserve.
redaktie.
Bevrijdingsfront = Viet-Cong
Grafschrift
Haar mond was als een rechte streep,
een kaarsrechte streep, die kaarsrechte
woorden sprak, voortgesproten uit
kaarsrechte gedachten, gevormd door
een kaarsrechte opvoeding, in een
kaarsrecht milieu, dat haar geleerd
had, een kaarsrechte weg te bewandelen,
uitlopend in een kaarsrechte dood,
gestouwd in een kaarsrechte kist,
weggezonken in een kaarsrecht graf,
als rustplaats voor haar kaarsrechte botten,
waar haar kaarsrechte zinnen verrotten,
want zij had nimmer geleefd.
Verdordeeld
bob van leeuwen
amsterdam
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Humanistische toekomstmuziek
De werkgroep Jeugd en Jongeren heeft een nota opgesteld
voor het hoofdbestuur van het H.V. Onlangs is deze nota
in het hoge kollege besproken en vooral het er in opgenomen werkplan voor de toekomst zal ter diskussie staan
op het beraad van "leidinggevenden in het humanistische
jongerenwerk", dat op 22 oktober as. te Utrecht plaats
vindt.
In het stuk wordt eerst uitvoerig stil gestaan bij de huidige stand van zaken voor zover deze bekend is. Verder
gaan aan het werkplan een aantal overwegingen vooraf.
Daarin wordt o.a. gesteld dat de werkgroep zich voorlopig
toelegt op de groep jongeren, voor wie "humanisme" een delikatesse zaak is. Als het produkt aanslaat, dan zal t.z.t.
ook zeker gestreefd moeten worden naar een "supermarkt".
Het eigenlijke werkplan omvat in totaal acht punten. O.m.
het bestaansrecht van dit blaadje en de eventuele samenwerking met de Belgen (zie elders), maar ook de behoefte
aan dokumentatie, adreslijsten e.d. Verder voorziet het
werkplan in een jaarlijkse jongerenkonferentie (in het
voorjaar) en een najaarsberaad van bestuursleden, gespreksleiders e.a. Voor het voorjaar 1967 staat bv. op het programma "De ontwikkelingsgang van het humanisme". Werk- en
studiegroepen rond verschillende onderwerpen worden ook
genoemd, evenals kadertraining. Zoals elk goed werkplan
kent ook dit werkplan enkele pro memorieposten: een eenvoudige brochure over humanisme voor jongeren; een kursus
in dezelfde geest. e.d. Een mineurtoon in het geheel is,
dat om plannen te verwerkelijken geld nodig is en dat is
altijd een precaire zaak. Behalve geld zal er onder de
jongeren in en rond het Humanistisch Verbond enthousiasme
moeten zijn (of komen) anders hebben mooie plannen ook
geen enkele zin.
In elk geval is het een flinke kluif voor het beraad op
de 22ste.
m.w. verduijn
++.4-1-++++

Het kongres van de internationale humanistische beweging
te ?arijs.
Eini juli vond dit kongres plaats in Puteaux, een voorstad van Parijs.
Het was een heel inspirerende beleving om mensen uit ver
Schillende delen van de wereld te ontmoeten die allemaal
c'7,c.lfde. geest een antwoord proberen te zoeken op de
eisen die onze tijd stelt. Vooral omdat er verhoudingsewijs zeer veel jongeren op dit kongres waren, die inten',ier meewerkten. Daardoor kondc in de "working party
or youth", ,aen verzameling =rtn personen die in het nationale jongd- en jonr:
, erenwerk, een centrale plaats in"e.. Win, dan ook lelangrijka resultaten worden bereikt,
weed deo:: clze groep ccn voorstel ui.;:,gewerkt voor net
:.netallen van ^en jongeren-skreta--iar,t. Dit voorstel
weid Jsee7:. het bestuur vaa de inte,rratiorale beweging
-angenomen.
bestuur heeft veJ-elopig de engeloman
:'ene. Lambert benoemd in de staf van het lhno bureau ale
vrijuillig jeugd- én jongerensekretarie,. Hij zal zich
gaan bezighouden met hot leggen van kontakten tussen de
-aationale (jongeren)groepen door middel van korrespendentie en 1Dulletins. Ook ',„al hij bemiddelen bij het vinden van ''pen friends".
Afgesproken werd dat iedere nationale o7?ganisc,tie op
naar beurt een internationaal-regionaal-somerkamp zou
proberen te beleggen (voor de eerste maal onderzoeken de
Noren de mogelijkheid om dit voor 1967 te verwerkelijken)
Daarnaast zal. er in 1968 in België een internatienale
jengerenkonferentie worden belel,
Het ligt in de bedoeling het tijdschrift "International
Humanism" eenmaal er jaar aan jeugd er. jongeren te
wijden,
Het werk van deze working party zal worden voorgezet
door
tassen de kcngressen en konferenties van de
Biddel van korrespcndentie tussen de vertegenwoordigers
van de acht landen die deelnamen. Onder andere om te
zoeken naar nieuwe middelen om humanisme in de eigen
sfeer duidelijk te maken. Voorts gaat een amerikaan zich
verdiepen in de vraag hoe we met landen met e.en totaal
verschillende kultuur en manier var leven kontakt kunnen krijgen.
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Tijdens dit kongres.was er ook een diskussiegroep die
over jeugd in het algemeen sprak, dit gesprek had niet
zoveel om het lijf. Over andere kongres-onderdelen is
al op vele plaatsen geschreven, zodat dit hier niet nog
eens gedaan zal worden.
Al met al was dit kongres voor de jongeren een groot
sukses, omdat met enthousiasme en toewijding een basis
is gelegd voor internationaal kontakt. Het is te hopen
dat iets van de gloed van Puteaux ook zal afstralen op
ons eigen werk, dat daardoor in een breder verband komt,
en op onze kontakten met het buitenland waarvoor de weg
geëffend is.
Voor nadere inlichtingen o.a. t.a.v. pen-friends
Postbus 114 - Utrecht.
h. bosselaar
voorzitter werkgroep
jeugd en jongeren.
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Wij
willen
uw
aandacht
even
vestigen
op
een
+
T
_
nieuwe
brochure
van
de
oriëntatie-reeks,
uitT
+
_
gegeven door het H.V. Dit boekje, "Evolutie"
+
T
_
genaamd, behandeld globaal de evolutie van
+
T
_
mens en wereld. De prijs: f. 2,50.
+
T_
_
Wij kunnen een ieder het lezen van deze
+
T
_
brochure
aanbevelen,
niet
alleen
om
de
in+
T
_
teressante inhoud, maar ook omdat het vele
+
T
diskussie-punten bevat.
T
-1++-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+T
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(or)Verbloemde lentebode
Lopend door de Leidsestraat,
Liep daar een jurk met roos,
Vragend aan dtontwerper vroeg,
Waarom hij juist de plaats daar koos.
Denkend aan haar draagster dacht,
Ver is zij,
Die zo naar liefde langt,
Dat zelfs de roos,
Het goud op snee vervangt.
bob van leeuwen
amsterdam.

j'n

Pro & Contra

Samengaan

Een idee is vlugger uitgesproken dan in de praktijk omgezet. Zo vergaat het ook het idee voor een gezamenlijk
Belgisch-Nederlands jeugd- en jongerentijdschrift in
humanistische geest. Het idee werd deze zomer geboren
tijdens een van de vele contacten op het Parijse IHEUkpngres. Toen konden uiteraard geen beslissingen genomen worden en ook nu is er nog niets definitief.
Wat is namelijk het geval ? België kent reeds meer dan
tien jaar het tijdschrift Pro en Contra. In Nederland
was sinds een aantal jaren geen humanistisch jongerentijdschrift meer. Wel was men in het voorjaar begonnen
iets dergelijks op te zetten. Geen eenvoudige zaak,
maar dringend nodig om de stem van jonge mensen te kunnen laten klinken. Ook om een kontakt te hebben vanuit
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een centraal punt met groepen jongeren en-verspreid wonende leden en belangstellenden. Kortom, om een hechtere band te smeden tussen een grote groep jonge mensen
rond de humanistische gedachtenwereld.
En nu een Belgisch-Nederlands tijdschrift. Ho . zou d2t
u dienen te zien, geer naar Nederlandse maLetstavenuit
let op de grote stroom akt-aale, algemene en soms norulaie tijdsch2iften voor en door jonge mensen, die de
ovenytromen
Nederl,rnze
De 'nhourl vc,n ecn dergelijk tijóschrift zou afgestemd
hl- ma::listi2che e:' in rumere
op
or
ienen te
d2 t-tank-?-rken.k je,g(-ccr. E-. gezamenlijk redaktiebel-Ije i)lze.ko de beoordlins van -.-rkelen er hot aanrc.oc hierop gebe.seerd moeten z'je,
-.rekken -van schrijve
o-ldat het nicuw op te ze .ten_ tijd2chrift daal- aan zjn
bestaJnsrecht onleet, Dit alle7
uiteraaid
voerlichting ven een bc, cowing ever aki:.aele b:_nnen-n buizeniande politieke zaken niet uit en ook onderwele-Jen van sociale, maatschappelijke en kultureJ.e aard
kunnen aan de orde komeJ.
Ste,,, d7 d ^nam echter bedacht te wondei? dat - althans ie_
Nederianj_ - over deze zaken in tal van ardere - jdschrif- ergelijke gc'scl:reven wordt en da-:; beten, d.,3.gb 1.3.den en ,'
handeling er van in een :,,lgirehe-Jerleriands tijdschrif
voor jongeren alleen dan gerechtvaardigd is als het elders niet c2 or onjuiote-eijze aan de orde komt of dat er
sprake y van een eigen. d.wz. op een of andere , i_jze
buitenkerkelijke of humanistische jonge2envisie. Ook
zouden de vee zeillende humanistische o-2ganisatios regrejmatig ter y:L- a.).e gebracht moeten worden in de vorm -.an
mededelingen, beschouwingen, e.C., want een zekere prorrandistische waarde kan een dergelijke publikatie niet
ontzegd worden. Het laatste begint al bij een goede innoud, uitvoe.eng en vormgeving.
Vanzelfsprekend beoordeeld de redaktie rille artikelen ooi.:.
op hiln taalgebruik en heldere wijze van uitdrukken.
Er zijn tal van argumenten die voor een dergelijk samengaan pleiten. Een grotere oplage betekent altijd een

9e pagina
financieel voordeel. Maar er staan belangrijker zaken op
het spel dan materieel gewin (of verlies). In een steeds
kleiner wordende wereld, waar steeds meer denken in internationale kaders geboden is, moet een mogelijkheid tot
samenwerking hoe dan ook aangegrepen worden. Zeker wanneer een aantal gemeenschappelijke grondslagen bestaan:
de wens om tot een zo goed mogelijk jongerentijdschrift
te komen; het behoren tot eenzelfde taalgebied en - last
but not least - de humanistische gedachtenwereld in al
haar verscheidenheid.
Wat zou er tegen kunnen pleiten ? Bijvoorbeeld, dat in
het algemeen zaken van strikt plaatselijke of regionale
aard minder aandacht zullen krijgen, wil het tijdschrift
aantrekkelijk blijven voor jongeren uit beide landen.
Dit geldt op alle terreinen, zowel de politieke, maatschappelijke- en kulturele als ook op die van het verenigingsnieuws. En juist het opbouwen en onderhouden van
de kontakten met een groep geinteresseerde jongerenti
(vervolg op pag.10)
________________________________ ______________________
Bekentenisje
Ik ben een provo, ik provoceer.

•

U kijkt wat verbaasd,
Vraagt om uitleg,
Ik doe het ook meer zo langs m'n neus weg.
Ik ben dan ook eer',
Een apropoprovo, ik apropoprovoceer,
Dat komt minder hard aan,
Dat doet ook niet zo'n zeer,
Vat behoedzaam Uw denken,
Leid U dan zoo,
En breng U abrupt van Uw apropo.-

b.v.leeuwen.
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vervolg van pag. 9
rond de humanistische organisaties weegt zwaar. Moet echter de waarde van de gedachte afgewogen worden tegen de
waarde van de organisatie, dan verdient de humanistische
gedachte de voorkeur boven die van de humanistische organisatie. Dit overigens in de stellige wetenschap, dat
gedachten zonder een goede organisatie weinig of niet
tot hun recht komen.
nu in konkreto ? Al naar gelang de reakties in België en Nederland zal verder gehandeld worden. Zijn deze
"pro" dan hopen we in januari aanstaande te kunnen starten met een experimentele periode, waarin de mogelijkheden tot samenwerking uitgeprobeerd worden. Daarbij zou
kunnen denken aan Werkgroepen, die artikelen rond bepaalde onderwerpen voorbereiden, de verspreiding ter hand
nemen e.d. Uit deze werkgroepen zou de Belgisch-Nederlandse kernredaktie amengesteld kunnen worden. Zijn de
resultaten gunstig dan zal het nieuwe tijdschrift definitief worden per ingang van het seizoen 1967-1968. Blijkt
de samenwerking niet goed te realiseren dan gaan we alsnog
uit elkaar en gaat ieder zijns weegs.
Zijn de reacties "contra" dan gaat het Belgische tijdschrift op de oude voet voort en zal in Nederland getracht
worden een eigen tijdschrift in humanistische geest verder
op te bouwen en uit te werken. Dan rest slechts een goed
kontakt tussen beide redakties met wellicht het overnemen
van elkaars artikelen van tijd tot tijd.
Het woord is thans aan de lezer! Is er interesse voor
een Belgisch-Nederlands jongerentijdschrift, maar 1,
0er nog:
wil men er wat voor doen, het verspreiden en er ook in
schrijven ?
Laat het ons weten, want slechts dan kunnen we beslissingen nemen waarbij rekening wordt gehouden met de wensen
en verlangens van onze toekomstige lezers, en dat zijt gij
allen, naar wij aannemen. Jonge mensen, geïnteresseerd in
het wel en wee van de wereld rond het humanisme.
Reageer 1
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N.B. Pro en Contra is een gedrukt periodiek van de Humanistische Studentenbond en Humanistische Jongerenbewe-.
ging. Het verschijnt vijf maal per jaar + een speciaal
nummer.-Het is meestal ook verkrijgbaar via boekhandels
en kiosken in België en vroeger ook in Nederland.
Werkgroep Jeugd- en
Jongerenwerk van het
.Humanistisch Verbond
Postbus 114, Utrecht

Uit den lande
Opheffen die klub: Dat was de kreet die het bestuur van
ie Haagse HJB had geslaakt. Na uitvoerig de zaak van alle
kanten te hebben bekeken, besloot men tot uitstel van
eksekutie. Met vereende krachten gaat men een propaganda-aktie starten voor nieuwe leden, o.m. door een avond
te organiseren, waar nieuwe leden en belangstellenden
kennis kunnen maken met de Haagse HJB. 't Zaal waarachtig wel lukken. (Voor geïnteresseerden: E.Delfgaauw,
Van Gaesbekestr.36)
In Eindhoven is men niet minder aktief. De Humanistische
Jongeren Groep gaat onder leiding van de geestelijk
raadsman bij het leger een studie-diskussiegroep vormen.
Onderwerpen, "die als humanist nog weleens te denken
geven", staan op het programma. En nu maar hopen dat het
de deelnemers gegeven is als humanisten te denken.
)HJG-Eindhoven: M.Pels, Humboldtplein 1)
In hetzelfde Eindhoven roert ook de HJB-afdeling de trom.
In een brief worden "leeftijdgenoten" opgewekt om op een
kennismakingsbijeenkomst te komen kijken. Verder wordt in
de brief o.m. geschreven dat de Humanistische Jeugdbeweging geen onderafdeling van het H.V. is en wat de statutaire beginselen van de organisatie zijn. (HJBIEindhoven:
P.Verhaart, Modernalaan 14)
m.w. verduijn.
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EVEN

NOTEREN:

Inlichtingen en bijzonderheden over het jeugd- en jongerenwerk van het H.V. schrijven naar: Werkgroep Humanistisch jeugd- en jongerenwerk, t.a.v. de heer Verduijn,
Postbus 114, Utrecht.
Het Vietnam-bulletin verschijnt om de 14 dagen en kost
f. 5,, per half jaar, administratie-adres: Vietnam-bulletin, p/a ASVA, Weesperstraat 51, Amsterdam, Gironr.1281198.
Het adres van de "Stichting Nederlandse vrijwilligers voor
ontwikkelingshulp" : Bezuidenhoutseweg 153, Den Haag,
tel. 070 - 854300.
In de tweede helft van deze maand wordt druk geld ingezameld voor het Humanistisch Thuisfront.
Gironr. 20540, t.n.v. Het Humanistisch Thuisfront.
De sluitingsdatum voor het inzenden van de kopy voor dit
blad is de 5e van iedere maand.
We hebben nog geen passende naam kunnen vinden voor ons
blad, wij ontvingen slechts één inzending. Wie, o wie ?

1.•

In ons volgend nummer:
Verstedelijking en jeugdgedrag
.
H.V.-jongerenconferentie
.
Comité voor de Vreede, doel en
.
achtergronden.
en verder alles wat wij uit de groepen
hopen te ontvangen. Dus in ons volgend
nummer kan ook jullie artikel staan.
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