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voorwoord:  

daar zijn geen woorden voor 

inleiding: 
doen we niet 

verantwoording:  
hebben we niet 

collofon:  
kennen we niet 

gelieve klachten, abonnementsopzeggingen en kopy over en 
voor dit blad te zenden naar het redaktie-adres, 
p/a thea van beek, postjeskade 43', amsterdam. 
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hier zijn we dan met ons eerste nummer. ter verduidelijking 
willen we nog enkele punten aantippen. 
dit blad wordt (voorlopig) gratis verspreid onder alle 
humanistische jongerengroepen, alsmede aan de individuele 
humanistische jongeren. het is echter de bedoeling, dat 
iedere lezer meehelpt aan de instandhouding van dit blad, 
in de vorm van kopy, d.w.z. het uitwisselen van gedachten, 
ideeën, programmapunten, aktuele problemen, kritiek en 
mededelingen. 
dit blad zal de eerste vier maanden in stencil-vorm ver-
schijnen, waarna de gehele opzet zal worden herzien. het 
blad zal iedere maand omstreeks de 15e uitkomen. 
een passende naam hebben we nog niet kunnen vinden, daar-
voor doen we een beroep op de fantasie van de lezer. 
wij vertrouwen op ieders medewerking en hopen dat ons blad 
een sukses zal worden. 

redaktie. 

communisme of niet ? 

Ongeveer 8 jaar geleden heeft het H.V. op een kongres de 
vraag naar voren gebracht of het kommunisme voor ons te 
aanvaarden was of niet. het antwoord op deze vraag bleek 
toen negatief te zijn. dit was echter 8 jaar geleden en 
intussen is de politieke sfeer beduidend veranderd. 
nu zouden wij wel eens willen weten of de jongeren er ook 
zo over denken. 
wij willen iedere groep (of individualist) vragen de hier-
onder gegeven punten in diskussie te nemen en de resultaten 
hiervan vódr 1 november naar ons op te sturen. het uitein-
delijke resultaat zullen we dan in dit blad publiceren en 
voorleggen aan het hoofdbestuur van het H.V. 
de diskussiepunten zijn: 
a. achten wij, humanisten, het kommunisme aanvaardbaar in 

onze nederlandse gemeenschap ? 
b. zo ja, waarom ? 
c. zo niet, waarom niet en druist dit dan niet in tegen 

onze demokratie en "individuele vrijheid". 
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konferentie 

op zaterdag 22 oktober wordt er weer een konferentie georga-
niseerd door de werkgroep "humanistische deugd- en jongeren-
'erk". deze is alleen bestemd voor de leiders(sters) van 
ongeren- en gespreksgroepen etc. 
:ezien de bijzonder interessante konferentie van 7 mei jl., 
illen wij alle groepen adviseren een afgevaardigde te 
sturen. er  zijn op 7 mei enorm belangrijke punten naar voren 
gebracht en er bleek wel duidelijk, dat het ontbreken van 
vertegenwoordigers van verschillende groepen een gemis was. 
relaas hebben wij nog geen gegevens over het programma, maar 
Ladere bijzonderheden kan men verkrijgen bij het h.v., 
rerkgroep jeugd- en jongerenwerk. 

redaktie. 

idealist. 

zijn handjes zijn gekapt 
zijn voetjes zijn gebonden 
zijn halsje is geketend 
hij id.  gek 
hij gelooft dat zijn handjes geknapt zijn 
in een demokratje worden geen handjes geknapt 
voor ons ligt de gevangenis 
hij is gek 

jan brandsma 
berkum (zwollerkerspel) 
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even noteren 

postgironr. 439821 t.n.v. j.b. mets, amsterdam, 10 gulden, 
als men dit op een giro-biljet schrijft en betaald, dan heeft 
men een jaarabonnement op het blad "provo", hun korrespon-
dentie-adreS'is - postbus 1602, amsterdam. 

inlichtingen over dienstweigering kan men krijgen door een 
briefje te sturen naar "informatie centrum dienstweigering" 
postbus 5052, amsterdam. 

het adres van het (landelijk) komitJ voor de vrede is: 
h. de haan, tussen de kadijken 10 hs., amsterdam-c. 

de lijst van brochures, die door het h.v. uitgegeven worden, 
zijn (gratis) verkrijgbaar. ook kan men "sprekerslijsten 
aanvragen, postbus 114, utrecht. 

het h.v. geeft ook voor het jaar 1967 weer een (twee-kleuren) 
kalender uit, deze zijn bijzonder goed. prijs f.3.-, 
gironr. 304960, t.n.v. humanistisch verbond, omschrijving: 
kalender 1967. 

het kleine meisje: "geloof jij aan de duivel?" 
het andere kleine meisje: "welnee, het is net zo!n bedriegerij 
als sinterklaas. het is gewoon je vader". 

wij zouden het bijzonder op prijs stellen wanneer de lezers 
van dit blad ons op de hoogte houden van eventuele adres-
wijzigingen of onjuistheden in de adressering. 


