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DE STEM VAN UlEr _flEEMZW.A) 
Zij die van mening zijn, dat het Humar listisch Verbond zich bij tal van 
zaken duidelijk dient uit te spreken, zijn  de laatste weken helaas aan 
hun trekken gekomen. We zeggen met nadruk helaas, want als het 
hoofdbestuur ertoe overgaat een uitspraak in het openbaar te doen gaat 
het meestal om onplezierige zaken. Daar  was eerst een kwestie van niet 
zo veel gewicht, maar toch altijd erg vervelend, namelijk de weigering 
van vele rechters om een getuige in de gelegenheid te stellen de belofte 
af te leggen inplaats van de eed. Dit koer was het de kantonrechter in 
Brielle, die vervelend deed en als geirolg daarvan het hoofdbestuur 
dwong om een brief hierover aan de minister van justitie te zenden en 
deze brief ook te publiceren. 

Vervolgens was het de pauselijke encycliek, die grote opschudding ver-
oorzaakte. Hoewel gericht tot de katholieken, gaat het om vraagstukken 
van belang voor de gehele wereldbevolking en terecht meende het 
hoofdbestuur krachtig zijn mening te moeten laten horen. Omdat wellicht 
niet iedereen van dit protest heeft kennis genomen — in mijn krant heb 
ik het niet aangetroffen — drukken we bet nog eens af. Inmiddels is wel 
duidelijk geworden dat over deze zaak 1)eslist het laatste woord niet is 
gesproken en dat men ook in katholieke kring er bepaald niet gelukkig 
mee is. 

En om te zorgen dat we in deze zomer ,,never a dull moment" hadden, 
zoals de Engelsen dat noemen, en om hun bijdrage te leveren aan het 
jaar van de mensenrechten, trokken de Russen met hun achterban 
Tsjecho-Slowakije binnen en zullen daar de eerstkomende jaren ook wel 
blijven. Ook hierbij heeft het hoofdbestuur  protest aangetekend en zijn 
stem gevoegd bij al die anderen die deze agressieve daad scherp hebben 
veroordeeld. Dat protest drukken we eveneens af. Het bestuur van onze 
Internationale heeft zich er bij aangesloten en rechtstreeks bij de am-
bassades van de betrokken landen of hun regeringen van zijn afkeuring 
blijk gegeven. 

Nu valt niet te verwachten dat deze protesten erg veel aan de situatie 
zullen veranderen, al verstoren ze natuurlijk wel de diskussies tussen 
oost en west. Maar voor onze humanistische beweging betekent de inval 
in Tsjecho-Slowakije toch ook dat de vraag zal moeten worden beant-
woord of we in internationaal verband verder moeten gaan met het lang-
zaam op gang komende gesprek met humanisten vanachter het nu weer 
solider geworden ijzeren gordijn. Men weet dat zowel het congres in 
Parijs twee jaar geleden als dat in Hannover in deze zomer door enkelen 
uit de communistische landen bezocht werd. Geruime tijd vindt er al een 
briefwisseling plaats en er waren belangrijke aspecten die hoop gaven 
voor de niet al te verre toekomst. Wat zal daar nu van terecht komen? 
Want natuurlijk zijn die humanisten in Polen, Roemenië, Joego-Slavië 
en zelfs in de Sovjet-Unie tegenstanders van de bezetting van Tsjecho-
Slowakije. Maar deze gebeurenis heeft vermoedelijk de atmosfeer zo 
grondig verpest dat ook geestverwanten er door gehinderd worden el-
kaar te benaderen- en naar hun gemeenschappelijke verantwoordelijkheid 
te zoeken. 
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MILITAIREN 

In een verslag over de geestelijke ver-
zorging van humanistische zijde onder 
de militairen lezen wij o.a. dat het aan- 
tal deelnemers gestegen is van 3800 
tot 4400. De belangrijkste gebeurtenis 
in het afgelopen jaar was de definitieve 
invoering van de humanistische gees-
telijke verzorging in de strijdkrachten 
(daarvoor was het een proef), waarbij 
tevens werd bepaald dat de aparte 
verklaring, die tot nu toe voor de 
humanistische geestelijke verzorging 
nodig was, kwam te vervallen. 
De minister heeft ook de aanstelling 
van twee raadslieden toegestaan. Er 
zijn er thans acht, maar ook dit aantal 
is te gering, mede gezien de te ver-
wachten toename van de belangstel-
ling. 
Het maandblad Ego heeft ook in 1967 
veel aandacht getrokken. Het blad 
heeft op het ogenblik een oplage van 
8.000 exemplaren. Wat de overige uit-
gaven betreft, heeft het boekje Jesus 
van Nazareth-, dat in maart 1967 uit-
kwam, bijzonder grote belangstelling 
getrokken. Het is in allerlei kranten 
uitvoerig besproken, de AVRO heeft 
er een korte radio-uitzending aan ge-
wijd en bovendien is er licentie ge-
vraagd door een bureau dat het in een 
aantal vreemde talen wil laten uit-
komen. In 1967 namen 2854 personen 
deel aan de cursussen in het „Coorn-
herthuis". Ook hier is elk jaar sprake 
van een stijging. 

EMIGRANTEN 

Vrijwel ieder heeft familie, vrienden 
of kennissen die relaties onderhouden 
met kinderen enz. die geëmigreerd zijn. 
Als het om buitenkerkelijken gaat in 
Australië, Canada en de Verenigde 
Staten stellen dezen er misschien prijs 
op om zich aan te sluiten bij de huma-
nistische organisaties in die landen. In 
een groot aantal steden zijn humanis-
tische groepen gevestigd (zie het be-
richt over Canada) en de adressen zijn 
verkrijgbaar bij de redakteur van dit 
blad. 
Zoals de kerken de nieuw-aangekome-
nen steun en hulp bieden, zo is het in 
enkele landen ook mogelijk dit voor 
humanistisch gezinden te doen. Wie 
dus met emigratie-plannen rondloopt 
doet er verstandig aan zich eveneens 
tot de redakteur te wenden. 



STUDENTEN 

Voor die leden, waarvan de kinderen 
dit najaar,  een universitaire studie be-
ginneniwijzen we er nog eens op, dat 
het Verbond in de meeste universiteits-
steden over een raadsman voor studen-
ten of een commissie op dit gebied be-
kinkt.- De adressen kan men bij het 
Centraal Bureau krijgen. 

SPREKERS 

In het voorjaar heeft een kleine confe-
rentie plaats gevonden met een aantal 
sprekers, die regelmatig voor de ge-
meenschappen optreden. Daarbij is ook 
nog eens nagegaan, of de leden er wel 
prijs op stellen, ook al, omdat het geen 
eenvoudige zaak is, regelmatig spreek-
beurten te vervullen. 
De gemeenschappen hebben laten we-
ten, dat ze over het algemeen nogal 
met de sprekers ingenomen zijn, al 
wordt er nog steeds geklaagd, dat er 
wel eens heel moeilijke verhalen wor-
den weggegeven. Er blijkt ook behoef-
te te bestaan aan korte inleidingen van 
ca. 20 minuten, waarop een gesprek 
onder leiding van de spreker kan vol-
gen. Terecht werd van de kant der 
leiding van genoemde conferentie er 
op gewezen, dat dit nogal wat voor-
bereiding vraagt. Niet iedere spreker 
beheerst deze techniek, het aantal toe-
hoorders mag beslist niet te groot zijn 
,(hOogstens 20) en de deelnemers aan 
het gesprek dienen eigenlijk ook van 
te voren zich in de zaak te hebben 
verdiept. 
Al met al een probleem, dat niet ge-
makkelijk kan worden opgelost, maar 
waar zeker aandacht aan besteed dient 
te worden. 

REJAARMENTCHUIS DM DELFT 

Opgericht is de stichting voor huis-
vesting van bejaarden in Delft 
(DSHB). Hieraan nemen de plaatse-
lijke afdeling van Humanitas, de ge-
meenschap van het Humanistisch 
Verbond en het Groene Kruis deel. 
Hoewel nog niet bekend is, wanneer 
met de bouw kan worden aangevan-
gen, kan men zich wel al opgeven als 
contribuant van de stichting, hoewel 
dat geen opname garandeert, althans 
niet onmiddellijk bij het gereedkomen 
van het huis, dat ca. 120 bedden zal 
bevatten. Daarnaast worden nog eens 
20-25 zelfstandige woningen gebouwd. 
Het secretariaat van de DSHB is ge-
vestigd Timorstraat 11 te Delft. Voor-
lopig kan men volstaan met opgave 
van naam en adres, alsmede met ver-
melding of men echtpaar of alleen-
staand is. 

FORUM AN LAREN' (N.H.) 

Gooise leden en geestverwanten kun-
nen op donderdag 17 oktober in Singer 
te Laren een forumbijeenkomst bijwo-
nen waar als inleiders zullen optreden 
prof. dr. J. Pen, prof. mr. J. A. Ankum 
en mr. P. H. Hugenholtz. Onderwerp 
„onze demokratie, wat ze is en worden 
moet". Aanvang 20.15 uur, toegang 
vrij. 

OPLEIDING.VAN RnausLIEDEn GC9 VORAMEMSLEADER-S, 
THANS OP ADADEMOSCH NIVEAU 

Met ingang van het studiejaar 1968-1969 zal het mogelijk zijn om aan de 
Rijksuniversiteit te Leiden een volledige universitaire opleiding te volgen 
tot humanistisch geestelijk raadsman of vormingsleider. De opleiding 
vindt plaats in het kader van de Centrale Interfaculteit, waarbinnen de 
voorzitter van het Verbond, prof. dr. J. P. van Praag het bijzonder 
hoogleraarschap bekleedt in de humanistiek en de wijsgerige antropo-
logie van het humanisme. Op basis van een kandidaatsexamen kan voor 
het doctoraal examen wijsbegeerte humanistiek als bijvak worden ge-
kozen, in bijzondere gevallen wellicht als onderdeel van de systematische 
wijsbegeerte. Teneinde de bevoegdheid te verkrijgen voor funkties in 
de humanistische geestelijke verzorging en vorming wordt daarnaast 
enige theologische en psychologische of pedagogische kennis vereist. 
Deze universitaire opleiding betekent een uitbreiding van de scholings-
aktiviteiten van het Humanistische Opleidingsinstituut, dat tot nu toe 
de middelbare opleiding van raadslieden en vormingsleiders heeft be-
hartigd. De opleiding in Leiden schept ook kansen voor o.a. filosofen 
om hun studie dienstbaar te maken aan een later te vervullen funktie. 

Socrates-conferentie 

Op zaterdag 19 oktober 1968 belegt 
de stichting Socrates een conferentie 
voor medici en juristen over „abortus 
provocatus". Dit onderwerp zal inge-
leid worden door mevr. C. L. van 
Blaaderen-Stok, zenuwarts en mr. 
F. E. Frenkel. 
De conferentie wordt geleid door mr. 
M. G. Rood en S. Pruyt, zenuwarts. 
Kosten van deelneming bedragen 
f 4,— p.p., terwijl een broodmaaltijd 
kan worden geserveerd voor f 4,50. 
Inlichtingen worden verstrekt door het 
secretariaat van de Stichting, Oude-
gracht 152 (postbus 114), Utrecht, tel. 
030-24641. 

VERKLARING 

Het hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond spreekt zijn grote 
ontsteltenis uit over de gewapende inmenging van buitenlandse troepen 
in de binnenlandse aangelegenheden van Tsjechoslowakije. Deze in-

menging is in strijd met het Handvest van de Verenigde Naties en de 
erkende normen van het internationale recht. 
Het is bovendien, na de gebeurtenissen in Tsjechoslowakije in 1948 en in 
Hongarije in 1956 ook van de zijde van de landen van het Warschau-Pact 
opnieuw een inbreuk op het recht van Ieder volk om over zijn eigen 
lot te beschikken. 

Dit optreden vermindert wederom voor lange tijd de hoop van velen 
op een geleidelijke verbetering van de internationale betrekkingen. 
Het bewijst helaas andermaal, dat ondanks het streven naar liberalisatie 
binnen de communistische wereld, zelfs de minimale eisen van per-
soonlijke vrijheid, die ten grondslag liggen aan elke verbetering van de 
menselijke samenleving daar nog steeds niet worden erkend. 

(4)-)  1968 - Het jaar van de rechten van de mens 



De drie sprekers op de openingszitting. Van links naar rechts prof. dr. G. von 
Frankenberg, dr. E. L. Mansholt en prof. dr. 1. P. van Praag. 

De grote congreszaal tijdens de openingszitting. 

nr- VERNATIONAAL NIEUWS 

Heit Econgres án Hannover 

Gedurende de week van 14 tot en met 
19 juli heeft de IHEU in Hannover 
een Europees congres gehouden. 
Daarbij werd een bijdrage geleverd 
aan de herdenking van het jaar van de 
mensenrechten, hetgeen het thema ,,be-
scherming van het leven" aangaf. 
Hoewel de deelname niet zo groot was 
als op het internationale congres in 
Parijs twee jaar geleden waren toch 
heel wat belangstellenden verschenen. 
De lijst met namen van aanwezigen 
noemde bezoekers uit België, Dene-
marken, Duitsland, Groot Britannië, 
Finland, Frankrijk, Nederland, Italië, 
Ierland, Noorwegen, Oostenrijk, Roe-
menië, maar ook nog van buiten-
Europese landen, zoals de Verenigde 
Staten, Brazilië, Canada. Ook een 
Zuid-Afrikaan die in Nederland woont 
was aanwezig. 

In Mens en Wereld heeft een deelne-
mer zijn indrukken al weergegeven, zo-
dat wij ons beperken tot het afdruk-
ken van enkele foto's. Vermelding 
dient nog dat op de zondagmorgen, 
toen het congres werd geopend, hon-
derden leden van onze Duitse zuster-
organisatie met bussen werden aange-
voerd om deze zitting bij te wonen. 
President van het congres was de 
nestor van de Duitse beweging, prof. 
dr. G. von Frankenberg. Op de eerste 
bijeenkomst sprak dr. S. L. Mansholt, 
vice-voorzitter van de E.E.G. Zijn 
toespraak was een hoogtepunt en heeft 
ongetwijfeld de diskussies in de vol-
gende dagen belangrijk beïnvloed. 

Oost-wesg dáscossbe 

Met verschillende humanisten in lan-
den van het communistische blok is 
afgesproken elkaar te ontmoeten tij- 
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	dens het Internationaal Filosofisch 
congres, dat in september in Wenen 
plaats vindt. Van de kant van de 
IHEU zullen o.m. de heren Van 
Dooren en Van Praag aan deze be-
sprekingen deel nemen. 



Enkele Nederlandse deelnemers in Hannover. 

Protest 

Het Hoofdbestuur (Board) van de In-
ternationale Humanistische en Ethi-
sche Unie heeft een verklaring gepu-
bliceerd over de inval in Tsjecho-Slo-
wakije waarvan de tekst overeenkomt 
met de uitspraak van het Hoofdbe-
stuur van het Humanistisch Verbond, 
elders in dit nummer opgenomen. Deze 
verklaring werd aan de pers verstrekt, 
via de radio verspreid en gezonden aan 
de ambassades in Nederland van de 
Sovjet Unie, Polen en Hongarije en 
aan de regeringen van de Duitse De-
mokratische Republiek en Bulgarije. 
Afschriften werden gestuurd aan de 
Tsjecho-Slowaakse ambassade en aan 
de Verenigde Naties. 

Tot de IHEU is thans ook toegetreden 
de Humanist Association of Canada. 
In dit land is nu een afzonderlijke or-
ganisatie tot stand gekomen met het 
hoofdkantoor in Montreal. Er zijn 9 
afzonderlijke afdelingen en wel in 
Montreal, Toronto, Victoria, Vancou-
ver, Belleville, Hamilton, Ottawa, Cal-
gary en Winnipeg. 
Tot op heden waren de Canadese hu-
manisten aangesloten bij de Ameri-
kaanse Humanist Association, maar in 
gezamenlijk overleg is besloten tot de 
nieuwe vorm. De ledenlijst telt 450 na-
men, publicaties worden aan een 1200 
adressen gezonden. Er is dus ruim-
schoots mogelijkheid tot groei, al 
speelt de kerk in Canada een grote rol 
in het openbare leven. 

Engeland 

De British Humanist Association 
heeft door enkele bestuursleden aan 
de president van de Raad van de 
BBC de vraag laten voorleggen, of 
men bereid is het humanistische 
standpunt op radio en TV beter tot 
zijn recht te laten komen. In eerste 
instantie kreeg men nul op het re-
quest, want Lord Hill, de president, 
was van mening dat de BBC voort 
moest gaan met zijn huidige politiek, 
waarbij een speciale plaats wordt in-
geruimd• voor godsdienstige uitzen-
dingen. De eis van de humanisten 
recht te hebben op een zelfde positie 
werd niet erkend. Het laatste woord 
in deze kwestie is echter zeker nog 
niet gesproken. 

Bibar 

Het gebied in Bihar (India) waar de  
Indiase humanisten met de hulp van 
de IHEU bezig zijn met de bestrij-
ding van de armoede, werd als 
schaarste-gebied door de regering 
aangewezen. Dat betekende, dat men 
onvoldoende genoot van de voedsel-
uitreikingen en een ernstig tekort ont-
stond. De medewerkers aan het pro-
ject hielpen de boeren bij het zaaien 
van de paddy en assisteerden bij het 
aanleggen van putten. De eerste 
groep werklozen heeft een cursus in 
het maken van matten achter de rug, 
en via een inmiddels opgerichte coo-
peratie kunnen zij nu regelmatig aan 
het werk blijven. Het uitvoerend co-
mité besloot twee nieuwe cursussen 
te vormen, in leerbewerking en sme-
den. Men is bezig hiervoor geschikte 
mensen uit te zoeken en van de rege-
ring instructeurs te krijgen. 

Australië 

De Humanistische beweging in Aus-
tralië groeit gestadig. De Humanist 
Society of Western Australia, die 
vier jaar geleden opgericht werd, 
heeft zich tot de Council of Austra-
lian Humanist Societies gewend met 
het verzoek zich te mogen aansluiten. 
In deze Council werken de gezamen-
lijke humanistische organisaties sa-
men. Het wachten is nu ook op een 
groep in Tasmanië. 
De Australische humanistische organi-
saties zouden evenals de kerken het 
recht willen hebben huwelijken te slui-
ten. Overgegaan is tot het zenden 
van petities aan de betreffende in-
stanties. Aangetoond zal ook wor-
den, dat de kerken niet bereid zijn 
huwelijksdiensten voor buitenkerkelij-
ken te houden. 

Amerika 

Het comité, waarin de beide Ameri-
kaanse humanistische organisaties, de 
American Humanist Association en 
de American Ethical Union samen-
werken, heeft besloten een vertegen-
woordiger aan te stellen in Washing-
ton. Deze man krijgt de speciale op-
dracht om de humanistische opvattin-
gen onder de aandacht te brengen 
van de vertegenwoordigers in het 
Congres. Hij zal tevens inlichtingen 
voor de AHA en AEU verzamelen 
en hen op de hoogte houden van al-
lerlei zaken, die voor de beide or-
ganisaties van belang kunnen zijn. 

FinBadrocg 

Eerder werd al gemeld, dat in dit land 
Plannen bestonden tot oprichting van 
een humanistische groep. Dat is in-
middels werkelijkheid geworden, bij de 
IHEU heeft zich als lid aangemeld de 
Humanistische Beweging in Finland, 
of om het in de landstaal te zeggen 
Suomen Humanistiyhdistys-Humanist-
ftirening i Finland. 

International 
H urnanIsm 

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. 
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DIENSTWEIGERING 

Het aantal dienstplichtigen dat een 
beroep doet op de „wet gewetensbe-
zwaarden militaire dienst" is momen-
teel betrekkelijk gering. Het jaarlijks 
gemiddelde ligt op ongeveer 250. Iets 
minder dan een derde gedeelte geeft op 
niet-godsdienstig te zijn. 
Het spreekt vanzelf dat het Verbond 
deze mensen zo goed mogelijk behulp-
zaam wil zijn. Daartoe heeft het 
hoofdbestuur één van zijn funktionaris-
sen, n.l. de heer C. Uitenbogaard, wo-
nende te Amersfoort, Ringweg Koppel 
25a, tel. 03490-21187, benoemd tot 
geestelijk raadsman voor gewetensbe-
zwaarden militaire dienst. Hij zal in 
deze taak worden bijgestaan door een 
aantal over het land verspreid wonen-
de medewerkers. 
De taak van de raadslieden is van 
drieërlei aard: 
1. het verstrekken van zakelijke in-

formatie; 
2. het voeren van persoonlijke ge- 

sprekken met een gewetensbe-
zwaarde, teneinde betrokkene dui-
delijk te doen worden of zijn be-
zwaren tegen de militaire dienst 
bezwaren zijn in de zin der wet; 

3. het desgewenst begeleiden van de 
gewetensbezwaarde naar de com-
missie van advies, zoals de wet dit 
voorschrijft. 

DE STEM 
VAN HET HUMANISTISCH VERBOND 

Met diepe teleurstelling en grote ongerustheid heeft het Hoofdbestuur 
van het Humanistisch Verbond kennis genomen van de pauselijke ency-
cliek „humanae vitae". Hoewel het Hoofdbestuur niet direkt betrokken 
is bij deze pauselijke uitspraak, meent het toch met klem ertegen te moe-
ten protesteren in verband met de konsekwenties die deze uitspraak in 
de gehele wereld kan hebben. Het Hoofdbestuur meent, dat er minder 
dan ooit aan bezinning op een verbod van alle anticonceptionalia en 
vormen van abortus behoefte bestaat. Een dergelijk verbod kan alleen 
maar als gevaarlijk en onzedelijk worden bestempeld. 

GEVAARLIJK is zo'n verbod, omdat de pauselijke uitspraak ertoe moet 
leiden, dat de toename van de wereldbevolking bevorderd wordt, met 
alle risiko's daarvan, zoals tekorten in de voedselvoorziening en ruimte-
gebrek, en met als gevolgen: innerlijke onrust, maatschappelijk onbe-
hagen en toenemende agressiviteit. Gevaarlijk evenzeer, omdat in de 
internationale organen en bij de internationale ontwikkelingshulp een 
van de machtigste geestelijke organisaties in de wereld, die de R.K. Kerk 
is, onverminderd een verlammende invloed zal blijven uitoefenen. 

ONZEDELIJK is zo'n verbod, als miskenning van de persoonlijke ver-
antwoordelijkheid, als uiting van onbegrip voor de waarde van het men-
selijk leven in al zijn aspekten, en als poging tot autoritaire dwang in zeer 
persoonlijke zaken waarbij juist aan objektieve voorlichting behoefte is; 
onzedelijk tenslotte als een volslagen miskenning van de waarde 
van huwelijk en liefdebeleven, wanneer deze waarde in de eerste plaats 
in vruchtbaarheid wordt gezien. 

Het Hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond vertrouwt, dat allen 
die pogen hun leven redelijk verantwoord in te richten, deze pauselijke 
uitspraak zullen afwijzen als ontoelaatbaar. 

Humanistische Correspondentiekring 
voor huwelijkscontacten 

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

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

PRAKTISCH HUMANISME 
Is het geoorloofd, nu Vietnam, Biafra en Tsjecho-Slowakije ons met zorg 
vervullen, aandacht te vragen voor het werk van geestelijke vorming en 
verzorging? 
Ja, geoorloofd en noodzakelijk. Materiële hulp is onontbeerlijk, maar 
wat heeft die voor zin wanneer we het belang van de geestelijke weer-
baarheid uit het oog verliezen? 
Aan die geestelijke weerbaarheid werken de vormingsleiders en de gees-
telijke raadslieden. Daarom verdient hun werk onze steun. 
Stort uw bijdrage op: 
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serie A: Huwelijk en gezin 
1 verkering en verloving 
2 trouwen 
3 gezinsvorming en opvoeding 
4 het gemengde huwelijk 
5 gezin en maatschappij 

serie B: De mens en zijn wereld 
1 atoom en kosmos 
2 existentie 
3 evolutie 
4 autonomie 
5 relativiteit 

ORIËNTATIE 
serie C: Aziatische godsdiensten 

1 islaam 
2 confucianisme/taoisme 
3 hindoeisme 

* 4 boeddhisme 
* 5 zen-boeddhisme 

serie D: Wereldproblemen 
1 het bevolkingsvraagstuk 
2 welvaart-armoede 

* 3 oorlog-vrede 
* 4 het rassenvraagstuk 
*5 communisme en democratie 

* deze deeltjes zullen in de loop 
van 1968 verschijnen. 

prijs per serie f 2,50 

deze series bevatten ieder vijf 
helder geschreven deeltjes, die 
uitstekend kunnen dienen als 
uitgangspunt in gespreksgroepen. 

ieder deeltje telt ongeveer 24 blz. 

bestellingen bij voorkeur door 
storting of overschrijving van het 
verschuldigde bedrag op giro 
304960 t.n.v. het Humanistisch 
Verbond, Utrecht met gelijktijdi-
ge vermelding van letter en num-
mer van de gewenste brochure op 
de girokaart. 

UIT DE GEMEENSCHAPPEN 

Amersfoort roept deelnemers op om 
samen met een aantal christenen een 
gespreksgroep te vormen. We vonden 
tevens in het laatste nummer van het 
blad van de gemeenschap een opgave 
van een grote hoeveelheid culturele 
manifestaties die deze winter te bele-
ven en ook voor humanisten van be-
tekenis zijn. 

In Beverwijk zal de gespreksgroep 
zich ook bezig houden met de rechten 
van de mens. Om de deelnemers inspi-
ratie en stof te geven, zal de eerste 
openbare bijeenkomst zich eveneens 
met dit onderwerp bezighouden. 

De in ledental voorspoedig groeiende 
gemeenschap Alkmaar e.o. viert dit 
najaar haar 20-jarig bestaan. Het heu-
gelijke feit werd al herdacht op een 
gezamenlijke familiedag van het ge-
west Noord-Holland. 

Zoveel belangstelling voor een ge-
spreksgroep over de humanistische be-
ginselen is er in Leiden, dat de groep 
gesplitst moest worden. 

Uit Zwolle komen drie prettige berich-
ten en één minder prettig. Men is er 
bezig een werkgroep voor het vor-
mingsonderwijs op gang te helpen en 
de plannen voor een bejaardentehuis 
zijn weer een stap verder gekomen 
doordat de architect aan het tekenen 
is geslagen. In navolging van Amster-
dam wordt gepoogd een groep „onder 
de 40" bijeen te brengen. Maar de 
voorzitter is overgeplaatst en moet he-
laas vervangen worden. 

ri6ertij 

Onze jonge gemeenschap Purmerend 
voert een verbeten strijd om staande 
te blijven. Nauwelijks was er een com-
p:eet bestuur, of een lid hiervan moest 
weer bedanken. Vandaar een dringen-
de oproep of liever bede aan de leden 
om in elk geval deel te nemen aan een 
enquête die wat meer inzicht zal moe-
ten verschaffen. 

Twee kursussen van ieder 5 avonden 
worden door Rotterdam georganiseerd 
en wel „inleiding tot het humanisme" 
en „vrijheid en verantwoordelijkheid". 

Een door Groningen onder de leden 
gehouden enquête heeft een aantal 
bruikbare gegevens opgeleverd. Ver-
wachtingen, wensen en voorkeuren 
t.a.v. het Verbond werden duidelijker, 
maar ook tekorten en onvolkomenhe-
den. Het bestuur kan vooruit om te 
trachten het ieder naar de zin te ma-
ken. Als de leden tenminste een handje 
helpen. 
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Hoewel Pinksteren al een hele tijd 
voorbij is, willen we toch nog een be-
richt uit Lochem opnemen over een 
merkwaardig experiment dat daar toen 
heeft plaatsgevonden. Men liet een 
Pinksterspel maken en opvoeren. waar-
aan alle groepen uit de bevolking deel-
namen, ook de humanisten. Het thema 
was „de mens" en van te voren had-
den gespreksgroepen van jong tot oud 
uitgedacht wat en hoe het zou gebeu-
ren. Die stof werd door iemand be-
werkt en toen gespeeld. 

De pogingen in Schiedam om het ge-
meenschapsleven weer op gang te 
brengen, gaan onverdroten door met 
een eigen blaadje, ook al omdat de 
financiën het niet toelieten aan het ge-
westelijk blad te blijven deelnemen. 
Wat wel jammer is, want de gemeen-
schappen liggen dicht bij elkaar. 

Amsterdam-west opent het seizoen met 
een avond, gewijd aan „de rechten 
van de mens". 

Nieuwe uitgave 

In de reeks uitgaven onder de titel 
Oriëntatie, die gebruikt worden voor 
de geestelijke vorming in het leger en 
ook uitstekend bruikbaar zijn voor de 
gespreksgroepen, is weer een deeltje 
verschenen. Het is een boekje over 
Hindoeisme in de reeks Aziatische 
godsdiensten. 

Uw taak: hun toekomst! 
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