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HET  HUWENKIFS1TISTCH  VERBOND 

VAN GANGER HAFrITIE 
Wij beginnen aan een nieuw seizoen. Er is geen tijd beter geschikt 
dan deze, na enige maanden van minimale activiteit, om ons een 
ogenblik te bezinnen op de overtuiging die wij als leden van het Huma-
nistisch Verbond gemeenschappelijk hebben. 
Waarom doen wij dit werk, jaar in jaar uit? 
Het is goed dat we ons die vraag af en toe eens stellen. Een "levens-
overtuiging is geen gebruiksvoorwerp dat we dagelijks gedachtenloos 
kunnen hanteren, het is ook geen onveranderlijke grootheid. Naden-
ken en ervaring brengen de geleidelijke veranderingen aan die de 
levenshouding verdiepen en verbreden of in de loop der jaren zelfs 
aanzienlijk wijzigen. 
Een overtuiging die niet geconfronteerd wordt met de werkelijkheid 
van het dagelijks bestaan, die niet wordt blootgesteld aan kritiek, is 
als een stilstaand water, kwalijk riekend en onbruikbaar. 
Wat wij gaan doen moeten wij van harte doen, in het besef dat dit 
werk noodzakelijk is. 
Lezingen, gespreksavonden, discussies zijn een middel om tot grotere 
klaarheid te komen in ons persoonlijk bestaan, om met anderen ons 
te bezinnen op onze houding tegenover de werkelijkheid. 
Wij willen ons zelf niets wijsmaken, wij willen integendeel zoveel 
waarheid en klaarheid in ons leven vinden als onze mogelijkheden 
maar toelaten, wij willen de eigen mening toetsen aan die van an-
deren. 
Er is geen betere manier om de overtuiging voortdurend levend te 
houden dan het gesprek, geen betere manier ons zelf te behoeden 
geestelijk in te slapen dan de discussie, geen betere manier de mede, 
mens te bereiken dan een veelvuldig contact. Daarnaast is het prak-
tische werk dat wij doen het zekere teken dat onze wil de ander te 
bereiken zich niet beperkt tot woorden. 
Het gevaar bestaat dat men, wanneer men iets begonnen is, vol 
enthousiasme zelfs, op de duur klakkeloos verder gaat. Het werk is 
sleur geworden, men staat niet meer stil bij de zin die we het werk 
wilden geven, het is een taak geworden naast vele andere. 
Onze taak vraagt echter bezieling om goed gedaan te worden. Hij 
vraagt meer van ons dan vage instemming met wat de coryfeeën van 
het Verbond ten beste geven. Hij vraagt een bijdrage van ons, in de 
vorm van geestelijke activiteit in samenwerking met anderen. 
Wij weigeren grote vragen met rust te laten. Wij moeten ons neerleg-
gen bij het feit dat er vragen zijn waarop geen antwoord is maar onze 
dialoog dáár beginnen waar vraag en antwoord onze menselijke wer-
kelijkheid betref feni 
Door uw aanwezigheid op de bijeenkomsten die het Verbond organi-
seert houdt u de dialoog gaande die de ziel van onze werkzaamheid is. 
De waarde van dit gesprek zal afhangen van uw bereidheid daaraan 
mee te doen. Door uw gedachten en ervaringen aan anderen mee te 
delen, werkt u er aan mee klaarheid te scheppen waar dat mogelijk is, 
stelt u anderen in staat hun inzichten met de uwe te vergelijken. 
Een werkelijk gesprek kan ons allen rijker maken. 
Tot deelname aan dit gesprek wordt u allen van ganser harte uitge-
nodigd. 

(overgenomen uit het blad van Hilversum) 
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HET HOOFDBESTUUR 
BESPRAK ... 

in de vergadering van 25 septem-
ber behalve een aantal organisatori-
sche zaken, waarbij o.m. de groei 
van het ledental, uitvoerig over de 
nieuwe situatie die zal ontstaan, als 
aan het Verbond eigen radio- en tele-
visie-zendtijd zal worden toegewe-
zen. Het dagelijks bestuur houdt zich 
voortdurend met deze materie bezig, 
maar zolang nog geen definitieve be-
slissingen zijn genomen, is het moei-
lijk al maatregelen te treffen. 
Door het H.B. werd de benoeming 
goedgekeurd van een aantal vrijwil-
lige medewerkers voor de geestelijke 
verzorging en voor het vormingson-
derwijs. Tevens nam het H.B. met 
instemming kennis van het feit, dat 
vanaf 1 oktober zijn medelid J. de 
Leede als 2e organisatie-secretaris 
bij het Verbond in dienst treedt. 
Goedkeuring werd eveneens gehecht 
aan een wijziging van het reglement 
van de federatie Amsterdam. 
De notulen van de bijeenkomst van 
het dagelijks bestuur van de Inter-
nationale, welke op 17 en 18 juli in 
Utrecht plaats vond, werden grondig 
besproken en verschillende wensen 
geuit t.a.v. het programma voor het 
4e internationale congres van 1966. 
Het H.B. nam kennis van de jaarver-
slagen van de Centrale Commissie 
voor Geestelijke Verzorging en van 
het Humanistisch Centrum „Mens en 
Wereld". Wat dit laatste lichaam 
betreft, werd betreurd, dat hierin de 
studentenorganisatie „Socrates" nog 
geen plaats heeft genomen. 
Aan de hand van een nota van het 
dagelijks bestuur over de interne 
communicatie in het Verbond ont-
spon zich een uitvoerige discussie. 
Het overgrote deel van het H.B. 
achtte dit onderwerp dermate belang-
rijk, dat besloten werd hieraan de 
volgende vergadering grotendeels 
te wijden en daarvoor behalve de ge-
bruikelijke middagzitting ook de 
avond te gebruiken. Indien mogelijk 
zal deze vergadering dan niet in het 
Erasmushuis plaats vinden, maar in 
Huize Randenbroek te Amersfoort en 
wel op 30 oktober a.s 	 



INTERNATIONAAL NIEUWS 

IN ST. LOUIS 
Van de leider van de St. Louisgroep 
van onze Amerikaanse zusterorgani-
satie, de heer James F. Hornback 
kregen we enkele foto's toegestuurd 
van het nieuwe gebouw, waarvan wij 
er hier een plaatsen. Het gebouw 
heeft maar liefst 25 kamers, inclu-
sief kantoor- en werkruimten voor de 
leider en zijn staf, bibliotheken, en-
kele keukens, kamers voor handen-
arbeid, leslokalen en een ruimte voor 
de jeugdgroep. Het middelpunt is de 
grote zaal met 400 plaatsen, een 
groot podium en een foyer. Achter 
het gebouw is een parkeerruimte 
voor 250 auto's en een plantsoen om 
een luchtje te scheppen. 

20©© AS HET UCL GAUW 

is het thema van de landdag, georga-
niseerd door de Humanistische Stich-
ting Socrates op 7 nov. a.s. in „De 
Hertenhorst", Delft, Aan 't Verlaat 
44a. Aanvang 10.45 uur. 
Voorzitter: prof. dr. P. Thoenes. 
Sprekers: 
ir. Th. W. Quené „leven in 2000". 
drs. J. A. Wichers „beleven in 2000". 
Kosten: f 3,75 p.p. (incl. koffie en 
thee), donateurs, contribuanten en 
studenten f 1,25. Lunch: f 3,75 p.p. 
(Nuttigen van eigen lunch niet toege-
staan). 
Opgave: Hum. Stichting Socrates, 
Oudegracht 152, Utrecht. 
Het verschuldigde bedrag s.v.p. stor-
ten op girorek. 58.22.93 t.n.v. de 
Stichting. 

BENOEMENGEN 

In zijn vergadering van 25 september 
keurde het hoodfbestuur de benoeming 
goed van enkele geestelijke raadslie-
den en vormingsleiders. 
Tot raadsman bij het bureau voor 
levens- en gezinsmoeilijkheden te 
Utrecht werd benoemd de heer J. J. 
Vos te Bilthoven, tot raadsman voor 
de arbeiderskampen de heer R. Eck-
hard te Amsterdam en tot raadsman 
bij de inrichtingen van justitie de 
heer H. Bauman te Den Haag. 
Als docenten voor het vormingson-
derwijs werden benoemd de da-
mes E. Pet-Lore de Jong en 0. R. 
Varkevisser-de Boer, beiden te Bus-
sum en de heren J. de Rijcke te Ter-
borg en H. J. Stekelenburg te 
Utrecht tot voorlopig docent. 

De voorbereidingen voor het 4e In-
ternationale Congres zijn in volle 
gang. Zoals reeds eerder werd gepu-
bliceerd, zal dit congres van 25 tot 
en met 30 juli 1966 plaats vinden in 
een voorstad van Parijs, Puteaux. 
Onze Franse zusterorganisatie is er 
in geslaagd het moderne stadhuis ter 
beschikking te krijgen en uit een 
bezoek, dat uw redacteur er gebracht 
heeft, kreeg hij de indruk dat de ma-
teriële voorwaarden voor het slagen 
van deze bijeenkomst aanwezig zijn. 
Puteaux is vanuit het centrum van 
Parijs heel gemakkelijk met metro en 
bus of trein te bereiken, en men heeft 
het voordeel dat men weer eens een 
ander gezicht van de lichtstad te 
zien krijgt dan de meeste toeristen 
gewend zijn. En wie een mooie wan-
deling wil maken, het Bois de 
Boulogne is er dicht bij. 
Waarmee we maar willen zeggen, 
dat men er goed aan zal doen, de 
datum vast in zijn agenda te note-
ren. Binnenkort komen nadere gege-
vens wat prijzen enz. betreft. 
Aangezien zowel de Amerikanen en 
de Duitsers van plan zijn, grote groe-
pen jongeren te bewegen aan het 
congres deel te nemen en er al maat-
regelen in voorbereiding zijn voor 
goedkope huisvesting, raden wij ook  

onze jonge leden aan er voor te zor-
gen dat het Nederlands Verbond niet 
ontbreekt. Weliswaar is het hoofd-
kwartier van de Internationale in 
Nederland gevestigd, maar we heb-
ben de indruk dat nog niet al onze 
leden daarvan op de hoogte zijn. 

AC711JEEL HUMANISME 

De eerstvolgende televisieuitzen-
ding van het Humanistisch Ver-
bond in de Vararubriek Actueel 
Humanisme vindt plaats op 3 no-
vember a.s. des avonds op Neder-
land 1 (zie programmabladen). 

International 
Humanism 
drie-maandelijks orgaan van de 

International Humanist 
and Ethical Union. 

Prijs f 3.— per jaar. 

Proefnummers verkrijgbaar bij het 
bureau van de 1.H.E.U. 
Oudegracht 152, Utrecht. 

• 

MLIALI-Tnsh7distis- ©he Correspondentieln-árag 
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 30 cent aan postzegels insluiten. 

VAN ANDEREN 

De arbeidersgemeenschap der Wood-
brookers te Bentveld heeft voor het 
najaar een aantal cursussen georga-
niseerd, die ook voor leden van het 
H.V. boeiend zijn. Belangstellenden 
kunnen het programma aanvragen bij 
de administratie, Bentveldweg 3 te 
Bentveld. 
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OOSTELIJK INDIA 
mei' het district 

SAHABAD 

HUMANISME 
EN SEXUALITEIT 
onder redactie van 
dr. J. P. van Praag 

HUMANISTISCH 

VORMINGS- 
ONDERWIJS 

f 0.95 

f 0.50 

DIT WORDT 
GEDAAN I 11 413° C°3  

Te bestellen door storting of over-
schrijving op girorekening 30.49.60 
t.n.v. het Humanistisch Verbond 
met omschrijving van de gewenste 
brochure. 

Het is al weer enige maanden gele-
den, dat we iets over het project in 
Bihar konden melden. Dat wil niet 
zeggen, dat er ter plaatse geen voor-
uitgang is geboekt, integendeel, al 
bevinden zich alle activiteiten nog 
in het stadium van voorbereiding. 

Uit een zojuist ontvangen rapport 
blijkt, dat men bezig is te onder-
zoeken, welke dorpen het eerst in 
aanmerking komen voor de beoogde 
opbouw. Hoewel in de gehele streek, 
waarin het project uitgevoerd zal 
worden, de bevolking zeer arm is, 
zijn er toch nog graduele verschillen. 
Er zijn dorpen, waar gedurende en-
kele maanden hongersnood heerst, 
niet een enkele keer, maar regel-
matig, elk jaar weer. Aan de hand 
van verzamelde cijfers in 54 dorpen 
zijn die omstandigheden nu in kaart 
gebracht en weet men beter. waar 
en hoe te beginnen. 

,i/tar? 

Doordat allerlei ambtelijke wegen be-
gaan moesten worden, om de benodig-
de toestemming van de kant van de 
regering van Bihar te verkrijgen, 
werd de aanpak belangrijk vertraagd. 
Men kon pas iets gedaan krijgen, 
toen vast stond, dat de humanisten 
in het buitenland de eerst nodige 
fondsen ter beschikking konden stel-
len. 

In december zal in de streek waar 
het project wordt uitgevoerd een 
studiekamp worden gehouden, zoals 
dit elk jaar door de Indiase huma-
nisten gebeurd. Op die wijze zullen 
humanisten uit geheel India kunnen 
zien, wat er gaat gebeuren en de 
uitvoerders daardoor zich belangrijk 
gesteund voelen. 

Tenslotte, het is duidelijk, dat de 
jongste gebeurtenissen, zoals het con-
flict India-Pakistan en de confronta-
tie met China, niet bepaald gunstig 
zijn voor het verkrijgen van de mate-
riële en geestelijke steun van de re-
geringsautoriteiten. 

NIEUWE FUNCTIONARIS 

Op voordracht van het dagelijks be-
stuur werd tot 2e organisatie-secre-
taris in vaste dienst benoemd de heer 
J. de Leede. Hij was sedert 1961 lid 
van het hoofdbestuur. Op 1 oktober 
is hij zijn werkzaamheden begonnen. 

e. lange 	  
verócitenen : 

HUMANISTEN 
OVER OORLOG 
EN VREDE 

HET HUMANISME 
IN DE MODERNE 
WERELD 

1 0.85 

BIJEENKOMST 
BEROEPSKADER 

Ook dit jaar zullen de functionaris-
sen, die in dienst zijn van het Ver-
bond een bijeenkomst hebben samen 
met het dagelijks bestuur. Het ligt in 
de bedoeling om van vrijdagavond 
tot zaterdagmiddag bijeen te zijn op 
.,De Ark" en wel op 5 en 6 novem-
ber. Het D.B. verwacht hiervan 
vooral versterking van de onderlinge 
band en begrip voor de gemeen-
schappelijke taak. 

CONFERENTIE VOOR 
PENNINGMEESTERS 

Op grond van een toezegging op het 
congres zal op 16 oktober in hotel 
Pays-Bas te Utrecht een conferentie 
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	voor alle gemeenschapspenningmees- 
ters plaats vinden. Inleiders zullen 
zijn de alg. penningmeester J. Pasman 
en de secr.-penningmeester van het 
Steunfonds Praktisch Humanisme 
P. A. Pols. 

4I> 	hoe staat het met 

f 1.65 

Uw taak: hun toekomst! 

Ceinlizum voormm Humanistische Vorming 

Bijdrage: f 3.75 per jaar. 

Giro 60 84 68, t.n.v. het Centrum, Oudegracht 152, Utrecht. 



UIT DE GEMEENSCHAPPEN 

Allereerst een complimentje aan Bus-
sum, Hilversum en Laren die geza-
menlijk een bijzonder fraai uitgevoerd 
programmablad voor het gehele sei-
zoen uitgaven. Met bovendien alle 
adressen die de leden af en toe nodig 
hebben. 

Hoewel geen gemeenschap, maar nog 
,,slechts" een werkgroep, gaat men 
in Noordoost Friesland, d.w.z. Dok-
kuur dapper door. Eind september 
werd er een bijeenkomst gehouden 
en er staan er deze winter nog meer 
op het program. 

De kontaktgroep voor jongeren in 
Den Haag begint verder vorm te krij-
gen, al is enige uitbreiding gewenst. 

In Laren bereid men een familiedag 
voor op Hemelsvaartsdag 1966. Hoe-
wel de plannen nog niet vast staan, 
is het wel de bedoeling dat ook leden 
van andere gemeenschappen zullen 
worden uitgenodigd. Noteert u het 
vast? 

Aangezien Groningen veel leden in 
Haren heeft, is daar een kennisma-
kingsbijeenkomst gehouden, waar ook 
de alg.-voorzitter van Praag heeft 
gesproken. 

DIT JAAR GÉÉN KERSTKAMP 

Omdat Kerstmis dit jaar „ongeluk-
kig" valt, heeft de beheerscommissie 
besloten het gebruikelijke kerstkamp 
op „De Ark" niet te laten door-
gaan. Een teleurstelling voor de vas-
te bezoekers, maar volgend jaar beter. 

STICHTIMO STEUNFONDS Gin ms  
PRAK` iSe,G=9 :HUMANISME 

lx1MERSF©;©RT 

Het blad van Leiden heeft een nieu-
we naam gekregen, „Humanistische 
Stemmen". Meervoud, want behalve 
de stem van het H.V. doet ook Hu-
manitas zich horen. 

Nog meer nieuwelingen. Bussum is 
eveneens met een eigen orgaan ver-
schenen, dat „de lokroep" heet. Je 
moet er maar opkomen. Een lang 
leven toegewenst en dat het lokkend 
geroep niet tevergeefs moge blijken. 

Ook in Hengelo zal men pogen het 
vormingsonderwijs op gang te bren-
gen. Daartoe is een werkgroepje ge-
vormd, dat zich gaat oriënteren. 

Deventer heeft een lijstje van plan-
nen gepubliceerd, waarbij elk lid en 
velen daarbuiten aan hun trekken 
kunnen komen. Een gespreksgroep is 
al gevormd. 

In een kleine gemeenschap als Sneek 
is het vertrek van een actief lid een 
ramp (je). Dat gebeurde dezer dagen, 
maar het was meteen een aansporing 
om tot uitbreiding van het ledental 
te komen. Dat moet kunnen, want el-
ders lukt het ook. 

Amstelveen hoewel lid van de Am-
sterdamse federatie, blijkt niet ge-
noeg te hebben aan het blad van 
Amsterdam. Vandaar dat ze ook een 
eigen orgaan hebben „H.V. Varia", 
waarin meer plaats is voor plaatse-
lijke gebeurtenissen. Er staat ook een 
kennismakingsbijeenkomst voor jon-
geren op het program. 

D.D.D. is geen afwasmiddel, maar 
de afkorting van de dinsdagmiddag 
damesgroep die in Utrecht al geruime 
tijd in een behoefte blijkt te voor-
zien. 

Af en toe gezamenlijk eens uitgaan 
in Amsterdam, dat stelt de werkgroep 
Purmerend aan de meestal jonge le-
den voor. 'Weer eens wat anders. 

GEWESTEDAG GROcJIINGEN 

Op 7 september werd in Hoogezand 
een Gewestelijke Dag gehouden in 
het verenigingsgebouw „De Kern", 
een prachtig nieuw gebouw, met di-
verse mogelijkheden, dat tot stand 
kwam door samenwerking van alle 
geestelijke stromingen in Hoogezand-
Sappemeer. De voorzitter van het 
Gewest Noord-Holland, de heer 
W. F. Koeman, hield een boeiende in-
leiding over Jan van Score], schil-
der, werktuigkundige, veelzijdig tijd-
genoot en geestverwant van Eras-
mus. Via dia's liet spreker ons o.m. 
zien, hoe de nieuwe tijd, met zijn 
gans andere opvatting van de mens, 
in de kunstwerken van Scorel tot 
uitdrukking kwam. Intussen werden 
de kinderen elders in het gebouw 
op een verantwoorde wijze bezig ge-
houden. 

Na de gezamenlijke lunch volgde 
een luchtig programma met muziek, 
goochelen, een sprekende pop en 
voordracht. 

Ruim 45 volwassenen en kinderen 
waren bijeen. Het was een zeer ge-
slaagde dag. 

K. B. 

HUELI1wE E3EHEERDERS 
ERASIlldIJSHUIS 

Aangezien het echtpaar Millikan per 
1 oktober ontslag heeft genomen als 
beheerders van het Erasmushuis te 
Utrecht, is door het bestuur van de 
stichting als hun opvolgers benoemd 
de heer en mevrouw Schuur te 
Utrecht. De heer Schuur was nauw 
bij het huis betrokken door het feit, 
dat hij vanaf de oprichting als pen-
ningmeester fungeerde. Wij wensen 
hen veel succes bij deze moeilijke 
maar belangrijke taak. 

UCT DE GEWESTEN 

Friesland heeft weer de gebruikelijke 
najaarswandeling, dit keer op zondag 
24 oktober in de bossen van Stania 
State bij Oenkerk (Leeuwarden). 
Ook als het minder fraai weer mocht 
zijn, is een goed programma verze-
kerd. 

Nogmaals vragen we aandacht voor 
de studiedag van Utrecht/'t Gooi op 
17 oktober die verplaatst is naar Hotel 
de la Promenade, Amalialaan 1 te 
Baarn. Het onderwerp „Het werk 
van de geestelijk raadslieden" 
wordt ingeleid door mej. Achttien-
ribbe, raadsvrouw van de gemeen-
schap Hilversum en de heer Uiten-
bogaard, raadsman voor de inrich-
tingen van justitie. 

5.&41ender 1966 
De kalender 1966 van het 

Humanistisch Verbond is 

verschenen. Deze is thans in 

2-kleurendruk uitgevoerd. 

de prijs van . . I I 2.501 
is gehandhaafd 

Uw bestelling zien wij gaarne 

tegemoet door storting of over-

schrijving van f 2,50 op post-

rekening 30. 49. 60 t.n.v. het 

Humanistisch Verbond Utrecht 

In de omschrijving: 

KALENDER 1966 

DRUK: STORM UTRECHT 


