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Wanneer dit nummer van In en Om 
verschijnt, is reeds zoveel gepubli-
ceerd over deze humanistische mani-
festatie, dat alleen nog gevraagd kan 
worden: U komt toch ook? 
Nog even dit: het Geuzeneiland is ge-
opend van 9 tot 18 uur en het is te 
bereiken met bus 21 vanaf het Cen-
traal Station. Ook al heeft men zich 
niet uiterlijk 16 mei opgegeven voor 
de boottocht of een lunchpakket, men 
is desondanks hartelijk welkom en er 
zijn nog vele andere punten op het 
programma om van te genieten: 
lezing door het H.B.-lid J. Pasman, 
excursies (o.a. naar het A. H. Ger-
hardhuis), een tentoonstelling, bal-
lonnen oplaten, een apart kinderpro-
gramma enz. enz. Maar u kunt ook 
zo maar komen (indien u wilt met 
eigen tent en kampmeubilair), wat 
rondkijken, een praatje maken en lui-
eren. Dat alles kan en mag op deze 
landdag. De toegangsprijs bedraagt 
f 1.50 en voor kinderen t/m 12 jaar 
f 0.50. 

• • 	o 
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laatste nieuws 
Tijdens deze landdag zal een cabaret-
groep uit Halfweg, genaamd Labber-
doedas, optreden. Deze cabaretgroep 
van jonge mensen heeft onlangs de 
hoogste prijs gewonnen in een caba-
retconcours, hetgeen een aanbeveling 
kan zijn voor u om op de zondag na 
Hemelvaartsdag naar Geuzeneiland te 
komen. 

I 	J 
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HET-IWUMA  ISTISCH  PRBOND 

Open brief 
DE DOMINICAANSE REPUBLIEK 

• 

Beseffend dat het in het algemeen niet op de weg van het Humanistisch 
Verbond kan liggen stelling te nemen in allerhande politieke problemen, 
voelt het zich thans evenwel zozeer verontrust door de keer die de inter-
nationale ontwikkeling dreigt te nemen, dat het meent niet te mogen na-
laten uitdrukking te geven aan de zorg die deze ontwikkeling wel moet 
veroorzaken. Dit is de aanhef van een open brief, die het dagelijks be-
stuur van het Humanistisch Verbond op 10 mei j.l. heeft gezonden aan 
minister-president mr. J. M. L. Th. Cals. 

Het heeft, zo vervolgt de brief, niettemin met voldoening kennis geno-
men van de verklaring van President Johnson van de Verenigde Staten, 
waarin de Europese volken worden opgeroepen niet terug te vallen in 
een enghartig nationalisme, dat immers inderdaad als een gevaar is te 
beschouwen, zowel voor het welzijn van de wereld in het algemeen, als 
voor dat van de democratische naties in het bijzonder. 
Het meent evenwel uit een aantal gebeurtenissen van de laatste tijd de 
verontrustende conclusie te moeten trekken, dat ook de regering van de 
Verenigde Staten in toenemende mate haar buitenlands beleid lijkt te 
laten beheersen door voornamelijk binnenlandse politieke overwegingen, 
waarbij naar het schijnt niet steeds de zorgvuldigheid in acht genomen 
wordt, die een voorwaarde is voor een aanvaardbare internationale 
samenleving. 
Het kan zich met name niet onttrekken aan de pijnlijke indruk, dat de 
inmenging in de interne aangelegenheden van de Dominicaanse Repu-
bliek nauwelijks is afgestemd op de belangen van de bevolking van 
Santo Domingo, of die van de democratie in dit deel van de wereld, noch 
duidelijk op de bevordering van de vrijheid van de volken op het Weste-
lijk Halfrond. 
Het doet dan ook een beroep op de Nederlandse regering er bij haar 
Amerikaanse bondgenoot — zonodig ook in de Veiligheidsraad — op 
aan te dringen om onverwijld haar troepen terug te nemen van het 
grondgebied van de Dominicaanse Republiek, zodat de bemiddeling tus-
sen partijen aldaar werkelijk en bij uitsluiting in handen kan worden ge-
legd van de Organisatie van Amerikaanse Staten. 
Het spreekt het vertrouwen uit, dat deze gemeenschap van Amerikaanse 
republieken op korte termijn de wegen en middelen zal weten te vinden 
om aan het gerechtvaardigde verlangen van de bevolking van Santo 
Domingo naar herstel van de normale constitutionele verhoudingen in 
dit land tegemoet te komen en daarmee een einde te maken aan een 
situatie die een hoogst bedenkelijke internationale ontwikkeling kan 
inleiden. 

Aldus de door de voorzitter dr. J. P. van Praag getekende open brief 
van het dagelijks bestuur van het Humanistisch Verbond aan de 
minister-president. 
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drie-maandelijks orgaan van de 
International Humanist 
and Ethical Union. 

Prijs f 3,— per jaar. 

Proefnummers verkrijgbaar bij het 
bureau van de IHEU, 
Oudegracht 152, Utrecht. 

PREF. GEERS 
017EGRLECOZE:7 

Donderdag 6 mei waren er kele hon-
derden in de aula van het cremato-
rium te Groningen samen gekomen 
om afscheid te nemen van prof. dr. 
G. J. Geers, oud-hoogleraar in de 
Spaanse taal- en letterkunde aan de 
Rijks-universiteit aldaar. In hem geeft 
het Verbond een markante figuur 
verloren. 

Het humanisme had zijn belangstel-
ling. Kort na de oprichting van het 
Verbond meldde hij zich aan als lid. 
Vrijwel onmiddellijk na zijn komst in 
Groningen nam hij het voorzitterschap 
van de gemeenschap op zich. Hij 
bleef op die post tot het voorjaar 
van 1952. 

Geers was een emotioneel mens, zo 
intens gegrepen door enkele facetten 
van het moderne humanisme dat hij 
zijn opvattingen het liefst onmiddel-
lijk en zonder enige reserve in een 
daad had omgezet. Dat hij met zijn 
naar het radicalisme neigende instel-
ling moeilijkheden opriep begreep hij. 
al  zocht hij die niet. Vooral in het 
persoonlijke gesprek kon hij blijk 
geven van openheid, begrip voor de 
schakeringen binnen het humanisme 
en de altijd en bij ieder mens aan-
wezige spanning tussen denken en 
handelen. Geers was niet alleen een 
bewogen mens, ook een eerlijke op-
ponent. 
Ik heb dat ervaren toen ik hem in 
Groningen als voorzitter van de ge-
meenschap mocht opvolgen. Wij wis-
ten van elkaar dat we qua visie op 
het humanisme en in politiek opzicht 
van elkaar verschilden. Desalniette-
min kon hij zijn opvolger volledig 
accepteren en in de eerste tijd ter zij-
de blijven staan. Duidelijk herinner ik 
mij uit zijn afscheidswoord de opmer-
king dat hij de man niet was om het 
Verbond in Groningen groter te ma-
ken. Daar zou zijn opvolger, die zo-
veel van hem verschilde, wellicht 
voor kunnen zorgen. 
Hij droeg het Verbond een warm hart 
toe. Daarvoor zijn wij hem dank ver-
schuldigd. 

P. A. Pols 

S 
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REGERINGS~KLARING 

,,Het beleid van het thans opgetreden kabinet zal gedragen worden 
,,door de geestelijke waarden die in ons volk leven en die in christen-

dom en humanisme tot uiting komen." 

Deze zin is afkomstig uit de regeringsverklaring van 26 april j.l. waar-
mee het nieuwe kabinet-Cals van start ging. Met deze passage stijgt 
de verklaring ver uit boven vele van haar soortgenoten. Het is een 
volledige ommekeer, nu naast de christelijke grondslagen, ook het 
humanisme erkend wordt. Niet apart, als iets van een geheel andere 
orde, maar naast elkaar in één zin, in één adem. De verklaring gaat 
zelfs verder door te constateren dat christendom en humanisme leven 
in het Nederlandse volk. Geen verwijzing naar lang vervlogen tijden 
van Griekenland en Renaissance. Een erkenning waar wij als huma-
nisten alleen maar verheugd over kunnen zijn. 

Het is opvallend, dat deze verklaring werd afgelegd door een rooms-
katholiek minister-president. Eén van de dagbladen schreef: 'Zelfs 
kabinetten onder leding van de humanist Drees hebben het, bij ons 
weten, nooit zo duidelijk kunnen stellen.' (Dr. N. Cramer, Het Parool, 
28-4-'65). Het kon ook niet: eerst moest worden aangetoond, dat 
het humanisme werkelijk een factor van betekenis in onze samenleving 
is. Hieraan is door het Humanistisch Verbond in de afgelopen 19 jaar 
gewerkt: in theorie en praktijk, in denken en doen. Want laten wij 
vooral daarover duidelijk zijn: humanisme is niet het alleenrecht van 
het Humanistisch Verbond, maar dit Verbond is wel de enige organi-
satie die zich daadwerkelijk inzet voor de verdieping, verbreiding en 
verdediging van het autonoom (niet-godsdienstig) humanisme. En 
voorzitter Van Praag heeft op het onlangs gehouden congres daarbij 
nogeens duidelijk gesteld, dat we op onszelf zijn aangewezen, dat we 
alleen staan, zonder de morele steun van grote of kleine organisaties 
in de buitenkerkelijke wereld. Zij hebben allen hun goede of slechte 
redenen om zich er buiten te houden. 

Zo niet de nieuwe regering: zij verklaart frank en vrij christendom 
en humanisme tot de grondslagen van haar beleid. Wij hopen en ver-
wachten, dat zij de konsekwenties uit haar woorden zal trekken. Er 
zijn in dit verband tal van zaken die de aandacht vragen: de geeste-
lijke verzorging in de inrichtingen van justitie en in de strijdkrachten, 
de geestelijke vorming in het onderwijs, de radio- en televisiezendtijd, 
de crematie, de hulp aan achtergebleven gebieden e.d. 

Officiële erkenning op hoog regeringsniveau stemt tevreden omdat het 
een bijdrage en stimulans is voor de eigenlijke opgave van het huma-
nisme zoals het Humanistisch Verbond zich dat tot taak stelt. 
Het beroep op de zelfstandige mens tot bewustwording en ontplooiing 
van zijn mogelijkheden temidden van en tezamen met de ander, zijn 
medemens. Hiermee is nog maar een bescheiden begin gemaakt: de dag 
ligt nog voor ons. 

(V.) 
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HUMANISME 

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

HUMANISTISCH 
VORMINGS- 

ONDERWIJS 

DIT WORDT 
GEDAAN 

1 0.95 

1 0.50 

0.50 

HUMANISTEN 
OVER OORLOG 
EN VREDE 

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

t 1.65 

heeft ta ot hebben uw kinderen 

emigratieplannen? 
Wilt u iets weten over de mogelijkheid van contacten met geestver-
wanten in de emigratielanden? 
Stelt u er prijs op te weten, wat uw „geestelijke bagage" moet zijn? 
Neemt u dan tijdig contact op met de Emigratiecommissie van het 
Verbond. 
Secretaris: Mr. M. G. Rood, Koninginneweg 156, Amsterdam-Zuid. 
Raadsvrouwe: Mej. M. E. ter Heege, Pr. Kennedylaan 487, Amsterdam-
Zuid. Tel. 020-428301. 

ONZE ALGEMENE LEDEN 

ORA7LIE- 
PROF. VAM PRAAG 

Men zal zich herinneren, dat aan de 
Humanistische Stichting Socrates de 
bevoegdheid is gegeven om aan de 
Rijksuniversiteit van Leiden een bij-
zondere leerstoel te vestigen. Voor 
het bezetten van die post, die van 
bijzonder hoogleraar dus, is indertijd 
onze voorzitter Dr. J. P. van Praag 
aangewezen. 
Op vrijdag 21 mei zal hij als zodanig 
zijn intrede doen met het uitspreken 
van een rede in de aula van de uni-
versiteit, Rapenburg 73, om 16.15 uur. 
Daarmede vangt hij zijn colleges aan 
in de humanistiek en de wijsgerige 
antropologie van het humanisme. 

Leden, die niet tot een gemeenschap 
behoren, en dat zijn er meer dan men 
wel eens denkt, worden algemene 
leden genoemd en verkeren in een 
soms moeilijke positie. Ze hebben het 
voorrecht, dat ze gratis ons blad 
„Mens en Wereld" ontvangen en dat 
van het bestuur van het gewest, waar-
in ze wonen verwacht wordt, dat dit 
aan hen enige aandacht besteedt. 
In sommige gevallen ontvangen ze 
convocaties van de gemeenschappen, 
die dicht bij hen in de buurt zijn en 
die ze, als ze dat willen, voor bij-
eenkomsten zouden kunnen bezoeken. 
In de praktijk blijkt dit echter niet 
gemakkelijk te zijn, ook al, omdat het 
bestuur van die gemeenschap hen niet 
kent. 

Daarom zal iedereen, die tot die 
groep van algemene leden behoort er 
goed aan doen, om als hij of zij merkt 
„vergeten" te worden, zelf enig ini-
tiatief te ontplooien. Als men zich tot 
het Centraal Buraeu wendt, kan dit 
het adres van het secretariaat van de 
buurgemeenschap of gemeenschappen 
opgeven en ook dat van het gewest. 
Maar men kan nog meer doen, n.l. 
vragen om adressen van leden in de-
zelfde woonplaats en met deze trach-
ten tot contacten te komen. Ook hier-
bij kan het gewestbestuur helpen en 
op die manier zijn er de laatste tijd al 
verschillende groepen tot stand geko-
men. 

Blijkbaar wordt de behoefte, om niet 
alleen maar „papieren" lid te zijn, 
groter. Gedurende de laatste maan-
den hebben leden in verschillende 
plaatsen elkaar op bovengenoemde 
wijze gevonden en op hun manier mee-
gewerkt meer bekendheid aan het 
Verbond te geven. En dit kan nog 
op vele groter schaal plaatsvinden, 
mits ... de algemene leden zelf iets 
gaan ondernemen. 

	en lange 	  

veree he ;ten : 

HUMANISTISCH VERBOND 
buro geestelijke verzorging 

Dit bord bevindt zich bij de deur van 
een huis aan de Provenierssingel te 
Rotterdam, het vertrouwde adres voor 
veel Rotterdammers. Behalve dat zich 
hier het bureau van de geestelijk raads-
man voor het Waterweggebied be-
vindt, komt men er regelmatig voor 
vergaderingen, gesprekscentrum, ge-
zellig eten e.d. Hier kan met recht ge-
sproken worden van een geestelijk te-
huis voor buitenkerkelijken. 
Alhoewel niet elke geestelijk raads-
man of raadsvrouw dergelijke om-
vangrijke activiteiten in huis behoeft 
te halen, zouden zulke borden er meer 
moeten komen. Eigenlijk overal waar 
geestelijk raadslieden spreekuur hou-
den. Zo'n bord is niet goedkoop, maar 
een aantal advertenties is ook niet mis 
en die gaan uiteindelijk naar de han-
delaar in oud papier. 

VAN ANDEREN 
De Nederlandse Sonnenberg Vereni-
ging, Kanaalweg 131 te Utrecht-2, 
tel. 030-32981 verzoekt ons mede te 
delen, dat er ook dit jaar in het 
Internationale Huis Sonnenberg bij 
St. Andreasberg (Oberharz) confe-
renties gehouden worden, die wellicht 
ook voor onze leden van belang zijn. 
Zo is er van 3 tot 12 juni een con-
ferentie over het thema: „Bildung in 
der sich wandelnden Welt" en van 
14 tot 19 juni over „Ursachen und 
Erscheinungsformen des National-
sozialismus und seine Auswirkungen 
auf Europa". 
De kosten voor deze conferenties zijn 
laag, ongeveer DM 65.—(voor stu-
derenden DM 54.—) incl. volledige 
verzorging. Nadere inlichtingen ver-
strekt het hierboven genoemde secre-
tariaat. 
De „Internationale Arbeitskreis Son-
nenberg" organiseert het gehele jaar 
door internationale conferenties voor 
volwassenen en jongeren van 17-25 
jaar met als doel verbetering van de 
internationale verstandhouding. 



LEERSTOELFONDS SC©RATEU 
Voor het onderhouden van de bijzondere leerstoelen is indertijd door de 
Humanistische Stichting. Socrates een Leerstoelfonds in het leven ge-
roepen, waarin door donateurs van de stichting jaarlijks bijdragen van 
tenminste f 12,— gestort worden. Uit dit fonds worden de onkosten ver-
bonden aan bijzondere leerstoelen — tot nu toe alleen in Delft, maar 
thans ook aan de Universiteit van Leiden — bestreden. Men hoopt in 
de toekomst meer leerstoelen te krijgen aan universiteiten en hoge-
scholen. 
In de laatste jaren waren de inkomsten van het fonds reeds onvoldoende 
om de onkosten van de leerstoel aan de Technische Hogeschool te Delft 
te dekken. Nu er een tweede leerstoel bij gekomen is, is versterking van 
het fonds des te meer geboden. Donateurs genieten desgewenst een kor-
ting van f 1,50 op het abonnementsgeld van het door de Humanistische 
Stichting Socrates uitgegeven kwartaaltijdschrift „Rekenschap". Ook 
krijgen zij reductie wanneer zij deelnemen aan de door de stichting ge-
organiseerde landdagen. 

Versterkt het leerstoelfonds door u op te geven als donateur (minimaal 
f 12,— per jaar, liefst meer) bij de Humanistische Stichting Socrates, 
Oudegracht 152, Utrecht of door een gift ineens op giro 58 22 93 van 
de stichting onder vermelding 'leerstoelfonds'. 

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 24 cent aan postzegels insluiten 

HUMANISTISCHE JEUGDBEWEGING oma) 

De H.J.B. is in 1954 opgericht door 
een aantal enthousiaste jongeren en 
telt nu ongeveer 300 leden (tussen 15 
en 23 jaar), verspreid over 12 afde-
lingen en een aantal landelijke leden 
(dat zijn zij, die wonen in een plaats 
waar geen afdeling is). Het kontakt 
tussen de verschillende afdelingen en 
landelijke leden wordt bevorderd door 
verschillende landelijke aktiviteiten, 
zoals zomerkampen en weekends, als-
mede door „TREFPUNT", een blad, 
dat zo regelmatig mogelijk verschijnt. 

Voor bovengenoemde dingen zorgt 
het landelijk hoofdbestuur, dat uit ge-
wone leden bestaat, die op een jaar-
lijks te houden kongres worden ge-
kozen. Wel geniet de H.J.B. steun 
van haar mentoren (ouderen, die bij 
eventuele problemen van advies die-
nen), één landelijke en een aantal 
plaatselijke. Zij zijn echter geen lei-
der en oefenen dus geen enkele be-
slissende invloed uit op de gang van 
zaken in de H.J.B. 

In een afdeling wordt door het be-
stuur meestal één keer per week een 
bijeenkomst georganiseerd. Het pro-
gramma is zeer gevarieerd, om tot de 
al eerder genoemde oriëntatie te ko- 

men organiseert men lezingen en dis-
cussie-avonden, excursies, socio-dra-
ma's, bezoeken aan toneel- en film-
voorstellingen dienen om elkaar beter 
te leren kennen (een stuk algemene 
ontwikkeling op te doen) en zodoen-
de de schroom voor een bijdrage aan 
een discussie te overwinnen. 
Voor belangstellenden bestaat de mo-
gelijkheid geheel vrijblijvend enkele 
bijeenkomsten mee te maken. 

Samengevat wil de H.J.B. jongeren 
op een plezierige wijze de gelegen-
heid bieden zich te oriënteren op 
levensbeschouwelijk en maatschappe-
lijk gebied. 
De H.J.B. denkt dit alles te bereiken 
door vóór alles het scheppen van een 
prettige en open sfeer, waarbij het 
respekteren van een anders eerlijke 
overtuiging primair gesteld wordt. 
Daar de H.J.B. aan geen enkele zuil 
is gebonden en een sterk ondogma-
tisch karakter heeft, is het kritisch 
benaderen van allerlei problemen en 
stromingen mogelijk. 

Verdere inlichtingen verstrekt het 
landelijk secretariaat p/a Mej. Th. 
van Beek, Postjeskade 43 I, Amster-
dam-W. 

U117 DE GEWESTEN 

Friesland organiseert op Hemel-
vaartsdag, 27 mei een voorjaarsdag 
in het Streekcentrum te Olterterp. 
Het programma bevat behalve een 
lezing over Israël een wandeling door 
de bossen. Nadere inlichtingen zijn 
inmiddels rondgezonden. 

In het gewest Drente een kontaktdag 
in Havelte en wel op zondag 20 juni. 
De plannen zijn nog niet uitgewerkt, 
Maar men kan alvast de datum no-
teren. 

Op 20 februari werd in Utrecht de 
besturenconferentie gehouden voor 
het Gewest Utrecht en 't Gooi. 
Hier werd besloten tot een andere 
indeling van het werk nl.: 

in 't vervolg zullen twee besturen-
conferenties worden gehouden met 
voorzitters en secretarissen van de 
gemeenschappen. Aangezien deze 
functionarissen het best op de hoogte 
zijn van het werk in hun kring, is het 
efficient als juist zij komen. Zij kun-
nen het besprokene meteen gebrui-
ken. Het hoeft dan niet extra te wor-
den overgebracht. In de praktijk 
kwam daar niet veel van terecht. De 
bestuursvergaderingen zijn steeds al 
vol genoeg en dan schiet zo'n verslag 
er bij in. 
Verder zullen er één of twee bijeen-
komsten worden gehouden met wer-
kers van een speciale taak als vor-
mingsonderwijs, contact- of informa-
tie-bezoek enz. 
Het bestuur is uitgebreid tot vijf per-
sonen, waarvan twee uit een gemeen-
schap gekozen zijn. Op deze wijze 
maken meer mensen kennis met het 
werk en hoopt men hiaten in het be-
stuurswerk te voorkomen. 
De eerste bijeenkomst voor werkers 
vormingsonderwijs heeft op 15 mei 
plaatsgevonden. 

Utrecht/Het Gooi organiseert op 10 
juni weer een gewestelijke vrouwen-
dag en wel in Huize Randenbroek in 
Amersfoort. Aanvang 10.30 uur, ein-
de 16.00 uur. Op het programma 
staan o.m. een inleiding van Mevr. 
Proost-Grond uit Laren, voordracht 
en een bezoek aan het hofje „Armen 
van Poth". Nadere inlichtingen zijn 
verkrijgbaar bij de gemeenschapsbe-
sturen en de secretaresse van het ge-
west, Mevr. J. Benes-Reesink, Julia-
nalaan 3, Flat D-7 te Bilthoven, tel. 
03402-5312. 



steunfonds 
Als u dit leest kloppen de hierna volgende cijfers niet meer. Zij geven 
nl. de stand per 1 mei 1965 aan. Ruim f 117.000,— op bank en giro, 
uit meer dan 5900 bijdragen. 

Het voorgaande betekent dat de uitloopperiode van de maart-actie dit 
laar langer is dan van voorgaande jaren. Per dag komt nog gemiddeld 
f 400,— binnen. 

Het Steunfonds is aanvaard. Steeds meer leden en belangstellenden 

begrijpen dat het bezig is de middelen bij elkaar te brengen, die nodig 
zijn voor een goed werkende organisatie voor geestelijke vorming en 
verzorging. 

De voor dit jaar benodigde f 150.000,— zullen we ongetwijfeld wel 
halen. Met welk bedrag we onze reserves kunnen versterken is nog 
niet te zeggen. 

Is uw bijdrage al binnen? Zo niet, hier hebt u ons giro-nummer: 

STICHTING STEUNFONDS 
PRAKTISCH HUMANISME 

AMERSFOORT GIRO 6168 

WIT DE GELICIE-ZNSCHAPPEINI 

Het Hogeland, vroeger bekend als de 
gemeenschap Usguert, kijkt om zich 
heen, met als gevolg, dat er in het 
laatste jaar een verdubbeling van het 
ledental heeft plaatsgevonden. Die 
kwamen uit omliggende plaatsen, zo-
als Warffum, Uithuizen en zelfs nog 
verder. Dat zou in veel meer ge-
meenschappen kunnen gebeuren. 

In Winschoten, ook in 't Noorden, 
is men er tenslotte in geslaagd weer 
een compleet bestuur te krijgen. De 
bijeenkomsten, meestal in de huis-
kamer, worden goed bezocht. 

In een andere Noordelijke gemeen-
schap, Drachten, gaat men pogingen 
doen om tot een gespreksgroep te 
komen, in het bijzonder voor jonge-
ren. Die zal daar zeker in een be-
hoefte voorzien. 

Van Enschede komt het verheugende 
bericht, dat men geslaagd is om een 
kabaretgroep op te richten, die al aan 
de gang is en in juni voor het voet-
licht zal treden. 'We raden leden uit 
de omliggende gemeenschappen aan 
om ook te gaan kijken. 

Utrecht kan er trots op zijn, dat het 
na vele jaren van vruchteloos pogen 
gelukt is een gemeenschappelijke 
herdenking te krijgen op de 4de mei. 
Aan de noodzaak om voor de on-
kerkelijken een aparte bijeenkomst te 
houden, is hiermede een einde geko-
men, waarmee niet gezegd wil wor-
den, dat dit geen voortreffelijke mani-
festaties waren. Nu kon iedereen te-
recht in de Domkerk, waar de bur-
gemeester opende, Mgr. Bekkers 
sprak en Dr. van Praag sloot. Het 
geheel omlijst door muziek en decla-
matie. 

Vlaardingen en ook de omliggende 
gemeenschappen hebben op 8 mei hun 
lid, Mej. M. B. van der Voorde in 
het zonnetje gezet ter gelegenheid van 
haar 40-jarig jubileum bij het onder-
wijs. Voor het Verbond doet ze voor-
al voortreffelijk werk als mede-redac-
trice van het gewestelijk orgaan 
„Binding". 

Doetinchem wil zijn bijeenkomsten 
een ander karakter gaan geven en om 
te weten hoe, zal men beginnen met 
een werkgroep op te richten. Die kan 
dan wellicht zich ook eens gaan be-
zinnen om het probleem „eigen ge-
bouw". 

In Hengelo schijnen de pogingen, om 
tot een telefonische hulpdienst te 
komen weer wat verder in de goede 
richting te gaan. 

Een bijeenkomst voor belangstellen-
den werd in Dordrecht gehouden, 
waar ieder zijn vragen kon afvuren. 
Hoe meer informatie, hoe beter. 

De Amsterdamse groep „Veertig on-
der de veertig" hield op 8 mei een 
lenterally, waaraan ook niet-autobe-
zitters als passagiers konden mee-
doen. De tocht ging door het Gooi. 
Waar dat was, hebben ze geheim 
gehouden, zodat onze leden in Baarn 
en omgeving hen niet hebben kunnen 
toejuichen. 

Met 'De Eerbiedige Lichtekooi' van 
Sartre en opgevoerd door de toneel-
groep van de N.V.S.H. vierde de 
federatie Amsterdam in Krasnapolsky 
op de avond van de 5e mei het be-
vrijdingsfeest. Voor de pauze zong 
ons allereigenste Vox Humana en 
sprak J. Weggelaar bij dia's over 
beelden in Amsterdam. Reeds in de 
toespraak van voorzitter Holtland 
kwam duidelijk tot uiting, dat de 
avond meer een bezinning op en een 
herdenken van de bevrijding zou 
worden, dan een feest over dit heuge-
lijke feit. Al met al een geslaagde 
avond, waar de vele aanwezigen nog 
weleens aan terug zullen denken. 

--> 

JONGEREN ERIEFWISSELDNG 

Zowel de American Humanist Asso-
ciation als de American Ethical Union 
willen proberen om hun jonge leden 
met jongeren uit andere landen te laten 
corresponderen. Voorlopig wordt ge-
dacht aan de 14- tot 21-jarigen. Uiter-
aard zal de briefwisseling in de engel-
se taal dienen plaats te vinden. 
Wie hieraan mee wil doen, kan naam, 
adres en leeftijd opgeven aan het Cen-
traal Bureau, Oudegracht 152 te 
Utrecht. Na ontvangst van een aantal 
aanmeldingen worden deze dan op een 
lijst geplaatst en doorgezonden aan de 
beide Amerikaanse organisaties. 
Het Verbond en de redactie van dit 
blad dragen geen enkele verantwoor-
ding en kunnen ook niet ingaan op ge-
vraagde inlichtingen enz. 

5 	Abonneert U op: HET WOORD VAN DE WEEK 
het orgaan van de Humanistische Luisterkring 

Abonnementsgeld f 5.50 per jaar. Adm. Oudegracht 152, Utrecht, Postgiro 58 



HUMANISTISCH OPLEIDINGS INSTITUUT 

Wederom biedt het Instituut voor de jaren 1965-1967 de mogelijk-
heid tot het volgen van een tweetal, gedeeltelijk parallel lopende, 
opleidingen: 

Leergang A — Opleiding tot humanistisch geestelijk raadsman; 
Leergang B — Opleiding tot docent humanistisch vormingsonderwijs 
(vormingsleider). 

De opleidingen staan open voor jonge mensen van een humanistische 
levensovertuiging, waarbij de leeftijdsgrenzen als regel tussen 25 en 
35 jaar zijn. 

De colleges, die gewoonlijk op een zaterdag tussen 14.00 en 18.00 uur 
om de twee weken plaats vinden, worden gehouden in het Erasmus-
huis in Utrecht. 
De volgende vakken worden gedoceerd: humanistiek, filosofie, andra-
gogiek, groepswerk, kennis van de bijbel, van het christendom, van de 
niet-westerse religies en van het georganiseerde humanisme. 
De a.s. raadslieden volgen daarnaast colleges in de praktijk van de 
geestelijke verzorging, in de psychologie en de sociologie, de a.s. 
docenten in de didactiek van het humanistisch vormingsonderwijs. 

De kosten bedragen f 400,— per cursusjaar. Onder bepaalde omstan-
digheden bestaat de mogelijkheid op een tegemoetkoming in deze 
kosten, ook t.a.v. de reiskosten. 

Belangstellenden kunnen nadere inlichtingen krijgen bij het secretariaat 
van het Humanistisch Opleidings Instituut, Oudegracht 152 te Utrecht. 

Amsterdam-Noord, stiefkindje van de Niet ten onrechte merkt het federatie-
Amsterdamse gemeenschappen, of als bestuur van Den Haag in het laatste 
u liever wilt, het slapende Doorn-  nummer van het blad „De Gemeen- 
roosje, begint enig leven te vertonen. 	schap" op, dat de vraag of er een 
Enkele leden willen er wat gaan jongerengroep moet komen in de 
doen; de eerste contacten zijn er. 	eerste plaats een zaak is van die jon- 

geren zelf. Om daarop het antwoord 
Ook in Amstelveen een bijeenkomst te geven zullen ze binnenkort worden 
voor nieuwe leden. Mooie gelegen- 	uitgenodigd. 
heid om met bestuur en andere leden 

	
De loterij voor Bihar heeft een be- 

kennis te maken. 	 drag van ruim f 1100,— opgebracht. 

Uw taak: hun toekomst! 

Centrum voor Humanistische Vorming 

Bijdrage: f 3.75 per jaar. 

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

VOORJAARS - LANDDAG SOCRATES 

Op zondag 23 mei organiseert de Stichting „Socrates" haar gebruikelijke 
voorjaars-landdag in het Conferentieoord „Overvoorde", van Vreden-
burchweg 170-174 tussen Den Haag en Rijswijk. 
Onderwerp zal zijn „Cultuur en techniek", waarbij over de wederzijdse 
beïnvloeding van de culturele situatie en de technische ontwikkeling 
zullen spreken Prof. Dr. H. Freudenthal en Drs. W. G. L. de Haas. De 
conferentie wordt geleid door Dr. P. Thoenes. 
Aanvang 11.00 uur, sluiting 15.30 uur. De kosten bedragen f 3,75 p.p. 
(incl. koffie en thee), voor donateurs, contribuanten van de Stichting 
en studenten f 1,25. Een lunch kan geserveerd worden voor f 3,75. 
Verdere inlichtingen en aanmelding bij het secretariaat van de Stichting 
„Socrates", Oudegracht 152 te Utrecht. 

11*• 	 . 	 :.• 

VAKANTIE 1965 

De buitenwerkcommissie van het H.V. 
heeft de volgende vakantieplannen: 

kinderkamp 10-12 /a ar 

in huize „De Korenbloem" te Elspeet 
van 17 tot 24 juli a.s. 
Leiding: C. J. Oortgijsen en 

mej. J. van Praag. 
Prijs: f 60,— (incl. f 2,— zakgeld). 

Aanmelden bij mej. Judith v. Praag, 
Pr. Mariannelaan 195, Voorburg, Z.H., 
tel.: (070)-98 72 40. 

tentenkampen 13-15 laar 

Op Schouwen (Burgh bij Haamstede) 
zijn drie tentenkampen voor jongeren 
van 13 tot 15 jaar (max. 24 per kamp) 
georganiseerd. 

le kamp van 20 tot 30 juli a.s. 
Leiding en aanmelden bij de heer 
J. Weggelaar, Erasmusgracht 23-111, 
Amsterdam, tel. (020)-8 39 19. 

2e kamp van 30 juli tot 10 augustus. 
Leiding en aanmelden bij de heer 
A. Chrispijn, Jonckerfransstraat 119, 
Rotterdam-1, tel.: (010)-12 78 27. 

3e kamp van 10 tot 20 augustus. 
Aanmelden bij de heer N. Kats, 
Troelstraweg 276, Dordrecht, tel.: 
(01850)-57 28. 

Prijs per kamp: f 65,— per persoon. 

trektochten door 
denemarken 16-18 Jaar 

Twee trektochten van elk 14 dagen per 
fiets en tent door Denemarken. 

le tocht van 15 tot 29 juli. 
Leiding en aanmelden bij de heer 
W. Burgerhout, Bilderdijklaan 19, 
Soest-Zuid, tel.: (02955) -37 13. 

2e tocht van 5 tot 19 augustus. 
Leiding en aanmelden bij de heer 
M. J. Touwenhoofd, Buys Ballotstraat 
37, Den Haag, tel.: (070)-39 82 47. 

Prijs per tocht: f 85,— per persoon. 
Hierbij is niet de treinreis naar Dene-
marken inbegrepen. (Bijv. één retour 
Utrecht-Flensburg:  f 85,40). 

Nadere inlichtingen worden verstrekt 
door bovengenoemde adressen. 
Betalingen graag door giro-overschrij-
vingen op postrekening 304960, t.n.v. 
Humanistisch Verbond, Utrecht, met 
duidelijke vermelding waarvoor de 
betaling bestemd is. 

DRUK: STORM - UTRECHT 


