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Met deze woorden karakteriseerde het jonge H.B.-lid Bosselaar, die de 
conferentie leidde, de bijeenkomst van jongeren en ouderen op 7 mei in 
het Erasmushuis. Belegd door de werkgroep jeugd- en jongerenwerk 
in het Verbond, met de bedoeling de situatie in het land te bekijken 
en met elkaar te praten over de uitbreiding van dit werk, groeide deze 
bijeenkomst in de groepsgesprekken uit tot een boeiende en soms 
felle discussie over datgene wat jonge mensen van het humanisme ver-
wachten en wat ze in het Verbond zien. Dat dit laatste een soms ver-
tekend beeld was, gevolg van een onvoldoende informatie en kennis, 
duidt erop, dat op dit terrein ook voor de ouderen nog heel wat te 
doen valt. 

joragearen en huo-tranninm• 

Voor velen was het een vraag, of ze hun groep als humanistisch moes-
ten aanduiden. Dat was niet alleen een zaak van taktiek, omdat daar-
mee anderen werden afgestoten maar ook omdat ze „het humanisme 
van het H.V." niet zo erg aantrekkelijk vonden. Het was te tam, te 
vaag, te veel beschouwend en te weinig gericht op de actuele proble-
men. Daardoor zou het ook aansluiting missen bij de jonge mens van 
vandaag. Maar daar stonden andere geluiden tegenover, die een veel 
sterker integratie van de jongerengroepen in het leven van het Ver-
bond zouden wensen, met uit de aard der zaak een  eigen verantwoor-
delijkheid. 

wensen 

Er werden tal van wensen op tafel gelegd, die liepen van een eigen 
blad tot aan een verjonging van het hoofdbestuur. Wat dit laatste 
betreft was het goed dat een van de aanwezige leden van de werk-
groep zich zelf als lid van het H.B. bekend maakte  en er op wees dat 
hij geen eenling was. Ook hier weer een onbekendheid met feiten, die 
wijzen op onvoldoende informatie. Er werd ook gevraagd om een 
functionaris, die uitsluitend tot taak zou krijgen de jongerengroepen 
te steunen, meer geld was nodig, jongeren dienden in de gemeenschaps-
besturen zitting te krijgen, de bijeenkomsten van het H.V. zouden ook 
voor jonge mensen aantrekkelijk moeten zijn, sprekers  moesten be-
schikbaar zijn om over die vragen, die jongeren bezig houden, inleidin-
gen te houden, enz. 

eerspe vierlit[ratn5n9 

Deze conferentie was een eerste verkenning en een confrontatie. Velen 
zullen verwonderd geweest zijn toen ze hoorden wat er allemaal al 
gebeurde, al is het nog onvoldoende. Voor de enkele oudere bestuur-
ders die als waarnemers aanwezig waren zal deze confrontatie met 
jonge geestverwanten verfrissend hebben gewerkt en ongetwijfeld hun 
werk in de nabije toekomst beïnvloeden. En al zal niemand naar huis 
zijn gegaan met het gevoel dat het nu allemaal wel in orde komt, 
men heeft van elkaar geleerd en ook wat vertrouwen gekregen. Wat 
bij zal kunnen dragen tot een groter inspanning, omdat, zoals de voor-
zitter in zijn slotwoord zei met een citaat van Fromm „Deze tijd heeft 
niet zozeer behoefte aan nieuwe wijsheid, maar aan toewijding". 
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ACTU_EEL HUMANUSLVJE 

De eerstvolgende televisie-uitzen-
ding in samenwerking met de 
VARA vindt plaats op 15 juni 
a.s. Nederland 1. Aanvangstijd: 
zie programmabladen. 

HET HOOFDBESTUUR 
BESPRAK... 

in zijn vergadering van 30 april, na-
dat de notulen van de vorige bijeen-
komst waren goedgekeurd uitvoerig 
een nota betreffende de doelstelling 
van het openbaar onderwijs. Deze 
nota was afkomstig van de al enkele 
jaren bestaande commissie uit de ver-
schillende levensbeschouwelijke en 
godsdienstige kringen, die reeds een 
tweetal rapporten over het openbaar 
onderwijs heeft gepubliceerd. 

De nota, die door het hoofdbestuur 
werd besproken ging over de doel-
stelling van het onderwijs, met name 
om in de wet tot een meer moderne 
formulering te komen. 

Met de opmerkingen van de H.B. 
zal door de vertegenwoordigers van 
het humanisme in de commissie reke-
ning gehouden worden. 

Een aantal organisatorische zaken 
werden tot de volgende vergadering 
uitgesteld, omdat het hoofdbestuur het 
nodig had geoordeeld nader te wor-
den ingelicht over de gang van za-
ken bij de geestelijke verzorging in de 
strijdkrachten. Aan de hand van en-
kele nota's van de hoofdraadsman 
werden vragen gesteld en opmerkin-
gen gemaakt, waarbij een uitvoerige 
discussie ontstond. Algemeen bestond 
er grote waardering voor de wijze 
waarop de raadslieden deze nieuwe 
en moeilijke taak uitvoeren. Er blijven 
echter nog een aantal vragen over, 
die niet zozeer de inhoud van de 
verzorging betreffen als wel het be-
leid. Daarbij is de diepgaande oriën-
tatie nuttig geweest. 
Enkele mededelingen vereisten nadere 
toelichting, die door het D.B. gege-
ven werd, met name t.a.v. van de 
noodzaak het gemeenschapsgebouw 
in Treebeek (L) op te heffen en de 
instelling van een personeelscommis-
sie. Het hoofdbestuur komt weer bij-
een op 21 mei ... 



gesprek katholieken en 
humanisten 

Zoals men in „Mens en Wereld" 
heeft kunnen lezen, heeft op 16 en 
17 april in het katholieke vormings-
centrum „De Horstink" te Amers-
foort het tweede oriënterende gesprek 
plaats gehad tussen vertegenwoordi-
gers van het Vaticaanse secretariaat 
voor de niet-gelovigen en de IHEU. 
Twee hoofdthema's waren aan de 
orde gesteld, de plaats van de mens 
in de moderne wereld en de commu-
nicatie in een veelvormige samenle-
ving. De gesprekken hebben tot ver-
duidelijking geleid en zullen in de 
toekomst worden voorgezet. Hierbij 
wordt ook gedacht aan besprekingen 
in bepaalde landen over vraagstuk- 

ken, waarover grote verschillen in 
denken en aanpak bestaan. 
Bijgaande overzicht-foto toont een 
aantal van de deelnemers tijdens één 
der bijeenkomsten. 

ontwapening 

Eind vorig jaar heeft het bestuur van 
de Internationale Humanistische en 
Ethische Unie (IHEU) een resolutie 
aanvaard over de ontwapening. Deze 
resolutie, o.a. gepubliceerd in het ja-
nuari-nummer van het internationale 
orgaan, werd gezonden aan de dele-
gaties van de 18 landen-conferentie 
over ontwapening in Genève, aan de 
secretaris-generaal van de Verenigde 
Naties en de regeringen van de 
Sovjet Unie, de Verenigde Staten en 
China. 
Inmiddels zijn bij het secretariaat van 
enkele leiders van delegaties, die de 
conferentie bijwonen, waarderende 
woorden ontvangen voor de steun, die 
de resolutie hen biedt. Eén van hen, 
de ambassadeur van India in Zwitser-
land prijst niet alleen de resolutie, 
maar discussieert eveneens over een 
bepaalde uitspraak, hetgeen bewijst, 
dat de uitspraak van het bestuur van 
de IHEU volstrekt ernstig wordt ge-
nomen. 

B 0 D-9,L,R PROJECT 

Na grondige voorbereiding, o.a. door 
studiebijeenkomsten en vergaderingen 
in de dorpen, die in de streek liggen, 
waar het project zal worden uitge-
voerd, begint het vorm aan te nemen. 
Tijdens de dorpsbijeenkomsten wer-
den niet alleen doel en methode uit-
gelegd, maar ook bijdragen van de 
bevolking gevraagd. 
Onderwijzers en andere personen, die 
wat meer ontwikkeling hebben geno-
ten, zijn bezig geweest gegevens over 
de bevolking te verzamelen. Het uit- 

vietnam 

Eén en twintig „leaders" van de 
Amerikaanse Ethische Unie, welke 
organisatie bij de IHEU is aangeslo-
ten hebben hun steun toegezegd aan 
de beweging voor een mars naar 
Washington voor vrede in Vietnam. 

De Buitenwerkcommissie van het 
Verbond organiseert van 24 juli tot 
6 augustus a.s. een reis naar Parijs en 
Ile de Loge. In de eerste week wordt 
het I.H.E.U.-congres in Parijs be-
zocht met o.m. jongerendiscussie-
groepen. Voor deze groepen hebben 
zich reeds uit vele landen deelnemers 
aangemeld. Eén van de thema's is: 
'The significante of Humanism for 
young people'. In Parijs zal overnacht 
worden in een kostschool, de tweede 
week wordt gekampeerd op een eiland 
in de Seine bij Parijs. De kosten be-
dragen ca. f 285,— exclusief zakgeld. 
Opgave en inlichtingen voor 1 juni bij 
mej. 0. Verwaal, Kastelenlaan 58, 
Utrecht, tel. 030-80574. 
voorbereiding 
Voor deelnemers aan bovenvermelde 
reis (d.w.z. zij die zich reeds opgege-
ven hebben en zij die dit serieus over-
wegen) belegt de werkgroep Huma-
nistisch Jeugd- en Jongerenwerk van 
het Verbond op zaterdag, 4 juni as. 
in het Erasmushuis te Utrecht 's mid-
dags een oriënteringsbijeenkomst. Be-
halve de kennismaking van deelne- 

voerende comité voor het project 
komt regelmatig bijeen. Men is bezig 
met de vorming van een cooperatie, 
met het onderwijs in betere landbouw-
methodes, het verstrekken van geld 
aan families om werktuigen voor het 
bewerken van de grond aan te schaf-
fen en met de voorbereiding van een 
kleine industrie voor het maken van 
vloerkleden. Hierin zullen vooral 
werklozen en bedelaars opgeleid wor- 

stem uit rusland 
Op uitnodiging van het bestuur van 
onze Internationale zal naar alle 
waarschijnlijkheid een Russische jour-
naliste aan het congres in Parijs deel-
nemen. Mej. Kichanova heeft ook 
een artikel voor „International Huma-
nism" geschreven met commentaar 
op de beschouwing van prof. van 
Praag, die eerder verscheen. 

mers onderling zal over de I.H.E.U. 
en het congres in het algemeen ge-
sproken worden door de heer Th. W. 
Polet, terwijl verder o.m. aandacht 
besteed zal worden aan de thema's 
van de jongerendiscussiegroepen in 
Parijs. 
ander jongerencongres 
Van 11 tot 14 juli a.s. belegt de 
Ligue Française de l'Enseignement, 
de Franse vereniging voor openbaar 
onderwijs die ook lid is van de inter-
nationale humanistische unie, een in-
ternationale jongerenbijeenkomst in 
Beauregard nabij Soissons. Daarna 
kan men in het kader van deze or-
ganisatie naar Parijs gaan, waar tot 
het einde van de maand velerlei jon-
gerenactiviteiten zullen zijn, o.m. ook 
de jongerendiscussiegroepen van het 
IHEU-congres. Voor deze evenemen-
ten is een gemiddelde kennis van de 
Franse taal vereist. Leeftijd 16 tot 25 
jaar. Kosten bedragen ca. 300 fr. 
francs. Voor verdere inlichtingen en 
informaties wende men zich tot de 
heer J. Brandsma, Dennenlaan 20, 
Zwollerkerspel. 

den en een sober bestaan kunnen vin-
den. Voor de uitrusting en voor-
lichting is hulp gevraagd aan het mi-
nisterie van landbouw van de staat 
Bihar. 
Wat betreft de inrichting van een 
cooperatie is aan het secretariaat van 
de IHEU om voorlichting verzocht. 
Enkele leden-experts in Wageningen 
zijn bezig materiaal bijeen te bren-
gen. 

INTERNATIONAAL E`,] [J == (LAWS 
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WI-  DE GEWESTEN 
Op 19 mei (Hemelvaartsdag) orga-
niseert Groningen een familiedag in 
Noordlaren. Er is een bijeenkomst in 
de open lucht, een gezamenlijke 
broodmaaltijd en een wandeling. De 
kinderen krijgen een eigen program-
ma. 
Ook Drenthe heeft weer een familie-
dag in Havelte en wel op zondag 22 
mei. Een bezoek aan de meeu-
wenkolonie en een ongedwongen ge-
sprek, terwijl ook hier de kinderen 
met elkaar zullen optrekken. 
Als u dit blad krijgt, is de familie-
dag van Friesland voorbij. Die vond 
plaats in Drachten op 15 mei en het 
programma was veelbelovend. 

Jongerenweekend 213 april St. Mi-
chielsgestel. Jeu de boule" ofwel een 
potje knikkeren op z'n frans. 

steunfonds 
Als u dit leest kloppen de cijfers al niet meer. Zij geven n.l. de stand 
per 1 mei 1966 aan. 
In het eerste kwartaal werd f 96.940,49 ontvangen uit 6307 bijdragen. 
Gedurende april kwam daar „ 5.220,29 bij uit 	414 	„ 

Op 1 mei was de stand dus f 102.160.78 uit 	6721 giften 

Dat is belangrijk meer dan in de eerste maanden van 1965, maar ... 
aangezien het Verbond dit jaar voor de financiering van de geestelijke 
verzorging bijna f 200.000,— nodig heeft, gaat het Steunfonds door. 

U weet het adres? 

STICHTIN2 .51r=L9 NFONDS 	 6168  
AKITnSeil HUMANISME GIRO AMERSFOORT 

JONGEREN BIJEEN 
Het jongerenweekend van 2-3 april in St.-Michielsgestel was een suk-
ses. Voor de organisatie waren de jonge Eindhovenaren verantwoor-
delijk en deze verantwoordelijkheid konden zij goed aan. De 40 deelne-
mers kwamen van de humanistische jongerenorganisaties in Rotterdam, 
Den Haag, Groningen, Utrecht en Eindhoven. 
Prof. Ruijgrok belichtte op de zaterdagmiddag enkele onderdelen van 
het, technische, Rand-rapport als basis voor meer ethische beschou-
wing over toekomstverwachtingen. Het Rand-rapport is opgesteld door 
een Californisch concern, en bevat series jaartallen bij welke onder-
vraagden uit vele en verschillende intellectuele levenssituaties zich een 
bepaalde ontwikkeling in de technische vooruitgang als tot stand ge-
komen dachten. De vraag rijst, welke houding de mens temidden van 
deze verbijsterende technische ontwikkeling aan moet nemen, wil hij 
niet te gronde gaan aan materialisme en geestelijke armoede. 
Aan de hand van het boek van prof. Landheer: „Beeld van de toe-
komst" schetste prof. Ruijgrok een mogelijke oplossing, die hierin be-
staat, dat de mensheid haar angsten en toenemende onlustgevoelens zal 
kunnen bestrijden, door te streven naar een permanente wereld, waar 
men zijn behoeften vrijwillig tot het noodzakelijke  zal inperken om 
daardoor zijn kreativiteit verder tot ontplooiing te brengen. 
De goede stemming werd 's avonds nog verhoogd met het gezamenlijk 
instuderen van enkele eenvoudige, leuke volksdansen. 

HUWELIJKSCONTACTEN 

Uit een tussentijds verslag van de 
Humanistische Correspondentiekring 
voor Huwelijks-Contacten (postbus 
210, Utrecht) blijkt, dat het aantal 
deelnemers vrij snel stijgt. Eind 1965 
bedroeg dit 363 en is in drie maanden 
gestegen tot 423. 

CONGRES 1966 
Om alvast te noteren: het congres 
vindt plaats op 15 en 16 april '66 in 
het N.V. huis te Utrecht. In de kring 
van hoofd- en dagelijks bestuur lig-
gen al plannen om met de ervaringen 
van vorige congressen tot een opzet 
te komen, die meer tijd voor gron-
dige bespreking van de voorstellen 
waarborgt. 

GEMEENSCHAPSHUBS 
TREEBEEK 
Ondanks de persoonlijke toewijding 
van enkele leden van de gemeenschap 
Brunssum is het niet mogelijk geble-
ken, het indertijd gestichte huis te 
handhaven. De exploitatie was een te 
zware last, zodat op voorstel van het 
gemeenschapsbestuur besloten werd 
het gebouw aan een plaatselijke orga-
nisatie te verkopen. Daarbij is over-
een gekomen, dat de gemeenschap er 
gebruik van kan blijven maken. 

VAN ANDEREN 
Wij ontvingen van de 	(As- 
sociation for Liberal Christianity and 
Religious Freedom), waartoe in ons 
land o.a. de vrijzinnig protestanten 
behoren bericht, dat deze organisatie 
haar 19e internationale congres houdt 
in Londen van 2 tot 7 augustus 1966. 
Thema is: The spiritual challenge to 
man and our response. Congrestalen 
zijn frans, duits en engels. 
Belangstellenden kunnen nadere ge-
gevens krijgen bij het secretariaat 
van I.A.R.F., Laan Copes van Cat-
tenburgh 40, Den Haag, tel. 070-
638860. 
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Zomerprogramma 1966 
kinderkamp (10-12 jaar) 
Elspeet van 9 t/m 16 juli. 
Leiding de Heer en mevr. C. J. van 
Oostgijsen-van Praag. 
Kosten van deelneming f 65,—. 
tentenkampen (13 t/m 15 jaar) 
De tentenkampen voor jongeren van 
13 t/m 15 jaar worden ditmaal ge-
houden in Rijssen (0) op een terrein 
van de stichting „Zon en Vrijheid", 
waardoor gebruik gemaakt kan wor-
den van de aanwezige kampeerac-
comodatie. 
Rijssen ligt in een prachtige bos- en 
heuvelrijke omgeving: op geringe af-
stand is er eveneens een goed open-
luchtzwembad. 
De kampperioden zijn: 

I. 2-16 juli prijs f 100,—, 
Leiding R. Thoutenhoofd. 
II. 16-26 juli prijs f 75,—, 

Leiding Mej. J. Oosterwold. 
III. 26 juli-5 aug- prijs f 75,—, 
Leiding Heer en Mevr. Crispijn. 
Alle prijzen zijn exclusief reiskosten. 
trektochten (16 t/m 18 jaar) 
Denemarken van 5 t/m 20 juli. 
Leiding: de heer F. Doeleman. 
Prijs: f 180,— (waarin begrepen een 
geraamd bedrag van ± f 60,— o.a. 
reiskosten). 
Engeland is volgeboekt. 
1.H.E.U.-kamp (18 t/m 23 jaar) 
Frankrijk van 24 juli t/m 7 aug. 
Prijs inclusief congresdeelname: f 215. 
Reiskosten circa f 70,—. Leiding: De 
heer en mevrouw Doké. 
Voor alle kampen inlichtingen en op-
gaven bij mej. 0. Verwaal, Kastelen-
laan 58, Utrecht. Tel. 030-80574. 

roemde Belle van Zuilen. Ook verder 
is dit blad, dat steeds dikker gaat 
worden, een boeiende informatiebron. 

Van de aanwezigheid voor een 
spreekbeurt van de heer Kruyswijk 
in Sneek maakte een groepje jonge-
ren gebruik om hem ook te strikken. 
Als we het verslag mogen geloven, 
kwam er een goed gesprek tot stand. 

Nadat men in Deventer het eens was 
geworden over een gezamenlijke her-
denking van de 4e mei, gooiden en-
kele kerkgenootschappen weer roet in 
het eten. Zodat de humanisten het 
apart deden. Jammer, de tijd was 
blijkbaar nog niet rijp. 

En tenslotte, wist u dat ook in Em-
meloord geregeld bijeenkomsten plaats 
vinden? Een werkgroep zit er nog niet 
in, maar contact is er in elk geval. 

vervolg: JONGEREN IDUJEEN 

Zondagmorgen kwam de journalist Jan Rogier de knuppel in het hoen-
derhok werpen. Hij zou zijn artikel „Humanistisch Verbond, een kerk-
je naast de kerken" van februari 1966 in Vrij Nederland toelichten. 
's Schrijvers naam, die door de verhalen over dit artikel woeste voor-
stellingen had opgeroepen bij velen, bleek integendeel bij een zeer re-
delijke jonge man te behoren. Rogier merkte op dat hij bij zijn stuk 
nog graag geplaatst had gezien de opmerking: „Waarschijnlijk is het 
H.V. door het harde en suksesvolle vechten in het begin zijn span-
kracht verloren, en is het de na-oorlogse generatie die zich hier geen 
voldoende rekenschap van geeft, zodat er reden voor kritiek kan zijn, 
gelijksoortig aan die van mij." 
Wat' de spreker ons verder vertelde, staat ook in Vrij Nederland en 
komt hierop neer: 

Het H.V. is een kerkje naast de kerken, omdat het niet genoeg op-
bouwt juist buiten de kerken; 
Het H.V. mist het politieke engagement, terwijl toch politiek inhe-
rent is aan levenshouding, en ook levenshouding een zaak is van 
een instelling op levensbeschouwelijke grondslag met een zo prakti-
sche strekking; 
Progressief, wat het H.V. wil zijn, wordt door Rogier in direct ver-
band gebracht met links ... 
De interne aktiviteiten van het H.V. zijn prijzenswaardig, maar door 
verstikkingsdood bedreigd. 

Er waren echter nogal wat jonge mensen, die de humanistische levens-
beschouwing voor zich zelf wilden interpreteren, zonder hem verder 
te bombarderen tot algemene levensinstelling en zonder hem met poli-
tiek te verbinden. 
Waren er die wèl graag zagen dat het H.V. op politiek gebied zijn 
stem liet horen, dan bestond er binnen deze groep nog onenigheid over 
de manier waarop: n.l. 6f als Verbond één bepaalde stellingname, dus 
een werkelijk betrokken zijn in; <Sf het uiten van een zekere humanisti-
sche mening, tot niets verplichtend. 
De diskussie, volgende op de met aandacht beluisterde lezing duurde 
na het vertrek van de spreker nog in groepjes voort tijdens de boswan-
deling. 
Het weekend werd gemarkeerd met gesprekken over de organisatie 
van de humanistische jeugd. Verschillende omlijnde ideeën leven er bij 
diverse jonge mensen Ook in dit opzicht was het gunstig elkaars me-
ningen te polsen. 
De Eindhovense jongeren beschouwen het welslagen van dit weekend 
als een uitdaging, die erom vraagt, door andere jongerengroepen met 
soortgelijke initiatieven beantwoord te worden. 

Marie Westeneng 

UIT DE GEMEENSCHAPPEN 

Den Haag-Noord heeft een priester 
uitgenodigd om uiteen te zetten, wel-
ke wijzigingen zich binnen de ka-
tholieke kerk aan het voltrekken zijn. 
Het katholicisme van vandaag vormt 
een heel ander beeld dan waarmee 
we vertrouwd waren. 
En de jongerencontactgroep kreeg 
een gereformeerde predikant op be-
zoek die vertelde hoe of hij het huma-
nisme zag. 

Sedert kort kunnen de ouders van 
jonge kinderen in Eindhoven ook 
naar de bijeenkomsten. Ze worden 
tijdens de aanwezigheid van hun 
ouders in hetzelfde gebouw deskundig 
bezig gehouden. En in het kader van 
het 2e lustrum van de Technische 
Hogeschool werd een bijeenkomst ge-
organiseerd, waar de algemeen voor-
zitter sprak en waar de helft van het 
gehoor uit studenten bestond. 

Bij het afdrukken van dit nummer 
vernamen we, dat Nieuwe Niedorp 
een zwaar verlies heeft geleden door 
het plotselinge overlijden van voor-
zitter Peetoom. We komen in het 
volgende nummer hierop terug. 

Rotterdam vierde op heel plezierige 
wijze het 20-jarig bestaan van de ge-
meenschap en kon bij die gelegenheid 
het duizendste lid welkom heten. 

Met de verkiezingen in het vooruit-
zicht heeft Utrecht enkele humanis-
ten uitgenodigd zich over de partij 
van hun keuze uit te spreken. En men 
heeft de voorbereiding ter hand geno-
men om in mei het 20-jarig bestaan 
te vieren, waarbij prof. Stuiveling zal 
spreken. 

Als voorbereiding tot een bezoek aan 
het slot Zuilen a.d. Vecht verscheen 
in het blad van Zeist een stukje his-
torie, in het bijzonder over de be- 

DRUK: STORM - UTRECHT 


