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Deelnemers aan het laatste congres in 1963 zullen zich herinneren dat 
daar vele afgevaardigden hun vrees erover hebben uitgesproken, dat 
het Verbond aan het verouderen is. De gemiddelde leef tijd wórdt 
hoger, te weinig jongeren sluiten zich aan en vofgens sommige spre-
kers is het niet denkbeeldig, dat het Verbond over enkele jaren aan 
ouderdomszwakte ten onder zal gaan. 
Zolang deze uitspraken komen van jonge leden, die ze met aan de 
jeugd eigen felheid poneren, zal het nog wel meevallen. Er is, zeker 
in de organisatorische sector een verjonging aan de gang, nieuwe fi-
guren treden naar voren en het hoofdbestuur zoekt, evenals vele ge-
meenschappen ook bewust in deze richting, gelukkig niet zonder 
succes. 
Toch is de klacht en de vrees daarmee niet van de baan. Men kan er 
ook niet aan ontkomen door er op te wijzen, dat alle organisaties met 
dit vraagstuk worstelen en de schuld dan werpen op de jeugd zelf, die 
er geen behoefte aan heeft zich te binden en duidelijk kleur te beken-
nen. Wie om zich heen kijkt weet, dat er geen sprake is van zich af-
zijdig houden van de jongeren, dat er integendeel in tal van gebieden 
van het maatschappelijke, geestelijke en culturele leven gesproken 
kan worden van een opmars van de jonge generatie. 
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Maar het is onmiskenbaar, dat de meeste gemeenschapsbesturen, ook 
al zitten er enkele jongeren in, niet ten onrechte klagen dat aan de 
activiteiten te weinig door jonge mensen wordt deelgenomen. Gaat 
men wat dieper op de zaak in, dan blijkt dit vooral het geval te zijn 
bij het bezoek aan de bijeenkomsten. 
Alle goede bedoelingen ten spijt, en met alle respect voor de pogingen 
die men doet om die bijeenkomsten wat inhoud en aankleding betreft 
aantrekkelijk te maken, vrezen we toch dat dit niet voldoende is. Men 
hoeft zijn energie op dit gebied daarmee niet te stoppen, ook anderen 
en zeker aarzelende belangstellenden zullen zich in een wat meer ver-
antwoorde omgeving eerder op hun plaats voelen. 
Wat echter wel aandacht vraagt is, in hoeverre we er in slagen ons 
werk die vorm te geven en zo verscheiden te maken, dat iedereen er 
zijn plaats in kan vinden. Niet voor niets bestaan er vrouwengroepen, 
zijn er gespreksgroepen voor jongeren, worden er met opvallend suc-
ces pogingen gedaan arbeiders in groepen bijeen te brengen. Nog al 
te veel echter beperken vele gemeenschappen zich tot een enkele 
maandelijkse bijeenkomst, terwijl zo langzamerhand het werk van het 
Verbond zich over een ontzaggelijk breed gebied is gaan uitspreiden. 
Met enig nadenken moet het mogelijk zijn daarin taken te vinden, die 
ook jongeren aanspreken. Waarbij een beroep gedaan kan worden op 
hun fantasie, hun inventiviteit, hun geestelijke frisheid, hun vermogen 
tot improviseren. Als traditionele vormen, die betekenis hebben voor 
de oude generatie, de jonge niet aanspreken, moet die jonge generatie 
de kans krijgen haar eigen opvattingen tot gelding te brengen. 
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ACTUEEL HUMANISME 

is de titel van een nieuwe rubriek 
in het VARA-TV-programma in 
samenwerking met het Humanis-
tisch Verbond. De rubriek zal 
worden verzorgd door de heer 
J. Bijleveld, tweede voorzitter. De 
eerste uitzending vindt plaats op 
woensdag 7 oktober a.s. om kwart 
over tien. 
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STENEN VOOR BROOD? 

Over de TV-uitzending op 2 juli on-
der deze titel schreef o.m. Het Va-
derland „Aan het begin van deze 
VARA-avond had Pier Tania de 
hoofdluchtmachtpredikant ds. A. C. J. 
van der Poel en de hoofdvlootaal-
moezenier dr. L. A. M. Goossens aan 
tafel gelokt met de heer H. J. J. Lips, 
hoofdraadsman namens het Humanis-
tisch Verbond om nu eens rustig te 
spreken over de zojuist verkregen 
plaats van de laatstgenoemde en zijn 
medewerkers op het terrein van de 
geestelijke verzorging bij de Neder-
landse Strijdkrachten. Natuurlijk ble-
ven bij zoveel hoofden ook zoveel 
meningen overeind, al leverde Ta-
nia's slotsom dat het bereiken van dit 
nieuwe stukje geestelijke vrijheid in 
elk geval winst betekent bij de heren 
een eenstemmig knikje op. En om die 
persoonlijke impressie (meer kan dit 
niet zijn) nog even door te zetten: 
het was alsof de aalmoezenier de 
nieuwe toestand aanmerkelijk gerus-
ter bezag dan de dominee, die zich 
er nogal sterk bij betrokken voelde 
en die deze gegrepenheid onder meer 
tot uitdrukking bracht in de woorden: 
„Wanneer ik met humanisten praat, 
ben ik naar mijn gevoel altijd bezig 
met het eerste gedeelte uit de ge-
schiedenis van de Verloren Zoon". 
Geen man, zo te zien, die gemakke-
lijk van zijn voetstuk komt, ds. Van 
der Poel — al was het natuurlijk nog 
interessanter geweest als wij hier ds. 
Bos hadden gezien, wiens uitspraak 
„Stenen voor brood" mede aanleiding 
tot dit gesprek was geweest, en in 
ieder geval tot de titel van de uit-
zending." 

(Hum. Documentatiedienst) 



Tijdens de vergaderingen van het dagelijks- en hoofdbestuur van de 
International Humanist and Ethical Union zijn een aantal belangrijke 
beslissingen genomen. Zo is besloten het aantal leden van het dagelijks 
bestuur, dat tot nu toe uit vijf bestond, te verhogen tot zeven. Voor het 
komende jaar zal ook zitting hebben Prof. de Coninck van het Bel-
gisch Humanistisch Verbond naast Dr. J. P. van Praag, voorzitter, 
H. J. Blackham (Engeland) secretaris; S. H. Scheuer (Amerika) pen-
ningmeester, T. H. McCarrol (Amerika) en Prof. S. N. Ray (India). 
De zevende plaats blijft voorlopig open. 
Aan de humanistische studentengroep in Engeland zal verzocht wor-
den contact op te nemen met dergelijke groepen in andere landen als 
voorbereiding voor het congres in 1966 in Parijs. 
Het bestuur keurde de toelating tot de Internationale goed van hu-
manistische groepen in Italië, Zuid-Australia, Nieuw-Zeeland en de 
Phillippijnen. 
Een uitvoerige discussie vond plaats over de vraag, of de zgn. Am-
sterdamse Declaratie van 1952 vervangen moet worden door een 
nieuwe verklaring, zoals van enkele zijden gesuggereerd is. De alge-
mene opinie was, dat dit niet noodzakelijk was, maar dat wellicht 
behoefte is aan een korte verklaring, die als een humanistisch mani-
fest kan worden gebruikt. Een dergelijke verklaring werd door een 
kleine commissie ontworpen en zal nu aan de ledenorganisaties ter 
beoordeling gezonden worden. 
Wat het Bihar-project betreft, waarvoor de Internationale de nodige 
fondsen moet bijeen brengen, bleek dat men in de meeste landen niet 
goed wist hoe dit aan te pakken. Besloten werd, dat het secretariaat, 
mede met de ervaring van de manier waarop de zaak in Nederland 
verloopt, aan de andere organisaties aanwijzingen zal geven. 
Een belangrijk punt, dat een groot deel van de beschikbare tijd in be-
slag nam, was de voorbereiding van het congres in 1966, dat zoals 
bekend waarschijnlijk in Parijs gehouden zal worden. Het bestuur 
ging accoord met de door het dagelijks bestuur voorgestelde maat-
regelen, terwijl tevens voorstellen werden gedaan voor het thema, 
waarover het congres zal spreken. Het secretariaat kreeg de nodige 
volmachten om verdere stappen te ondernemen. 
Zowel het jaarverslag van de secretaris als van de penningmeester 
werden goedgekeurd, waarbij wederom het te geringe budget ter 
sprake kwam dat onvoldoende is om de snel groeiende organisatie 
over de noodzakelijke middelen te doen beschikken. 
Met voldoening nam de vergadering er kennis van, dat door onze  
vertegenwoordigers bij de Verenigde Naties en UNESCO voortdu-
rend belangrijke contacten gelegd worden, die aan de bekendheid van 
de IHEU ten goede komen. 
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De mogelijkheden zijn er, ook door actie naar buiten. En het zal 
niemand bevreemden dat we hierbij niet alleen denken aan het vor-
mingsonderwijs, dat nog maar amper van de grond is, maar ook aan 
een, zij het dan tijdelijke inspanning voor het ontwikkelingsplan in 
Bihar, waarvoor het hoofdbestuur juist een beroep op de jongeren 
meent te moeten doen. Hopelijk zullen vooral zij het zijn die  zich op
17 oktober in Utrecht present melden. 

Overzicht van de grote zaal van het 
Erasmushuis te Utrecht tijdens een 
van de vergaderingen van het be-
stuur van de Internationale Huma-
nistische en Ethische Unie op 11 en 
12 juli j.l. 
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De organisatie-secretaris van de 
IHEU, de heer W. C. Koppenberg, 
heeft als gast het congres bijge-
woond van de Internationale bewe-
ging voor vrijzinnig christendom 
(IARF), dat begin augustus in Den 
Haag plaats vond. 

Half juli heeft de voorzitter van de 
IHEU, Dr. J. P. van Praag, een kort 
bezoek gebracht aan Hannover, om 
met bestuursleden van de Duitse hu- 
manistische beweging overleg te 
plegen. 

Na de vergaderingen hebben nog en-
kele buitenlandse gasten een paar 
dagen in ons land vertoeft. Enkelen 
van hen, zoals de heer Guhathakurta 
uit India, Hornback (foto: links) en 
McCarroll (foto: rechts), beiden uit 
de Verenigde Staten, hebben met de 
organisatie-secretaris van het Ver-
bond als gastheer bezoeken gebracht 
aan De Ark en het militaire tehuis in 
't Harde. 



steunfonds 
Ondanks stralende zon en bijna tropische hitte hebben enkele medewerkers 
van het Steunfonds in augustus dag aan dag gezwoegd aan de voorbereiding 
van de september-actie. Andere lieden zijn reeds voor 1965 in de weer. 

Zij weten dat het Verbond het Steunfonds niet meer kan missen, maar ook, 
dat hun werk resultaten afwerpt. 

Negentig duizend gulden heeft het Steunfonds dit jaar reeds aan het Huma-
nistisch Verbond uitgekeerd. Daarmee is de bron niet uitgeput. De bank be-
waart nog f 26.000,—, een bedrag, dat in de laatste vier maanden nog aan-
merkelijk zal toenemen. 

Dat is ook nodig, want vóór 31 december 1964 zal het Steunfonds naar 
schatting nog voor f 50.000,— moeten zorgen. 
Als alles naar wens verloopt zal het Steunfonds dit jaar niet alleen al het 
landelijke praktische werk en de eerste regionale geesteijke raadsman in de 
Rijnmond financieren, doch bovendien de komst van een tweede regionale 
functionaris mogelijk maken. 

Hoe belangrijk dit is blijkt in de Rijnmond. De geestelijke raadsman in dat 
gebied verwacht eind 1964 ruim vijftig medewerkers tot zijn beschikking te 
hebben en in dit jaar omstreeks 500 mensen te bereiken. In 1966/67 denkt hij 
zelfs enkele duizenden buitenkerkelijken in gespreksgroepen verenigd te 
hebben. 

Pessimistische lieden hebben vijf jaar geleden wel eens gezegd, dat het 
Steunfonds te hoog mikte. Zij kregen ongelijk, dank zij de trouw van onze 
contribuanten en de medewerking van vele vrijwilligers. 

Het Steunfonds gaat verder. Van uw medeleven en offerbereidheid is het 
verzekerd. 

STICHVING STEUNFONDS 
PRA GITISCH HUMANISME 

AMERSFOORT 
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Het militair tehuis te Havelte „De 
Hunneberg" van het Humanistisch 
Thuisfront werd op 12 juli officieel 
geopend en vrijwel alle grote en pro-
vinciale bladen hebben er over ge-
schreven. De Noord Ooster uit Wil-
dervank van 13 juli schreef o.m.: 
„De voorzitter van het Humanistisch 
Thuisfront, de heer A. R. Vermeer, 
merkte op dat het niet de bedoeling 
is, naast elke kazerne een humanis-
tisch tehuis te vestigen, maar hij was 
verheugd dat bij de Johannes Post-
kazerne, waar meer dan 2500 solda-
ten gelegerd zijn, dit nieuwe tehuis 
nu voltooid is. 
Generaal P. Doornebal die de ope-
ning verrichtte namens de Staatsse-
cretaris van Defensie, wees erop dat 
steeds meer militairen na hun dage-
lijkse diensttijd onderdak zoeken in 
de tehuizen. Het stijgend bezoek 
noemde hij een verheugend teken. 
Het Tweede Kamerlid J. Smallen-
broek (A.R.) sprak namens het Col-
lege van Gedeputeerde Staten van 
Drenthe. Hij zei dat men steeds meer 
inziet dat de overheden niet mogen 
discrimineren bij de geestelijke ver-
zorging in het leger, en dat de gees-
telijke vrijheden ook daar gerespec-
teerd behoren te worden. Omdat de 
overheid de burger in dienst roept, 
heeft zij iets te maken met diens vrije 
tijd, draagt zij er verantwoordelijk- 
heid voor dat de dienstplichtige de 
vrije tijd goed kan doorbrengen, van-
daar dat zij subsidieert. 
De opening werd bijgewoond door de 
hoofdvlootaalmoezenier en de hoofd-
luchtmachtpredikant en tal van ande-
re militaire en burgerlijke autoriteiten. 

(Hum. Documentatiedienst) 

DOENSTWEIGERONG 

A.s. dienstplichtigen, welke overwe-
gen om op principiële gronden een 
beroep te doen op de dienstweige-
ringswet, en hierover wensen te wor-
den ingelicht, wordt aangeraden zich 
schriftelijk in verbinding te stellen 
met de Centraal Geestelijk Raadsman, 
D. Th. F. d'Angremond, p/a Centraal 
Bureau. 

SPREKERSCURSUS 

De plannen voor deze cursus zijn nu 
rond. Het ligt in de bedoeling om op 
de zaterdagen 16 januari, 13 februa-
ri en 13 maart 1963 in Het Erasmus-
huis te Utrecht met hen die zich hier-
voor opgaven, bijeen te komen. Bin-
nenkort krijgt iedereen rechtstreeks 
bericht. Er kunnen nog enkele lief-
hebbers bij, bij voorkeur beneden de 
40 jaar. Opgave aan de organisatie-
secretaris, p/a Centraal Bureau. 
Er zijn geen kosten aan verbonden. 
Als docenten zullen o.m. optreden dr. 
J. P. van Praag en prof dr. G. Stui-
veling. 
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3 	drie-maandelijks orgaan van de International Humanist and Ethical Llnion. 

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

Utrecht. 

NIEUWE RAADSLUEDEKI 

Door het Hoofdbestuur zijn tot raads-
lieden benoemd resp. Mevr. J. K. 
Nuyt-Jans te Amsterdam als plaatse-
lijk geestelijk raadsvrouwe, Mevr. 
P. Martyn-Fierlier te de Bilt als 
raadsvrouwe bij de psychiatrische in-
richtingen en als raadslieden bij de 
Telefonische Hulpdienst in Amster-
dam Mevr. J. W. Klein-von Baum-
hauer, Mevr. M. Kroonen-Rerink en 
de heren J. Kroonen en A. Goudsmit. 

STUDIE-WEEKEND VOOR 
OESPREKSLEIDERS 

Op 10 en 11 oktober zullen in De 
Ark te Nunspeet de leiders van ge-
spreksgroepen uit het gehele land 
weer een bijeenkomst hebben. De lei-
ding berust als gewoonlijk bij de 
Commissie Groepswerk, terwijl op 
het programma een inleiding van de 
heer Schonk staat. Deze inleiding zal 
met bandopnamen toegelicht worden, 
terwijl de deelnemers vooral met de 
practische problemen uit de praktijk 
geconfronteerd zullen worden. 



gmansomnLan 	 UIT DE GEWESTEN 

De Gemeenschap Enschede heeft be-
gin juli een ernstig verlies geleden 
door het overlijden op 55-jarige leef-
tijd van de heer J. G. Bannink, die 
jarenlang lid van het bestuur is ge-
weest. Tevens vervulde hij de plaats 
van geestelijk raadsman, al heeft hij 
nooit gewild, als zodanig te worden 
benoemd. Wie echter in moeilijkhe-
den zat, wist hem te vinden en ge-
bruik te maken van zijn wijs en be-
zonken oordeel. Bij zijn crematie te 
Dieren heeft o.a. raadsman Scheper 
uit Hengelo gesproken, terwijl vele 
vrienden en leden van gewest en ge-
meenschap aanwezig waren. Ook de 
geestelijk raadsman in algemene 
dienst P. N. Kruyswijk getuigde van 
zijn belangstelling. 

Eind augustus is in Assen plotseling 
overleden ons lid Mr. A. Murman, 
rechter aldaar. Hij bereikte de leef-
tijd van 63 jaar. 
Mr. Murman heeft deel uitgemaakt 
van het eerste hoofdbestuur en was 
in de Noordelijke provinciën vooral 
bekend als spreker voor het Verbond. 
Bij zijn begrafenis vertegenwoordigde 
de algemeen-secretaris B. J. Max het 
Hoofdbestuur. 

Zondag 18 oktober houdt het gewest 
Utrechtl't Gooi een studiedag in ho-
tel „De Alsemhof", te De Bilt. Men 
heeft een aantrekkelijk onderwerp ge-
kozen, n.l. „Stromingen in het huma-
nisme", waarbij de inleiders Dr. D. 
H. Prins, Dr. J. de Tempe en Dr. 
Jac. de Roy resp. de religieuze, de ra-
tionalistische en de existentialistische 
stroming voor hun rekening zullen 
nemen. 
De bijeenkomst begint om 10 uur en 
eindigt om 16.15 uur. De toegangs-
prijs bedraagt f 1,25, waarvoor men 
tevens een kopje koffie krijgt. 

Op 13 september houdt het gewest 
Noord-Holland de jaarlijkse familie-
dag in IJmuiden. Men wordt ver-
wacht in het clubhuis De Brulboei, 
Kanaalstraat 228c tussen half elf en 
kwart voor elf. Na verwelkoming en 
koffie is er zowel voor de volwasse-
nen als de kinderen een afzonderlijk 
program. De ouderen maken tochten 
naar de haven, de sluizen enz. en 
's middags is er voordracht en mu-
ziek te beluisteren. 
Kosten voor volwassenen f 1,50, kin-
deren beneden de 16 jaar f 1,—. 
Wij wensen hen mooi weer en veel 
plezier, en hopen nog op een ver-
slagje met een paar foto's. 

KERSTEVIDS 1964 

Van donderdagavond 24 december 
tot zondag 27 december na het diner, 
is De Ark gereserveerd voor het tra-
ditionele Kerstkamp. 
Voor de leden is de gelegenheid 
opengesteld zich reeds vóór 15 okto-
ber op te geven, daarna worden de 
beschikbare plaatsen in volgorde van 
binnenkomst afgewikkeld. De leiding 
wordt nog bekend gemaakt. 
De prijs bedraagt f 30,— per per-
soon. Opgaven bij „De Ark", Bel-
védèrelaan 14 te Nunspeet, telefoon 
03412-2404. 
In verband met de te verwachten be-
langstelling wordt aangeraden zich zo 
spoedig mogelijk op te geven. 

ADAT DE DEMEENSONAPIPEN 

Hoewel de berichten al weer begin-
nen te komen, is het nog niet genoeg 
om er een hele rubriek aan te wij-
den, die we trouwens wegens teveel 
aan andere kopij al niet eens meer 
hebben. 

STUDENTEN 

De SVHG (Studentenvereniging op 
humanistische grondslag „Socrates") 
is met de Humanistische Jongeren 
Beweging uit België plannen aan het 
voorbereiden om in de loop van het 
volgende jaar een congres te organi-
seren over jeugd en humanisme met 
de humanistische jongerenorganisaties 
uit de Benelux. 

Uw taak: hun toekomst! 

Centrum vocDu. Humanistiscr0c Vorming 

Bijdrage: f 3,75 per jaar. 

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

JONGE MENSEN HELPEN 	A...r 
is het thema van een jongerenbijeenkomst op 

zaterdag 2? Oktober a.s, bin het Erasmushuis te Litrechil. 

Inleidingen, discussie, film e.d. over de ontwikkelingshulp en meer in het 
bijzonder ons aandeel daarin in verband met het project in, de Indiase staat 
Bihar. 

Aanvang van de bijeenkomen 119 gil 0.9 r. 

De kosten bedragen f 2,50 per persoon, inclusief consumptie en lunch. Van 
de reiskosten boven f 3,— wordt de helft vergoed. Men kan zich opgeven 
door storting of overschrijving van f 2,50 op girorekening 304960 ten name 
van het Humanistisch Verbond, Oudegracht 152 te Utrecht en onder ver- 
melding van „Jongerenbijeenkomst". 

Een uitvoerig programma, tevens toe- gangsbewijs, wordt dan toegezonden. 

Er wordt  op gerekend dat iedereen kenon Oje zijcifil jong  voedt= 

HUMANISTISCH 
OPLEIDINGS INSTITUUT 

Deze maand start de H.O.I. met een 
nieuwe cursus voor raadslieden en 
docenten voor het vormingsonderwijs. 
Het aantal belangstellenden was zó 
groot, dat men een deel heeft moeten 
afwijzen. 

REGIONALE cONFERERTIES 

Bestuursvertegenwoordigers van ge-
westen en gemeenschappen zullen op 
3 oktober en 7 november in het Eras-
mushuis bijeen komen, om met het 
dagelijks bestuur overleg te plegen. 
Zoals bekend worden sedert enige 
jaren naast de zgn. Topkaderconfe-
renties voor de gewestbesturen deze 
regionale bijeenkomsten gehouden, 
teneinde het contact tussen de ge-
meenschappen en de dagelijkse lei-
ding te versterken. 


