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HET HUMANISTISCH  VERBOND 

• 
LAATSTE NIEUWS 

Bij het ter perse gaan van dit num-
mer ontvingen wij van het Centraal 
Bureau te Utrecht bericht, dat men 
aldaar op 4 februari j.l. het 12.000ste 
lid had ingeschreven. Het was me-
vrouw A. C. Zegen-van Es in de 
Barbiersgaarde 56 te 's-Gravenhage. 
De gemeenschap Den Haag-Zuid, die 
de gelukkige in haar midden heeft, 
ontving namens het hoofdbestuur van 
de heren dr. J. P. van Praag, voor-
zitter, en B. J. Max. secretaris, een 
telegram, waarin zij met dit heugelijk 
feit geluk gewenst werd. 
Nu zal de volgende stap gezet moe-
ten worden, want er is met dit ronde 
aantal leden geen eindpunt bereikt. 
Eerder kan gezegd worden, dat de 
start pas goed begint bij deze 

12.000 

HET HOOFDBESTUUR 
BESPRAK... 

in zijn vergadering van 25 januari 
o.m. de •groei van het ledental. De 
cijfers over de laatst.e maanden geven 
een beter netto resultaat te zien dan 
de laatste jaren het geval is geweest. 
Het eindcijfer voor 195 is 11905 en 
aangezien de stijging ook in het 
nieuwe jaar doorgaat, kan verwacht 
worden dat de 12.000ste zeer bin-
nenkort begroet kan worden. 
Verheugend is eveneens de toename 
van het contributie-inkomen, gevolg 
van het feit dat velen op verzoek 
van het H.B. vrijwillig hun bijdrage 
hebben verhoogd. Met grote waarde-
ring nam het H.B. eveneens kennis 
van het overzicht van het Steunfonds 
Praktisch Humanisme, waarvan de 
binnengekomen giften in het jaar 
1962 met f 114.233,02 die van het 
voorafgaande jaar met f 25.000,— 

overtroffen. Besloten werd het be-
stuur van het Steunfonds en in het 
bijzonder de secretaris-penningmees-
ter hiervoor de dank van het H.B. 
over te brengen. 
In de door de regering in te stellen 
Adviescommissie Crematie zal op 
verzoek van de minister van Binnen-
landse Zaken een vertegenwoordiger 
van het Verbond plaats nemen. Het 
Dagelijks Bestuur heeft hiervoor Mr. 
Rood, 	bereid gevonden. 
De benoeming van een viertal raads-
lieden, zowel als plaatselijk geestelijk 
raadsman als voor de arbeiderskam-
pen werd door het H.B. goedgekeurd, 
evenals de voordracht tot benoeming 
van 5 raadslieden voor de militairen 
aan de minister van defensie. 
De leden van het hoofdbestuur be-
spraken ook de beide televisie-uitzen-
dingen en gaven hierover hun per-
soonlijke mening. Zij werden tevens 
ingelicht over de verdere plannen. 
De organisatie van het vierde congres 
van de Internationale, dat in 1966 in 
Parijs plaats zal vinden, en waarvan 
door het secretariaat van de IHEU 
aan de aangesloten organisaties een 
voorlopig werkschema was voorge-
legd, werd bekeken. Wensen werden 
geuit ten aanzien van de onderwerpen 
die daar besproken zullen worden. 
Nogmaals werd het vraagstuk van de 
besteding van overheidsgelden voor 
missie en zending bij de uitvoering 
van projecten in de ontwikkelings-
landen onder ogen gezien. De menin-
gen hierover zijn verdeeld, hoewel 
er toch een naar elkaar toe groeien 
van de standpunten valt te constate-
ren. Aangezien het hier om een voor-
lopige meningsvorming gaat en niet 
om het doen van een bindende uit-
spraak, blijft deze kwestie op de 
agenda staan. 
De vraag, of de reeks artikelen over 
humanisme en seksualiteit, door de 
voorzitter in Mens en Wereld gepu-
bliceerd, afzonderlijk als brochure zal 
dienen te verschijnen, werd bevesti-
gend beantwoord. Het Dagelijks Be-
stuur werd met de uitvoering belast, 
waarbij rekening gehouden dient te 
worden met een aantal wensen van 
de kant van het hoofdbestuur. 
De volgende vergadering werd vast-
gesteld op 29 februari ... 

HOUDT U VAN CIJFERS? 

Dat zal er van afhangen, denkt u ongetwijfeld. Maar het zal u niet 
helemaal onverschillig laten, als die cijfers iets zeggen over de activi-
teiten van uw eigen Verbond. Daarom doen we een greep, overigens 
nog heel bescheiden, uit het komende jaarverslag. 
Eerst het ledental. We zijn 1963 begonnen met 11.573 en eindigden 
op 31 december met 11.905. 
Sympathisanten telden we op 1-1-1963 1111 en aan het eind van het 
jaar 1153. 
Het aantal leden van de Luisterkring steeg van 26.085 op 26.805 en 
van het Centrum voor Humanistische Vorming van 2034 op 2408. 
Nu de abonnementen. Mens en Wereld steeg van 4962 op 5010, Het 
Woord van de Week van 4953 op 5102 en Rekenschap van 655 op 
680. 
Gedurende 1963 kwamen bij het Centiaal Bureau 840 verzoeken om 
inlichtingen binnen. Bijna 10 % en wel 83 leidde tot het lidmaatschap 
en 3 tot inschrijving als sympathisant. Er werden uit deze 840 aan-
vragen 116 abonnees op Mens en Wereld geboekt, 119 op Het 
Woord van de Week, 4 op Rekenschap, terwijl eveneens 109 leden 
van de Luisterkring en 24 voor het Centrum voor Humanistische Vor-
ming genoteerd werden. 
Een verzoek om aanpassing van de contributie had tot gevolg, dat 
toezeggingen werden gedaan, die het inkomen in 1964 met f 21.000,—
zal verhogen. 
En om het voorlopige lijstje te besluiten, de raadslieden voor de ge-
detineerden waren in 1962 in contact met 784 cliënten, terwijl in 1963 
dit aantal tot 846 steeg. 

Adrnfin.: Deadestrachs 55 Utrecht, eeg. (D -3, Q3 ilea 	-  295133 

Verse hijnil umaandeHijks - 119e gaargang nr. 2 - februari 1964 



VAKAMTIIE. 00. IDE ARK 
VOOR BIE-JatrenEra 

Zoals elk jaar is er ook in 1964 
weer gelegenheid voor de oudere le-
den van het Verbond om hun va-
kantie op de Ark door te brengen. 
Daarvoor is een aantal weken gere-
serveerd t.w.: van 16 mei t/m 23 mei; 
van 23 mei t/m 30 mei; van 5 sep-
tember t/m 12 september; van 12 
september t/m 19 september. 
De prijs voor deze vakantieweken 
bedraagt f 45,— exclusief een con-
sumptiekaart van f 3,50, die recht 
geeft op 21 consumpties (koffie of 
thee). U kunt zich hiervoor opgeven 
bij de Ark, Belvedèrelaan 14, telef. 
03412-2404. 
Mocht u er voor voelen om naar de 
Ark te gaan, bespreek dan spoedig 
plaats. Het is meestal snel volge-
boekt. 

STICHTING 
STEUNFONDS PRAKTISCH HUMANISME 
De molen draait op volle toeren. Over enkele weken dwarrelen dui-
zenden propaganda-folders op Nederland neer. Zo'n actie, de eerste 
in 1964, vraagt veel voorbereiding. 
In Apeldoorn, Doetinchem, Eindhoven, Laren, Utrecht, Velsen en 
Zwolle zijn omstreeks 150 verbondsleden avond aan avond bezig om 
de folders in enveloppen te steken, de enveloppen te adresseren en 
postklaar te maken. Tegelijkertijd zorgen twintig leden van Amers-
foort voor de verzending van het financieel overzicht 1963 aan de 
zesduizend contribuanten van dat jaar. 
Bij voorbaat veel dank aan deze stille werkers. 
Zij doen dit uit waardering voor de humanistische geestelijke verzor- 
ging en de offers in tijd en energie door de honderden vrijwillige 
geestelijke raadslieden gebracht. 

Eén feit ter illustratie. Vier en twintig geestelijke raadslieden, werk-
zaam op één terrein van praktisch humanisme, bleken kortgeleden 
meer dan tien uur per week als zodanig in functie te zijn. Niet voor 
een korte periode, maar jaren achtereen: humanisme in de praktijk. 
Zij staan niet alleen. Gewest- en gemeenschapsbestuurders, huisbezoe- 
kers en vele anderen zijn doorlopend in touw om buitenkerkelijk Ne-
derland te dienen. Het is bepaald niet uit gebrek aan waardering voor 
hun werk dat het Steunfonds aan de bel trekt voor vrijwillige bijdra-
gen ten behoeve van de humanistische geestelijke verzorging. Het 
Steunfonds dient mede hun werk door het Verbond te ontlasten van 
de financiële zorgen voor het praktisch humanisme. 

Het Steunfonds richt zich straks niet alleen tot de leden van het Ver-
bond. Het weet uit ervaring dat tal van buitenstaanders bereid zijn 
het praktisch humanisme financieel te steunen. Minder dan de helft 
van het propagandamateriaal gaat naar de leden van het Verbond. 
Ook u ontvangt in maart de nieuwe folders van het Steunfonds. Ter 
kennisneming en om u, voor zover nodig, er aan te herinneren, dat het 
Steunfonds ook naar uw bijdrage verlangend uitziet. 
Aan ti nog één verzoek. Verscheur de folders na lezing niet. Geef ze 
door aan een vriend of kennis. Op deze wijze helpt u mee het aantal 
contribuanten te vergroten. 
Dat is nodig. In 1964 moet het Steunfonds tenminste f 133.000,— bij 
elkaar brengen. 

STICHTING STEUNFONDS Gi  
PRAKTISCH HUMANISME RO 6168 AMERSFOORT 

"""-- 
Onder  de titel „Humanisten, wat zijn 
dat?" werd vrijdag 10 januari j.l. het 
tweede programma in samenwerking 
met de Vara uitgezonden. O.m. werd 
een praatje gemaakt met de kok van 
De Ark. 

CURSUS VOOR SPREKERS 

Om ons sprekerskorps op peil te hou-
den en aan te vullen, is er dringend 
behoefte aan een aantal jongere le-
den, vrouwen zowel als mannen, die 
elk seizoen enkele spreekbeurten voor 
gemeenschappen willen vervullen. 
Vooral in het Noorden, Oosten en 
Zuiden heeft men de grootste moeite 
om aan sprekers te komen, met als 
gevolg dat er steeds op dezelfde 
mensen een beroep gedaan wordt. 
Op de een of andere wijze moet in 
dit tekort voorzien worden. Er zijn 
genoeg leden, die een goede toe-
spraak kunnen houden, maar Cif niet 
durven ed menen, dat ze het vak 
onvoldoende beheersen. 

Het Dagelijks Bestuur wil dit jaar 
eens een proef nemen met een soort 
sprekerscursus. Daartoe zullen de 
candidaat-sprekers, waaronder er ook 
kunnen zijn die hun ervaring willen 
vergroten, een keer of drie bijeen ko-
men en les krijgen. Daarbij zal zowel 
de techniek van het spreken, als de 
keus van de juiste woorden, de op-
bouw van een toespraak, benevens 
de aard van het publiek en de ken-
nis van het Verbond en het huma-
nisme aan de orde komen. 

Candidaten voor een dergelijke cur-
sus, bij voorkeur tussen de 30 en 40 
jaar, kunnen zich geheel vrijblijvend 
aanmelden bij de organisatie-secreta-
ris, p/a het 
gracht 152 te Utrecht. 

Centraal Bureau, Oude- 



REGIONALE. 

Weet u wat dat is? Een domme 
vraag! Daar is immers in Mens en 
Wereld en in de dagbladen het een 
en ander over te doen geweest. In-
derdaad, maar weten en weten is 
twee. Dat heb ik onlangs zelf onder-
vonden. Er was begin november een 
conferentie voor degenen, die bij dit 
werk betrokken zijn of zullen wor-
den. Ik dacht, toen ik er heen ging, 
wel ongeveer te weten wat mij te 
wachten stond en zeker wat de taak 
van het Centrum was. Nu aan dat 
wèten haperde het niet. En toch, 
thuisgekomen was ik onder de indruk 
van het enthousiasme, dat deze bij-
eenkomst kenmerkte en, belangrijker 
nog, dieper doordrongen van de 
noodzaak deze vorming zo krachtig 
mogelijk ter hand te nemen. 

	

le> 	Er gebeurt al vrij veel. Een cursus 
tot opleiding van leraren is begon-
nen. De wijze, waarop die is inge-
richt, wekt goede verwachtingen. 
Aan het vraagstuk van leermiddelen, 
leerstof en methode wordt aandacht 
geschonken. (Op bovenvermelde con-
ferentie sprak dr. L. van Gelder over 
doelstelling en methodiek, vertelden 
enkele anderen van hun reeds opge-
dane ervaringen, de vruchtbare ge-
dachtewisseling, die volgde, bewees 
hoe ernstig al over de gehele proble-
matiek is nagedacht). 
Er kan echter nog niet genoeg gedaan 
worden. De geldmiddelen vloeien 

	

3 	slechts traag. Lang niet alle leden 
van het Humanistisch Verbond steu-
nen het een jaar geleden opgerichte 
„Centrum voor Humanistische Vor- 

ming". 
Ik vroeg de cijfers op voor Den 
Haag, waar het Verbond ongeveer 

BENOEMING RAADSLIEDEN 

Door het Hoofdbestuur werden de 
benoemingen goedgekeurd van mej. 
M. Biihrmann te Driehuis-Velsen en 
de heren W. J. Brandenburg te Gro-
ningen en H. Kesler te IJmuiden 
tot plaatselijk geestelijk raadsman/ 
vrouw. 

STUDENTENRAADSMAN 

Al enkele jaren wordt naarstig ge-
zocht naar mensen, die namens het 
Verbond als raadsman voor de stu-
denten in de universiteitssteden kun-
nen optreden. In drie plaatsen zijn ze 
er, resp. in Amsterdam, Groningen 
en Wageningen. 
Voor de te stichten Technische Ho-
geschool in Enschede is in principe de 
toezegging ontvangen, dat het H.V. 
daar een raadsman kan benoemen. 

1100 leden heeft. Daarvan zijn er 133 
lid van het Centrum! Verheugend is, 
dat er hier .87 leden zijn buiten het 
Verbond. Nog verheugender zou het 
zijn, als deze ook het H.V., de orga-
nisatie, welke dit soort initiatieven 
mogelijk maakt, zouden steunen. 
En het is zo dringend nodig, daarvan 
getuigden die dag de stemmen uit de 
praktijk. Hoeveel jonge mensen onder 
hen, die de taal van de kerken niet 
verstaan, verwachten van ons oude- 

ren antwoord op hun levensvragen, 
althans hulp bij het zoeken naar een 
eigen antwoord? Wat betekent het 
voor hun toekomst, als wij verstek 
laten gaan? Als men, ten onrechte 
klaagt over „de jeugd van tegen-
woordig", wie zijn dan verantwoor-
delijk voor het stuurloos ronddrijven 
van menig opgroeiend mens, die de 
weg naar geestelijke volwassenheid 
niet kan vinden? Zijn dit geen con-
crete problemen, die gezien en opge-
lost moeten worden? Die oplossing 
ligt niet voor het grijpen. Over de 
wijze waarop het geschieden moet is 
verschil van mening mogelijk. Die 
verschillen zullen veirdwijnen, zodra 
het werk is aangepakt en men door 
ervaring leert. Helpt ons met uw 
steun en belangstelling. 

D. H. Prins 
(overgenomen uit „De Gemeenschap" 
Den Haag). 

WAT BETEKENT 
HET HUMANISME VOOR 

PERSOONLIJG.1? 

Onze oproep in het vorige nummer, 
om in een opstel van ongeveer 100 
woorden een antwoord op boven-
staande vraag te geven en naar de 
redacteur van dit blad te zenden, 
heeft al vele antwoorden opgeleverd. 
We kunnen er echter nog best wat 
meer gebruiken, ook al omdat we de 
naar onze mening beste inzendingen 
graag willen publiceren. 
De termijn van inzenden is dus nog 
niet gesloten. Wie al geantwoord 
heeft, wordt bij deze van harte be-
dankt. 

CONTRIBUTIE VERBOND 
AFTREKBAAR? 

Deze vraag bereikt ons nogal eens 
en daarom wijzen wij er op dat de 
betaalde contributie aah het Huma-
nistisch Verbond mede begrepen kan 
worden onder de giften aan kerke-
lijke, charitatieve, culturele, weten-
schappelijke en het algemeen nut be-
ogende instellingen, waarvoor inge-
volge artikel 51a van het Besluit op 
de Inkomstenbelasting 1941 (en arti-
kel 14a van het Besluit op de Loon-
belasting 1940) vermindering van be-
lasting kan worden aangevraagd bij 
de inspecteur der belastingen, indien 
zij tezamen meer dan f 100,— en 
meer dan 1 % van het zuiver inko-
men bedragen. 

UIT DE GEWESTEN 

Overijssel houdt, zoals werd aange-
kondigd, de studiedag op zondag 23 
februari a.s. in Deventer. Aanvang 
11.15 uur, einde ongeveer 16.00 uur. 
Plaats van samenkomst Het Hoek-
huis, ingang Rijkmansstraat (bij de 
Markt). Onderwerp: „Het Huma-
nisme tussen twee werelden". 
Zeeland poogt een pakkende naam 
te vinden voor het gewestelijke mede-
delingenblad. Er zijn al vijf voor-
stellen, meerdere worden verwacht. 
We zullen wel zien wat het wordt. 

In „Binding", het orgaan van het ge-
west Zuid-Holland-Zuid mijmerde de 
geestelijk raadsman voor het Water-
gebied Koops over de vele zaken. die 
gedaan worden, maar nog meer over 
wat gedaan zou moeten worden. Con-
clusie: we hebben op allerlei gebie-
den meer medewerkers nodig. 

Bestuurders van gemeenschappen en 
gewesten uit Friesland, Gelderland, 
Noord-Brabant, Zeeland en Den 
Haag zijn op 1 februari in het Eras-
mushuis bijeen geweest. Na inleidin-
gen van de voorzitter en de organi-
satie-secretaris resp. over „Humanis-
me en samenwerking" en „Voorlich-
ting en ledenwerving" is diepgaand 
gediscussieerd over de positie van het 
Verbond. De aanwezigen hebben 
vooral door het feit, dat de sedert 
enkele maanden aan de gang zijnde 
campagne tot behoorlijke resultaten 
heeft geleid, waardoor het ledencij-
fer regelmatig stijgt, de indruk mee 
naar huis genomen, dat het de moeite 
waard is er zich voor in te zetten. 
Een plezierige, lopende lunch gaf het 
geheel ook een gezellig tintje. 

CENTRUM VOOR HUMANISTISCHE VORMING 

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. 



trelienE 
tocIK2an 
naar belgrá en denemarken 

denemarken 
Het H.V. organiseert door ruig natuurschoon maar 
ook door glooiende landschappen afgewisseld met 
pittoreske dorpjes uit de middeleeuwen een 

grandioze fiets — kampeertocht 
Voor jongens en meisjes van 16 t/m 18 jaar. 

De deskundige leiding, bestaande uit een hoofdleider, 
een assistent en een assistente waarborgt, ook voor 
mensen die nog nooit kampeerden 

EEN MACHTIGE VAKANTIE! 

prijs 1 135.— 

(incl. heen- en terugreis per trein van Groningen naar 
Flensburg en vervoer van de fiets). 
Start: 15 juli. Duur: 15 dagen. 
Inlichtingen en aanmelding: 
J. Plettenberg, Saffierstraat 76, A'dam-Z, tel. 738369. 

belgië 

prijs e 90.— 

Start: 3 augustus. Duur: 15 dagen. 

Inlichtingen: 
F. Doeleman, Zwanenvechtlaan 112, Utrecht. 

Aanmelding: 

Mevr. E. Plettenberg-Sweyd, Saffierstraat 76, Am-
sterdam-Z, telefoon 738369. 

UIT DE GEIVIEW8SCHAPPELM 

Niet helemaal ten onrechte krijgen 
we uit Eindhoven de aanmerking, 
dat we blijkbaar niet weten dat daar 
ook gewerkt wordt, of het althans 
niet de moeite van het vermelden 
waard vinden. Mogen we daarom 
het een beetje goed maken, door te 
vertellen, dat daar de eerste werk-
groep van informanten van start is 
gegaan, onmiddellijk na de confe-
rentie van 8 juni. En dat intussen 
opmerkelijke resultaten behaald zijn. 
In de stad van de lampjes enz. func-
tioneren ook al enkele jaren drie ge-
spreksgroepen. En in het laatste 
maandbericht wordt .aandacht besteed 
aan de Humanistische Internationale. 

Van daar naar Geleen is niet zo erg 
ver, maar het verschil is wel, dat in 
deze plaats zich nog slechts een 
werkgroep in oprichting bevindt. 
Toch begint er ook tekening in te 
komen en er is belangstelling. Met 
behulp van het gewest en van Maas-
tricht werden enkele bijeenkomsten 
gehouden, waarvan de laatste, met 
Dr. Prins als spreker, 40 toehoor-
ders trok. Er zit dus perspectief in. 

Van het Zuiden naar het Noorden. 
Groningen meldde een ledenwinst in 
december van 12. Daar is iemand bij 
geweest, die zich vijf minuten ná de 
TV-uitzending telefonisch opgaf. 
Van harte welkom allemaal. En gaat 
u vooral zo door. 

Voor de meeste lezers zal Appel-
scha/Oosterwolde wel een gebied 
zijn, dat ze alleen van horen zeggen 
kennen. Maar het hoort bij de familie 
en als daar, zoals het gebruik is, 
eens per maand een bijeenkomst 
wordt gehouden, is vrijwel iedereen 
present. En er zijn altijd nieuwe ge-
zichten bij. 

Uit Haarlem komt het bericht, dat de 
damesclub zo snel groeit, dat er 
kerndeling moet plaats vinden. Men 
hoopt weer op verdere uitbreiding. 

Ook in Amsterdam-Oost, een heel 
groot gebied overigens, vlot het met 
de damesbijeenkomst blijkbaar goed. 
Het bestuur had er eerst een hard 
hoofd in, maar dit pessimisme bleek 
niet gerechtvaardigd. 

In het vertrouwen, dat de leden wel 
een handje zullen helpen, gaf het be-
stuur van Deventer een financiële 
bijdrage, die het de raadsman in 
Avereest mogelijk maakte, voor de 
buitenkerkelijke gedetineerden een 
film te draaien. 

Nunspeet is niet alleen De Ark, maar 
ook een gemeenschap, die overigens  

heel wat meer plaatsen omvat, zoals 
Elspeet, Harderwijk, 't Harde en nog 
een paar. Het is niet eenvoudig zo 
te werken, maar door afwisselend in 
verschillende gemeenten bijeen te ko-
men, houdt men toch de band aan. 

Het blad van Den Helder heeft weer 
een primeur, nl. door een uitspraak 
van Koningin Juliana op te nemen. 
Dat is naar wij menen de eerste keer 
dat een lid van het koninklijk huis, 
zij het dan ongeweten, aan een hu-
manistisch blad meewerkt. 

Optimistische klanken uit Apeldoorn, 
waar ze trouwens altijd nogal vol  

goede moed zijn. Een toenemend le-
dental, een werkgroep voor leden-
winning, meer mensen aan het werk 
enz. Het kon slechter. 

Ook nieuwe leden in 
Emmen, die ze 

daar best kunnen gebruiken. En een 
groep van informanten gaat er mee 
verder. 

En tenslotte een goede tip van Soest/ Baarn. 
Wilt u verzekerd zijn van een 

plezierig program dan moet u het 
cabaretgroepje uit Hilversum laten 
komen. Ze nemen zich zelf, d.w.z. 
het Verbond behoorlijk in de maling. 
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