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OPROEP TOT MENSELIJKHEID 
Het 16e congres van het Humanistisch Verbond op 10 en 11 april jl. in 
het Jaarbeursgebouw te Utrecht werd geopend met een rede van de 
voorzitter, dr. J. P. van Praag, die er o.m. op wees, dat de wereld er op 
dit moment wederom benard voor staat. Het gruwelijke leed, dat over 
Vietnam gaat en de verdere risico's die de strijd daar in zich draagt. 
De spanningen die de rassenstrijd oproept, zowel in Zuid-Afrika, waar 
deze steeds onheilspellender wordt als inde Verenigde Staten, waar een 
adembenemende ontwikkeling gaande is. Deze ontwikkeling vraagt of-
fers van enkelingen en kleine groepen, maar "kunnen een samenleving 
veranderen. Hierin zag dr. Van Praag ook het antwoord op de vraag 
wat een kleine groep humanisten tussen de wereldmachten kan uitrich-
ten. De kracht van een overtuiging is bijna onbegrensd, als ze in áll'at 
is mensen te bezielen. Daar ligt dan ook de taak van het humanisme. 
Geen loze formules en goedlopende resoluties, maar het wekken van 
menselijkheid als een factor die op den duur de samenleving in het klein 
en daardoor ook in het groot beslissend kan veranderen. Door onze 
dagelijkse aktiviteiten als humanisten doen we het enige wat wij doen 
kunnen en wat voor ons werkelijk zin heeft: het wekken, in stand houden 
en versterken van de menselijke weerbaarheid. 

De voorzitter beoogde vervolgens, dat wil het humanisme internationaal 
iets betekenen, dan kan dat alleen doordat het nationaal iets is. Tegen 
alle weerstanden in zullen we de grondidee van ons humanisme in alle 
klaarheid aan de orde moeten stellen, opdat iedere buitenkerkelijke 
doordrongen wordt van het besef, dat het ook zijn zaak is, die wij 
voorstaan. 

Nu de strijd om erkenning en gelijkberechtiging in beginsel beslecht is, 
komt de grote strijd: de grondslag leggen voor een nieuwe menselijkheid. 
De strijd om het zelfbewustzijn en de scheppende kracht van de buiten-
kerkelijke wereld. Hierin zijn we geheel op onszelf aangewezen; daarin 
staan wij alleen. Het Verbond kan niet rekenen op morele steun van grote 
of kleine organisaties in de buitenkerkelijke wereld; ze hebben allen hun 
goede of slechte redenen om zich er buiten te houden. We moeten en 
we kunnen het alleen doen als we beseffen waar het om gaat: om niet 
meer of minder dan de bewustwording van de niet-godsdienstige mens. 

Tot samenwerking met anderen zijn we graag bereid, mits we onszelf 
mogen zijn, met onze uitgesproken overtuiging. Onder de oppervlakte 
van de welvaartsstaat gaapt veelal een leegte van onzekerheid en ver-
warring. Duurzame weerbaarheid is ondenkbaar zonder menselijke zelf-
ontplooiing in menselijke gemeenschap. Over de vraag of men het hu-
manisme mag verkondigen, was spreker heel duidelijk: hij acht het im-
moreel, onzedelijk het niet te doen. Het is een zaak van zijn of niet zijn 
voor onze wereld: echte solidariteit met de ander, Geen opdringen, 
maar wel oproepen tot echtheid, oorspronkelijkheid, tot zelfstandigheid, 
tot . . . menselijkheid. Ook anderen daartoe op te roepen is onze plicht. 
Ons niet alleen laten ploeteren is hun plicht. 
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ACTUEEL HUMANISME 
De eerstvolgende televisieuitzen-
ding van het Humanistisch 
Verbond in de Vararubriek Ac-
tueel Humanisme, door J. Bijleveld 
vindt plaats op 7 mei a.s., des 
avonds op Nederland 1 (zie pro-
grammabladen). 

HET HOOFDBESTUUR 
BESPRAK ... 

in zijn vergadering van 27 maart bij 
de ingekomen stukken het maandelijks 
overzicht t.a.v. de leden en de abon-
nee's op onze uitgaven. Beiden bewe-
gen zich nog steeds omhoog, zodat 
eind februari de ledenstand 13.572 be-
droeg. (Op 1 januari 13.423). 

Een nota over gevoerde besprekingen 
tussen een tweetal delegaties vanuit de 
hoofdbesturen van Humanitas en 
Verbond over de bureaus van levens-
en gezinsmoeilijkheden werd uitvoerig 
toegelicht. Deze nota dient als richt-
lijn voor het beleid van de Centrale 
Stichting voor de Bureaus. 

Het huishoudelijk reglement van de 
gemeenschap Den Haag-Zuid werd, 
met enkele door het Dagelijks bestuur 
voorgestelde wijzigingen goedgekeurd. 
Het H.B. verklaarde zich accoord met 
de benoeming van twee voorlopige 
docenten voor het vormingsonderwijs. 
Voortbouwend op vorige besprekin-
gen werd de positie van de jongeren 
in het Verbond wederom een onder-
werp van gesprek. Uit ontvangen in-
lichtingen vanuit de gemeenschappen 
blijkt een toeneming van het vormen 
van gespreksgroepen voor jongeren. 
Het is van belang dit zo mogelijk te 
stimuleren, waarbij de onlangs be-
noemde werkgroep nuttig werk zal 
kunnen doen. 

Eveneens kwam de positie van het 
humanisme en het Verbond op de uni-
versiteiten ter sprake, n.a.v. een nota 
voothet oprichten van een academi-
sche werkgroep. Hierbij ontspon zich 
tevens een discussie over de verhou-
ding tot de Studentenvereniging „So-
crates-  en de vraag, in hoeverre deze 
organisatie als humanistisch be-
schouwd kan worden. In het orgaan 
van deze vereniging is hierover een 

(vervolg op pag. 7. 3e kolom) 



Jaarverslagen 

De voorbespreking van respectieve-
lijk het financiële en het organisa-
torische jaarverslag in twee afdelin-
gen had een vlotte werkwijze tot doel. 
Dit voldeed in zoverre, dat de finan-
ciële afdeling inderdaad in de haar 
toegemeten tijd gereed kwam; de or-
ganisatorische zaken vergden meer 
tijd. 

Naast verschillende complimenten aan 
hoofdbestuur, functionarissen en cen-
traal bureau, ontbrak het niet aan 
kritische kanttekeningen. Vragen wer-
den gesteld ten aanzien van de sym-
pathisanten, over het formele en in-
formele van de jongerengroepen in 
de gemeenschappen, de taak van de 
commissie Jeugd- en Jongerenwerk, 
taak en functie van Socrates, de 
werkzaamheden van de werkgroep 
Wereldpolitiek, van het Centrum 
voor Humanistische Vorming, de 
functies van Taak en Toekomst en 
het tijdschrift Ego. Ongezoute kritiek 
was er op de televisie-uitzendingen 
in het seizoen 1964-1965, op de ver-
meende monopoliseringsdrang van de 
geestelijke verzorging, op het uitblij-
ven van de folder over de Humanis-
tische Beweging in Nederland, de pu-
bliciteit, de lengte van het jaarverslag 
en het feit, dat zaken betreffende de  

I.H.E.U. altijd achteraf worden ver-
nomen en nimmer van tevoren met de 
leden worden besproken. 

De vele vragen, die waren gesteld, 
werden beantwoord, de kritiek moest 
soms als ongegrond worden aange-
merkt, maar ook gaf het bestuur op 
verschillende punten toe, al dan niet 
buiten zijn schuld, in gebreke te zijn 
gebleven. Buiten zijn schuld lag bij-
voorbeeld het niet verschijnen van de 
folder over de Humanistische Bewe-
ging in Nederland, omdat een van de 
organisaties, die daaraan mee zou 
moeten werken tot op heden vertra-
gend had gewerkt. Binnen niet al te 
lange tijd zal de brochure echter ver-
schijnen, echter zonder dat de betref-
fende organisatie er aan meewerkt, 
hetgeen nog altijd betreurd wordt. 

HET BESTUUR 
Achter de bestuurstafel hadden (v.l.n.r.) 
plaatsgenomen de heren dr. W. van Dooren, 
d.b.-lid; dr. H. Bonger. red. Mens en We-
reld; B. J. Max, alg. secr.; dr. J. P. van Praag, 
voorzitter; mr. dr. H. J. Roethof en J. Bijle-
veld, ondervoorzitters; J. Pasman, penning-
meester; Th. W. Polet, org. secr.; D. Th. F. 
d'Angremond, centr. geest. raadsman; J. van 
den Ban, administrateur. 

T.a.v. de televisie-uitzendingen en de 
publiciteit werd duidelijk uiteen gezet, 
dat het lang niet altijd een _kwestie 
van deskundigen is, alhoewel deze re-
gelmatig worden ingeschakeld, zowel 
voor algemene langlopende zaken als 
voor kleinere incidentele kwesties. De 
klacht, dat zo vaak zaken op de tafels 
van de gemeenschapsbesturen komen, 
waarover nooit een landelijke beslis-
sing is genomen, de zg. droppings, 
werd weerlegd met een verwijzing 
naar besprekingen en voorbereiding 
op kader- en regionale conferenties en 
publicaties in In en Om en Kader. 

Dat het jaarverslag te lang zou zijn, 
werd niet door iedereen erkend, ge-
zien de kritiek, dat verschillende za-
ken niet vermeld waren. Dat de dy-
namiek van het Verbond er zo weinig 
in tot uiting komt, ligt voor een deel 
aan gemeenschappen. Slechts wanneer 
zij in hun jaarverslagen ook de ogen-
schijnlijk onbelangrijke zaken vermel-
den, dan is het mogelijk om landelijk 
een verslag te maken, waarin niet al-
leen de activiteiten van het hoofd-
bestuur, de functionarissen en het 
centraal bureau zijn vermeld, maar 
ook al dat vele wat er op plaatselijk 
niveau wordt verricht. Na behande-
ling van deze en nog vele andere 
punten werd het jaarverslag goedge-
keurd. 

CONGRESIMPRESSIES 
't Begon zaterdag 10 april jl. al  vroeg in het Jaarbeursgebouw. De afge-
vaardigden kwamen aan, ontvingen een naamplaatje en andere onver-
mijdelijke paperassen. Nog voor de officiële opening van het congres 
gingen zij in twee groepen uiteen om de jaarverslagen te bespreken. Na 
de officiële opening werden de jaarverslagen goedgekeurd en de eerste 
serie congresvoorstellen behandeld. De avond was voor ontspanning en 
vertier, de zondagochtend voor twee doorwrochte inleidingen met ge-
degen commentaar. De zondagmiddag werd voor het grootste deel be-
steed aan de tweede serie voorstellen. Verder werd de begroting goed-
gekeurd, het bestuur en de verschillende redacteuren ge- en herkozen. Na 
de bestuursoverdracht kon de voorzitter ruim over tijd het congres slui-
ten, maar niet voordat hij de mensen van de gemeenschap Utrecht en het 
Centraal Bureau van harte had bedankt voor de soepele en voortref-
felijke congresorganisatie. Het geheel werd van tijd tot tijd opgelicht 
door schijnwerpers ten behoeve van filmopnamen voor een televisie-
uitzending. 

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. 
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van voors2e0 Zot besluit 

De balans: van acht voorstellen wer-
den er vier aangenomen, drie verwor-
pen en één ingetrokken. Twee van de 
vier voorstellen werden gewijzigd 
aangenomen, maar wel werd er één 
van een toezegging door het hoofd-
bestuur voorzien. Amendementen op 
de twee andere voorstellen werden 
ten dele verworpen, maar voor een 
ander deel geaccepteerd. 

Het voorstel over oorlog en vrede, 
bewapening en ontwapening leverde 
nog vrij veel discussie op, waarbij 
duidelijk werd, dat het slechts een uit-
gangspunt voor verdere actie is. Ook 
werd duidelijk dat alhoewel alle aan-
wezigen tegen oorlog en voor vrede, 
tegen bewapening en voor ontwape-
ning zijn, er toch zeer genuanceerd 
gedacht kan worden over dit pro-
bleem, dat evenals tijdens het vorige 
congres, zij het niet in die mate als 
toen, de gemoederen in beweging kan 
brengen. Een van de aangebrachte 
wijzigingen onderstreept nog eens dui-
delijk, dat het hier geen politieke uit-
spraak, maar een zedelijk-morele ge-
zindheid betreft, die tot dit besluit 
geleid heeft. 

Kritiek op het veertiendaags ver-
bondstijdschrift Mens en Wereld is 
aanleiding geweest tot een voorstel 
over een meer de humanistische le-
vensbeschouwing vormende en ver-
breidende inhoud te komen. Na enige 
discussie werd ook een amendement 
aanvaard, dat kan worden gekarak-
teriseerd als een werkprogramma voor 
de komende twee jaar. 

Het reglementair vastleggen van de 
opheffing van de landelijke Humanis- 

NIEUWE 
H.B.-LEDEN 
Voorzitter dr. J. P. 
van Praag (links) fe-
liciteert de nieuwe 
leden van het hoofd-
bestuur, de heren 
H. Bosseleer en drs. 
A. J. Wichers (mid-
den). 

tische Jongeren Gemeenschap leverde 
een uitgebreide en soms hoogoplaaien-
de discussie op. Alhoewel de kern 
van de zaak de financiële situatie van 
de nog bestaande plaatselijke afde-
lingen van de Jongeren Gemeenschap 
is, kan natuurlijk niet ontkend worden 
dat het van diezelfde financiën af-
hankelijk is op welke wijze deze groe-
pen zullen kunnen blijven draaien. 
Een aantal jonge, maar ook verschil-
lende oudere leden van het Verbond 
maakten zich hierover ten zeerste be-
zorgd. Na heftige discussie en som-
tijds babylonische spraakverwarring, 
werd uiteindelijk het hoofdbestuurs-
voorstel aangenomen. Dit echter niet 
nadat het uitdrukkelijk had toege-
zegd er voor te zullen zorgen dat de 
nog bestaande groepen en eventueel 
nieuw komende groepen het financieel 
zullen kunnen bolwerken en niet ge-
hinderd zullen worden door al te hoge 
afdrachten. Het voorstel over eigen 
centra voor de gemeenschappen, 
eigen gemeenschapshuizen en -gebou-
wen leverde weinig stof voor gedach-
tenwisseling op. 

Over de verworpen voorstellen zij 
vermeld, dat het hoofdbestuur meen-
de het congres met een kluitje in 
het riet te sturen indien zij toe zou 
zeggen een commissie in het leven te 
roepen, die tot doel zou hebben te on-
derzoeken of het gewenst is, dat de 
humanistische raadslieden in de strijd-
krachten geuniformeerd zijn. Al deze 
punten zijn voordat werd overgegaan 
tot deze tak van geestelijke verzor-
ging, door het hoofdbestuur van alle 
kanten bekeken. Alhoewel deze zaak 
de aandacht van het hoofdbestuur 
blijft houden, meent het toch dat 
voorshands eerst praktijkervaring op-
gedaan zal moeten worden en tegen-
over de buitenwacht bewezen zal 
moeten worden wat deze humanisti-
sche geestelijke verzorging te beteke-
nen heeft. 

Tot slot mag niet onvermeld blijven 
dat bij alle voorstellen, zowel het aan-
nemen als het verwerpen telkens met 
duidelijke meerderheid gebeurde. 

HET CONGRES 



Hoofdbestuursleden 

voor zover niet 

achter de bestuurs-

tafel hadden plaats-

genomen. zaten in 

de zaal bijeen: 

le rij: Prof. dr. 

B. W. Schaper. 

J. de Leede. prof. 

dr. L. G. van der 

Wal. Links achter: 

drs. J. H. P. Colpa 

en in 't midden 

achter W. A. van 

Opijnen. 

Jongeren aan het 

woord terwijl jong 

en oud luisteren. 

Dr. J. P. van Praag 

maakt zijn entree 

als balleider. 

Congresseren maakt 

hongerig. Koffie en 

brood waren dan 

ook zeer welkom. 

RESOLUTIE 
Het Congres van het Humanis-
tisch Verbond op 10 en 11 april 
1965 te Utrecht bijeen, spreekt uit: 

dat de gelijkgerechtigheid der bur-
gers in Nederland vergt dat de 
overheid de humanistische geeste-
lijke verzorging en vorming op de-
zelfde voet behandelt als die der 
kerken en dat dit recht op de 
kortst mogelijke termijn dient te 
worden verwerkelijkt; 

dat het onaanvaardbaar is dat de 
humanistische geestelijke verzor-
ging in het algemeen en die in de 
inrichtingen van justitie voor min-
derjarigen en meerderjarigen in het 
bijzonder, belemmerd wordt in 
haar vrije ontplooiing, daar deze 
humanistische geestelijke verzor-
ging voor de geestelijke volksge-
zondheid van het buitenkerkelijke 
volksdeel, voor zover die daarvan 
gediend is, van wezenlijk be-
lang is. 

begroting en verkiezing 

Doordat de financiële afdeling in 
haar voorbespreking tevens de begro-
ting had betrokken, werd deze met 
een enkele ondergeschikte opmerking 
aangenomen. 

Ook de verkiezing van de nieuwe 
hoofdbestuursleden H. Bosselaar en 
drs. A. J. Wichers leverde geen 
moeilijkheden op. Hetzelfde gold voor 
de herverkiezing van de andere 
hoofdbestuursleden en de redacteuren 
van de verschillende periodieken, on-
danks het feit, dat in de voorbespre-
kingen wel kritiek was geweest op dr. 
Bonger van Mens en Wereld en de 
heer Lips van Ego. 

De vertrekkende hoofdbestuursleden, 
die helaas beiden niet aanwezig kon-
den zijn, mevr. H. Singer-Dekker en 
drs. J. Koopman, werden bedankt voor 
het vele werk, dat zij in het belang 
van het Verbond hebben verzet. 

Ook de heer P. W. v. Vliet uit Am-
sterdam, die gedurende tal van jaren 
de redactie van Mens en Wereld heeft 
verzorgd, maar door ziekte al enige 
tijd verstek heeft moeten laten gaan, 
werd hulde gebracht voor het moei-
lijke en soms ondankbare werk, dat 
hij gedaan heeft. 

Ook een familie die zich enige dagen 
tevoren had aangemeld als lid van de 
gemeenschap Utrecht en waarvan 
bleek dat een van beide het 500ste lid 
van deze gemeenschap was, werd 
hulde gebracht. 



Een zeer constructieve bijdrage aan 
een visie op lange termijn leverden 
de inleidingen op de goedbezochte 
zondagochtendbijeenkomst. Prof. dr. 
ir. J. P. Mazure sprak over Het Hu-
manisme tegenover de sociaal-cultu-
rele situatie in de wereld en dr. H. 
Bonger over De verwarring en onze-
kerheid van onze tijd. Het gedegen 
commentaar op beide inleidingen werd  

ken naar het optreden van de dans-
groep Zajednica, die een serie fleu-
rige volksdansen van eigen bodem en 
van verre en vreemde streken gaf te 
aanschouwen. In eigengemaakte, zeer 
verzorgde costuums gaven deze am-
sterdamse jongens en meisjes een 
keur van dansen te zien, die allerwege 
bewondering oogstten. Als goed ver-
bondsvoorzitter leidde de heer Van 

Prof. dr. ir. J. P Mazure 

Dr. H. Bonger 

ernst en 
vertier 

geleverd door dr. Kwee Swan Liat en 
drs. A. J. Wichers. Aan deze referaten 
zal t.z.t. aandacht worden besteed. 

Zaterdagsavonds was er de ontspan-
nende noot. De- afgevaardigden ke- 

Praag op aanstekelijke wijze een po-
lonaise, waarna jong en oud, ieder op 
eigen wijze, een dansje maakten. Hier-
mee werd bewezen dat humanisme 
steunt op de menselijke vermogens; 
een van die vermogens is de kunst 
van het je kunnen ontspannen. Een 
niet te verwaarlozen factor. 

CONGRESBESLUITEN 
genomen op het 13e congres van het 

HUMANISTISCH VERBOND 
Utrecht, 10,en 11 april 1965 

over oorlog en vrede 
1. Het Congres enz. 

I. stelt vast 

a. dat er — tengevolge van de bewapeningswedloogi in 
de wereld — een nukleair potentieel aanwezig is, zo groot 
dat de menselijke samenleving op aarde zou kunnen wor-
den vernietigd; 
b. dat er een duidelijke tendentie is naar een verdere ver-
spreiding van kernwapens; 
c. dat de kans op het uitbreken van een kernoorlog — ten-
gevolge van b.v. de uitbreiding van een lokaal konflikt 
tot een wereldoorlog (wel als „escalation-  aangeduid), 
een ongeluk (de „accidental war"), een technische fout of 
een verkeerde beoordeling — toeneemt; 
le. naarmate het aantal nukleaire mogendheden groter 
wordt; 
2e. als er situaties als „koude oorlog" of „gewapende 
vrede-  gedurende een langer tijd bestaan, en 
3e. indien er politieke en/of ekonomische spanningen aan-
wezig zijn, toenemen of ontstaan in een wereld met tot de 
tanden toe gewapende en/of zich steeds verder wapenen-
de naties; 
d. dat er wapens van een gelijksoortig of nog groter ver-
nietigend effekt dan atomaire wapens tot ontwikkeling ge-
bracht worden, met name biologische en chemische wa-
pens; 

e. dat de enorme hoeveelheid menselijke energie en het 
onvoorstelbaar grote stuk technisch en wetenschappelijk 
potentieel, die nu gebruikt worden voor de bewapening 
in de wereld, niet beschikbaar zijn voor een adekwate 
aanpak van dringende en gigantische — voor een zeer 
groot deel ekonomische — wereldproblemen, zoals de 
reeds nu allernoodzakelijkste strijd tegen honger, ziekte, 
armoede en onwetendheid in de z.g. ontwikkelingsgebie-
den, de wereldbevolkingstoename, water- en luchtveront-
reiniging, alsmede de aanpak van het vraagstuk van de 
toekomstige voedsel- en energievoorziening; 

II. is van mening 

a. dat een bewapeningswedloop grote risico's met zich 
brengt voor het menselijk welzijn; 
b. dat een bewapeningswedloop niet de voorwaarden be-
gunstigt, die noodzakelijk zijn om — binnen de kortst mo-
gelijke tijd — tot een „veilige-  en een voor ieder „leef-
bare-  wereld te geraken; 
c. dat er — naast de beide alternatieven: óf éénzijdige af-
schaffing van kernwapens of handhaving van het „machts-
evenwicht-  der atoomkrachten — nog een derde moge-
lijkheid bestaat, nl. het bereiken van algemene en alzij-
dige, gekontroleerde ontwapening via een aantal tussen-
stadia, en dat op deze derde mogelijkheid de aktiviteiten 
van de humanisten gericht moeten zijn, waarbij tegelijker-
tijd het ekonomisch aspekt en het aspekt van de kollek-
tieve veiligheid niet uit het oog verloren mogen worden; 



III. geeft als uit zijn gezindheid voortvloeiend oordeel 
te kennen 

dat het de mensheid onwaardig is — waar ook ter wereld, 
door welke natie of groep van naties en in welke situatie 
dan ook — nukleaire of biologische en chemische wapens 
daadwerkelijk-militair te gebruiken, omdat dit gebruik —
door de vernietigende uitwerking op de burgerbevolkingen 
van oorlogvoerende en niet-oorlogvoerende landen, maar 
vooral door de bij- en nawerking van kernexplosies tot 
in het nageslacht — redelijk, noch zedelijk te verantwoor-
den is; 

IV. verklaart 

dat het als een belangrijke taak .van het georganiseerde 
humanisme (in Nederland het Humanistisch Verbond) be-
schouwt: 
a. elk streven te steunen dat er op gericht is, het gebruik 
van atoomwapens en biologische en chemische wapens 
internationaal te doen verbieden en onmogelijk te maken, 
indien het voorstellen betreft die geen aanzienlijke een-
zijdige militaire voordelen opleveren. 
b. door middel van eigen publiciteitsorganen en met be-
hulp van de kommunikatiemiddelen en het wetenschappe- 
lijk potentieel, waarover het beschikt, in woord en ge-
schrift mede de noodzakelijke voorlichting van de volken 
over de gevaren van de huidige bewapeningssituatie, de 
ekonomische problemen in de wereld en over de reëel lijken- 
de mogelijkheden om uit de impasse te geraken, ter hand 
te nemen; 
c. daadwerkelijke en morele steun te verlenen aan elk 
streven op wetenschappelijke basis, dat bewezen heeft 
— of belooft — een serieuze en objektief-zakelijke 
benadering te zijn van het vraagstuk oorlog en vrede met 
het doel de (kern)oorlog te helpen voorkomen, zoals b.v. 
de internationale Pugwash-beweging (en in Nederland 
o.m. het Nederlands Pugwash Komitee en het Polemolo-
gisch Instituut aan de Rijksuniversiteit te Groningen); 

V. dringt er bij de IHEU op aan stappen te ondernemen 

a. bij de Regeringen van de nukleaire machten om 
le. die landen, die nog niet tot het partiële kernstop-
verdrag van Moskou zijn toegetreden, tot dit verdrag te 
doen toetreden; 
2e. het partiële kernstopverdrag uit te breiden tot ook de 
ondergrondse proeven; 
3e. al  het mogelijke te doen om het internationaal ontwa-
peningsoverleg zo spoedig mogelijk te doen slagen, in het 
bizonder wat betreft de afschaffing van nukleaire, biolo-
gische en chemische wapens; 
b. bij de Regeringen van de niet-nukleaire landen om 
1 e. alles na te laten wat deze landen tot atoommachten 
zou kunnen maken; 
2e. hun volle energie te geven aan het streven om te ko-
men tot alzijdige ontwapening met een instituut voor deug-
delijke kontrole en korrigeer- en sanktiebevoegdheden; 

VI. doet een beroep op 

het menselijk geweten, het redelijk denken, het verant-
woordelijkheidsbesef en het gevoel van menselijke soli-
dariteit in de wereld om langs pedagogische, wetenschap-
pelijke, politieke en juridische weg te komen tot een ont-
wapende wereld met een internationale rechtsorde, waarin 
slechts plaats is voor nationale politie-eenheden (voor bin-
nenlands gebruik) en een wereld-vredesmacht — als ge-
zagsorgaan voor handhaving van de veiligheid in de we-
reld — met nauw omschreven en door alle landen vrijwil-
lig aanvaarde en gerespekteerde bevoegdheden; 

VII. maakt deze resolutie kenbaar 

a. aan de (nederlandse) pers, radio en televisie; 
b. (via de IHEU) aan de Regeringen van de nukleaire en 
niet-nukleaire landen; 

VIII en verzoekt 

het eerstkomende congres van de International Humanist 
and Ethical Union een resolutie van gelijke strekking aan 
te nemen. 

over ,rnens en wereld' 
2. Het Congres enz. 

draagt het hoofdbestuur op maatregelen te nemen die er 
toe leiden dat de inhoud van „Mens en Wereld" in grote-
re mate dan voorheen bijdraagt tot de vorming en verbrei-
ding van de humanistische levensbeschouwing. 
Dit zou o.m. kunnen gebeuren door 
le. eenvoudige en duidelijke voorlichting te geven over 
het humanisme; 
2e. aandacht te schenken aan de praktische verwezenlij-
king van het humanisme in de „eigen" en „dagelijkse" 
levenssituatie; 
3e. aktueler te zijn 
a. in die zin, dat meer dan voorheen, aktuele gebeurte-
nissen, die daar aanleiding toe geven, worden bekommen-
tarieerd „van een humanistische levensvisie uit", 
b. door de inzendingstermijn voor kopij te stellen tot 
maksimaal tien dagen voor de verschijning van elk num-
mer; 
4e. zich meer internationaal te richten door 
a. ruime aandacht te schenken aan de grote wereldvraag-
stukken van menselijk welzijn, zoals bv. wereldgezondheid, 
internationale hulpverlening, Unesco-aktiviteiten, en 
b. geregeld informatie te verstrekken over de stand van 
zaken betreffende het humanisme in andere landen, en 
over de IHEU; 
5e. de inhoud van het blad uit te breiden met een apart 
en terzakekundig geredigeerde kunstrubriek (desnoods 
eens per maand in de vorm van een ekstra bijvoegsel) die, 
behalve aan muziek, eveneens aandacht schenkt aan lite-
ratuur, toneel, film, beeldende kunst en aan kultureel waar-
devolle radio- en televisie-uitzendingen, dat alles bena-
derd uit een humanistische levensovertuiging. 

over jongeren 
3. Het Congres enz. 

overwegende dat door het besluit van de algemene leden-
vergadering van de Humanistische Jongeren Gemeenschap 
op 2 november 1963 om de landelijke organisatievorm 
van de HJG op te heffen, de HJG landelijk niet meer als 
een gemeenschap functioneert, zodat de plaatselijke HJG-
groepen in organisatorisch opzicht niet meer van karakter 
verschillen van andere informele groeperingen binnen een 
plaatselijke gemeenschap van het Verbond, 
besluit tot de volgende wijzigingen in het Huishoudelijk 
Reglement: 
a. Te laten vervallen artikel 15 bis. 
b. In artikel 17 te schrappen de woorden „en 20 bis". 
c. In het tweede lid van artikel 18 te schrappen de woor-

den ", verminderd met het aantal leden der Humanis-
tische jongeren Gemeenschap". 
In het vijfde lid van artikel 20 te schrappen de woorden 
„en de contributies van de leden die tot een plaatse-
lijke gemeenschap van de Humanistische Jongeren Ge-
meenschap behoren". 
Te laten vervallen artikel 20 bis. 

Toezegging 
Het hoofdbestuur heeft toegezegd de afdracht van de plaatselijke ge-
meenschappen te verlagen met de afdracht van de tot een Humanistische 
jongeren Groep (bestaande of nieuwe, voor zover op voorstel van de 
plaatselijke gemeenschap als zodanig door het hoofdbestuur erkend) 
behorende leden. 

over gemeenschapscentra 
4. Het Congres enz. 

spreekt de wenselijkheid uit, dat zoveel mogelijk gemeen-
schappen van het Humanistisch Verbond plaatselijk de 
beschikking hebben over een eigen centrum en draagt het 
Hoofdbestuur op een commissie te vormen met de taak de 
mogelijkheid te onderzoeken om op korte termijn tot het 
stichten van dergelijke centrale gebouwen voor humanis-
tisch werk te komen. 

d.  

e.  



omusnmavooma,mu... NIEUWS 	 JONGEREN BRIEFWISSELING 

In „International Humanism-, 
het vier maal per jaar verschijnende 
blad van de Humanistische Internatio-
nale bevat in het zojuist verschenen 
aprilnummer een artikel van de hand 
van onze voorzitter, dat als basis voor 
de discussie op het congres van 1966 
gebruikt zal worden. In het kader van 
het Internationale Co-operatiejaar 
1965 schrijft Dr. V. W. D. Schenk 
een bijdrage over de geestelijke ver-
zorging. 

De jaarlijkse vergadering van het da-
gelijks bestuur van de Internationale 
zal dit jaar op 17 en 18 juli in het 
Erasmushuis plaats vinden. In dit be-
stuur zitten vertegenwoordigers uit 
België, Duitsland, Engeland, Frank-
rijk, India, Nederland en de Verenig-
de Staten. 

Bijzonder opmerkelijk is de belangstel-
ling voor het humanisme, die de laatste 
maanden in Zuid-Amerika blijkt te be-
staan. Daaraan zal wel niet vreemd 
zijn, dat International Humanism 
met een Spaans artikel vorig jaar op 
grote schaal is verspreid. Aanvragen 
om inlichtingen werden bij het secre-
tariaat ontvangen van groepen in Ar-
gentinië, Brazilië, Chili, Columbia, 
Ecuador en Uruguay. 

Zoals dit al enkele jaren het geval is, 
organiseert onze Franse zusterorgani-
satie, de Ligue Française de 1'Enseig-
nement ook dit jaar een aantal cultu-
rele bijeenkomsten in het bijzonder 
voor jongeren en onderwijsmensen. Er 
zullen in 1965 vier bijeenkomsten 
plaats vinden van elk 12 dagen, zo-
wel in Aix-en-Provence en Cap d'An-
tibes. 
De deelnemers, waarvan de jongeren 
tussen de 18 en 25 jaar zijn, worden 
ondergebracht in de woongebouwen 
van het onderwijscollege in Aix en de 
jeugdherberg in Cap d'Antibes. 
De samenkomsten vinden plaats tussen 
11 juli en 16 augustus, en bevatten 
een programma van discussies over 
onderwerpen van sociaal, economisch, 
opvoedkundig en kunstzinnig karak- 

International 
Hurnanisrn 
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.  

ter, excursies, toneelvoorstellingen en 
concerten. Men dient wel kennis van 
de Franse taal te bezitten. 
De kosten voor jongeren bedragen 
N.F. 200 en voor onderwijsmensen 
N.F. 250. Men kan inlichtingen krij-
gen bij: Office Central pour la Coopé-
ration Culturelle Internationale, 3, rue 
Récamier, Parijs-7e. 

Het bestuur van de American Huma-
nist Association heeft op voorstel van 
de afdeling Washington een resolutie 
aangenomen en gepubliceerd, waarin 
de aanmaak en verkoop van oorlogs-
speelgoed ten sterkste wordt veroor-
deeld. 

Binnen de Studentenvereniging op hu-
manistische grondslag „Socrates" 
speelt zich op het ogenblik een heftige 
discussie af over het humanisme en het 
Humanistisch Verbond. In het orgaan 
„Drupelsteen" worden de pro's en 
contra's van alle kanten bekeken, maar 
tevens zal de voorjaarsconferentie op 

BELANGRIJKE UITGAVE 

Verschenen is een boekje, dat een 
aantal artikelen bevat van leden van 
de werkgroep „Wereldpolitiek-. Het 
draagt de titel „humanisten over oor-
log en vrede". Met een korte inleiding 
van de voorzitter van de werkgroep. 
ons H.B.-lid Dr. 1-1. J. Roethof en de 
Oslose verklaring, geven achtereen-
volgens Dr. Kwee Swan Liat, Prof. 
Dr. Libbe van der Wal, W. Wierda, 
Dr. P. Thoenes, Dr. Roethof, Dr. 
Makkink, Drs. van Ameringen en Prof. 
Dr. Schaper hun kijk op dit veelom-
vattende vraagstuk. Wij bevelen de 
lezing bijzonder aan, ook als gespreks-
stof voor groepen. 
Behalve in de plaatselijke gemeen-
schappen, is het boekje, dat 72 pagi-
na's telt, voor de prijs van f 1,65 ver-
krijgbaar bij het Centraal Bureau. 

VAN ANDEREN 

Wij ontvingen het cursusprogramma 
voorjaar 1965 van de Arbeiders Ge-
meenschap der Woodbrookers te Bent-
veld, Bentveldweg 3. Belangstellenden 
kunnen het op bovengenoemd adres 

opvragen. 
Eveneens kregen wij het programma 
van de zomercursussen van de Volks-
hogeschool te Bergen (N-H) toege-
zonden. Hier worden een aantal cur-
sussen gegeven, die ook voor jongeren 
van groot belang zijn. 

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. 

1 en 2 mei in „De Korte Vliet" te 
Voorschoten zich ermee bezig houden. 
In „Drupelsteen-  van maart is ook 
een interview afgedrukt met onze 
voorzitter Van Praag naar aanleiding 
van zijn benoeming tot bijzonder hoog-
leraar in de humanistiek aan de Leidse 
Universiteit. 

BEJAARDENHUIS-SCHIEDAM 

Met enig feestelijk vertoon werd op 
dinsdag 9 maart de eerste paal geheid 
voor het Thurledehuis in Schiedam. 
Namens het Hoofdbestuur van het 
Verbond woonde Mej. Mr. J. J. Th. 
ten Broecke Hoekstra de plechtigheid 
bij. 
In In en Om van januari drukten we 
een foto van de maquette van dit 
huis af. 

HET HOOFDBESTUUR 
BESPRAK ... (vervolg van pag. 1) 

polemiek gaande, terwijl de afgevaar-
digde bij het H.B., de heer Doets, een 
nota had ingediend. Het gesprek zal 
worden voortgezet. 
Teneinde de mening van het H.B. te 
peilen over het ontwerp voor een ma-
nifest dat eventueel door de Board van 
de Internationale aan het congres in 
Parijs voorgelegd zal worden, werd 
een ontwerp hiervoor nauwkeurig be-
keken en verschillende suggesties ge-
daan. In verband met de tijd moest een 
bespreking over het gemengde huwe-
lijk, i.v.m. het standpunt van de Ka-
tholieke kerk tot een volgende verga-
dering uitgesteld worden, terwijl de 
H.B.-leden verzocht werd hun opmer-
kingen over de definitieve versie van 
het rapport van de studiecommissie 
Algemene School schriftelijk in te die-
nen. Het rapport was al eerder in be-
spreking geweest en is nu voor publi- 
catie gereed gemaakt 	 

STUDENTEN EN HUMANISME 



UIT DE GEWESTEN 

Het Gewest Zuid-Holland Noord 
hield op 28 maart jl. een goed bezoch-
te en zeer geslaagde studiedag in de 
„Hertenhorst" te Delft. Onderwerp 
was „De gezapigheid van het Neder-
landse humanisme", naar aanleiding 
van het artikel in Rekenschap en 
Mens en Wereld van dr. P. Thoenes. 
Hij was dan ook één van de inleiders, 
zijn tegenspeler was de heer A. Struyk, 
adjunct-directeur van het „Coornhert-
huis" te Driebergen, het Vormingsin-
stituut van het Thuisfront. 

De heer Thoenes vroeg zich onder 
meer af welke mate van gezapigheid 
humanisten zich kunnen permitteren. 
Gezien zijn oorsprong uit de tijd van 
de Renaissance en de Reformatie is 
het humanisme verdraagzaam en tole-
rant, waaraan een zekere gezapigheid 
niet vreemd is. Spreker wilde vooral 
duidelijk stellen, dat hij als socioloog 
niet over mensen, maar over groeps-
mentaliteit sprak. En dan is het dui-
delijk dat een beginnende organisatie 
zich niet moet gaan afvragen wat de 
onderlinge verschillen zijn, maar waar 
men het over eens is. Er komt echter 
een tijd, dat verschil van mening geen 
zwakte meer is. Handhaaft men dan 
toch het oude principe, dan treedt een 
ongeoorloofde gezapigheid op. Vol-
gens spreker zou er een duidelijk, naar 
buiten tredende discussie aan de top 
moeten worden gevoerd, zodat duide-
lijk wordt wat die denkt. Deze discus-
sie aan de top moet echter en kan ook 
alleen maar komen als er voldoende 
stimulans van onderaf aanwezig is. Dit 
betekent echter beslist niet dat we met 
z'n 13.000den in galop moeten komen: 
het klimaat aan de top wordt bepaald 
door de basesgroepen. Spreker maak-
te aan de hand van een aantal voor-
beelden duidelijk, wat hij precies be-
doelde en hij deed dit in de voor hem 
kenmerkende kernachtige uitspraken. 

De heer Struyk benaderde de proble-
matiek in een knap en ingewikkeld be-
toog vanuit het individuele gezichts-
punt, en schetste een aantal mogelijk-
heden voor het humanisme. Samenvat-
tend kwam zijn betoog er op neer, dat 
humanistisch leven een leven zonder 

3i_kar- actie 

Moesten we in het februari-nummer van In en Om ons nog met enige 
zorg afvragen, of de actie zou slagen, thans bestaat daarover geen en-
kele twijfel meer. U weet het, het doel was f 75.000,— bijeen te brengen, 
teneinde onze Indiase vrienden in staat te stellen met een bescheiden 
project in de staat Bihar te beginen. Het project omvat 54 dorpen en er 
zijn ruim 16.000 mensen bij betrokken. 
Welnu, half maart was voor dit doel een bedrag van meer dan f 110.00,—
ontvangen. En aangezien in enkele gemeenschappen de actie nog loopt, 
komt er nog wel iets bij. In elk geval ruim voldoende om de garantie te 
kunnen geven, dat men met het werk, dat al is begonnen, door kan 
gaan. 
Namens onze Indiase geestverwanten dank aan allen, die hetzij door 
hun gift, hetzij door hun medewerking voor dit bijzonder gunstige resul-
taat hebben gezorgd. Met een extra woordje van dank aan tal van jon-
geren, die allerlei karweitjes hebben opgeknapt, die geld binnenbrachten. 
Het geld is inmiddels overgedragen aan de penningmeester van onze In-
ternationale, die het, naar gelang er behoefte aan bestaat, ter beschikking 
zal stellen. Vermoedelijk blijft er wat over, want ook onze Britse en 
Amerikaanse organisaties zijn begonnen aan een inzameling. Maar dat 
kan op twee manieren worden aangewend, n.l. doordat het Biharproject 
wordt uitgebreid of er doet zich de mogelijkheid voor elders een ander 
ontwikkelingsproject te adopteren. Daarover zal zich de IHEU nader 
beraden, en dan hoort u er meer over. 

wat gebeurt er intussen in india? 
Nu ze weten, dat voor de uitvoering van hun plannen het basiskapitaal 
aanwezig is en aangemoedigd door de bewijzen van medeleven, wordt 
ter plaatse intensief gewerkt aan de verdere voorbereidingen. Men heeft 
ons al geschreven, dat er onder de medewerkers groot enthousiasme 
heerst. Namens de Indiase beweging is één der bestuursleden, de heer 
B. D. Soni, die ook al eens in Nederland is geweest, ter plaatse gaan 
overleggen hoe verder gehandeld zal worden. Hij heeft na zijn bezoek 
gerapporteerd, dat de situatie en de ernst van de aanpak hem bijzonder 
heeft getroffen. Ook van de kant van de regering van Bihar, die een deel 
van het project voor haar rekening zal nemen, is al het een en ander 
gebeurd. Deskundigen zijn verschenen om verdere aanwijzingen te geven 
en om hun regering te kunnen inlichten. 
De bevolking wordt stelselmatig op de hoogte gebracht door het bezoek 
van de heer Singh, die de leiding heeft en enkele van zijn medewerkers. 
Zij bezochten alle dorpen om met de bewoners tot in details te bespre-
ken, wat van hen wordt verwacht. Ook werd een brochure in het Hindi 
(de voertaal ter plaatse) uitgegeven met alle gegevens, die als handlei-
ding dient voor de dorpshoofden en onderwijzers. 
Voor het Nederlandse Verbond is de zaak voorlopig afgedaan, maar 
natuurlijk zullen we via onze pers de leden op de hoogte houden van 
de voortgang. Maar deze actie is onze bijdrage geweest in de anti-
honger campagne en het wereldcoiiperatiejaar 1965. 

werkelijke houvasten is. Dat is riskant Na een wandeling op deze eerste naar 
en kan dus per definitie niet gezapig 

	
de zomer zwemende lentedag in het 

zijn. 	 park, werd er langdurig geluncht. De 
middag werd besteed aan felle en 
meestentijds zakelijke discussie, die no-
de door de voorzitter om over vieren 
moest worden afgebroken. heeft u of 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. 

Noord-Holland houdt op 16 mei een 
studiedag in de Aula van de M.T.S. in 
Krommenie. Inleider is ons H.B.-lid 
Drs. A. Wichers met als onderwerp 
„De denkbare toekomst van het huma-
nisme". Aanvang 10.30 uur, toegangs-
prijs f 1,25. Nadere mededelingen vol-
gen nog. 



steunfonds 
De voorjaarsactie van het Steunfonds zit er weer op. Nou ja, er moeten 
nog enkele honderden giften op kaart worden gezet en verscheidene 
duizenden contribuanten voor hun bijdragen in het eerste kwartaal 1965 
worden bedankt, maar daar draait het Steunfonds zijn hand niet 
voor om. 

Hoeveel de eerste stormloop heeft opgeleverd? Die vraag is nog niet te 
beantwoorden. Nog iedere dag bezorgt de post vele giro-biljetten, die 
na ontvangst van de folder geschreven zijn of het antwoord vormen op 
één van de vier radio-uitzendingen. Om u een voorlopige indruk te geven 
hierbij de volgende cijfers. 

In 1965 kwamen tot 21 april 5690 giften binnen (in 1964 4637, in 1963 
3200). Tezamen vormden die giften het respectabele bedrag van 
f 79.594,94. Dit betekent dat het Steunfonds per 21 april 1965 op bank 
en giro f 113.318,23 had staan. We kunnen er wel zeker van zijn dat 
per 1 mei 1965 laatstgenoemd bedrag tot f 120.000,— is gestegen. 

Als onze contribuanten van vorige jaren, die er door toevallige omstan-
digheden dit jaar nog niet toe kwamen een bedrag op giro 6168 te stor-
ten, en de anderen dit, mede gezien het zoeven genoemde succes, vooral 
niet achter willen blijven alsnog hun giro-boek pakken is voor de zomer-
vacantie het geld bij elkaar dat dit jaar voor praktisch humanisme nodig 
is. In dat geval kan het Steunfondsbestuur in het tweede half-jaar alle 
aandacht besteden aan de fondsen voor uitbreiding van het werk. 

Dank aan alle contribuanten. Dank aan de gemeenschapsbesturen, die 
hebben meegewerkt, dank ook aan de tientallen vrijwilligers aan wier 
toewijding het te danken is dat de voorjaars-actie een groot succes werd. 

STICHTING STEUNFONDS wao 6168  
PRAKTISCH HUMANISME 

AMERSFOORT 

	ektlartge 	  
verockenen: 

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

HUMANISTISCH 
VORMINGS- 

ONDERWIJS 

DIT WORDT 
GEDAAN 

HUMANISTEN 
OVER OORLOG 
EN VREDE 

1
1 0.951 

It 0.501 

t 0.501 

t 1.65 I 

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

UIT DE GEMEENSCHAPPEN 

Zwolle is, ná Kampen, thans ook in 
Ommen pogingen aan het doen een 
groep te vormen. Eens per maand 
komt men voor een gesprek bij elkaar, 
terwijl begin maart een openbare bij-
eenkomst werd gehouden. Hier was de 
opkomst teleurstellend, misschien ook 
omdat het Sallands Weekblad een ad-
vertentie geweigerd had! En dat in 
1965. 

Het blad van Leeuwarden, dat ook als 
contactorgaan voor heel Friesland 
fungeert, heeft een nieuw jasje gekre-
gen, waarvan de redactie hoopt, dat 
het op prijs gesteld zal worden. 

De jongerengroep in Apeldoorn is eens 
haar licht gaan opsteken bij de Vrij-
metselaars, waar ze bijzonder prettig 
werden ontvangen. Overigens komt 
onze gemeenschap al jaren in de mooie 
tempel van deze orde bijeen, zodat de 
onderlinge verhoudingen niets te 
wensen overlaten. 

In Bussum is een club voor vormings-
onderwijs begonnen, nog wel buiten de 
school, maar onder leiding van een be-
voegd docente. 

Enschede heeft niet alleen weer een 
compleet bestuur, maar doet ook zijn 
best een cabaretgroep op te richten. 
Daar is dringend behoefte aan, want 
de lui in Hilversum zijn zowat over-
overwerkt. 

Federatie Den Haag hield op 28 maart 
een grote Bihar-manifestatie. Zoals 
daar gebruikelijk is, hadden ze zich 
weer van de medewerking van top-
artisten verzekerd. En de discussie 
over de vraag of het humanisme wel 
of niet gezapig is, gaat onverdroten 
verder. Uit de felheid zou men tot het 
laatste besluiten. 

Voor de eerste keer zal Deventer aan 
de gezamenlijke 4 mei-herdenking mo-
gen meedoen. Het heeft wel wat moei-
te gekost. Van onze kant spreekt de 
heer Spigt. 

Het gaat niet hard, maar wel gestadig 
vooruit met het ledental in Emmen. 
En wat vooral belangrijk is, men telt 
er mee, ook in allerlei gemeentelijke 
commissies. 

Onze werkgroep Purmerend, die dap-
per volhoudt, gaat een proef nemen 
met gewoon maar eens bij elkaar op 
visite gaan. Dat werkt elders uit-
stekend, dus waarom hier niet? 

Groningen bereidt zich op een bus-
tocht naar het Krtiller-Muller Museum 
voor door een deskundige lezing over 
schilderkunst. 

In Hilversum had men aan één jaar-
vergadering niet genoeg, want er was 
zoveel te bespreken, dat er een ver-
volg nodig was. En dia's hoefden 
geen dienst te doen. „Er zit leven 
in", werd dan ook in het maandblad 
geconstateerd. 

De jongerengroep in Leiden heeft al 
een eigen orgaan, met een voor ons 
niet te lezen naam. Zal wel pop-art 
zijn. Hoe dan ook, er is een heel pro-
gram van activiteiten, waarvan som-
migen samen met de studenten. 

Doetinchem doet niet aan zomerrust. 
De agenda gaat tot juni door. 

Een lijst van nieuwe leden in Rot-
terdam telt maar liefst 50 namen, het 
kan dus wel, al werd er wel eens aan 
getwijfeld. 

En om te besluiten met onze Zeeuw-
se gemeenschappen, zowel Zeeuws 
Vlaanderen, Middelburg en De Be-
velanden kregen bezoek van sprekers 
uit „Holland". Ze worden echt niet 
vergeten, maar ze moeten er wel om 
vragen. Al te veel bescheidenheid is 
geen deugd, zeker geen humanisti-
sche. 

VORMINGSDOCENTEN 

Het Hoofdbestuur benoemde tot voor-
lopig docent vormingsonderwijs de 
heren A. D. Leewis te Beetsterzwaag 
en F. van der Made te Capelle a. d. 
IJssel. 
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VAKANTIE 1965 

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

kinderkamp 10-12 Jaar 

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 1345 Jaar 

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 16 018 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. 
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rai,cysad landdag1965 
GEUZENEILAND: buiten zijn temidden van de Amsterdamse 
tuinsteden. Bij mooi en slecht weer: altijd beschut. 

Na enkele succesvolle „eilandinstuiven" van de gemeenschap Tuinste-
den-West, thans een landdag voor alle leden van het Verbond uit 
geheel het land. 

Een attractief programma voor jong en oud: 
Buiten zijn of binnen zitten met of zonder eigen tent 
Rondvaart door oud en nieuw Amsterdam o.l.v. J. Weggelaar 
Inleiding door J. Pasman: „Vrij zijn in de randstad" 
Speciaal kinderprogramma vanaf 4 jaar, o.a. met ballonnen oplaten 
Wandelingen en excursie naar het A. H. Gerhardhuis 
Een herberg en andere consumptiemogelijkheden 
Een tentoonstelling „nieuwbouw in de randstad", en nog veel meer. 

Vrij zijn, eventueel luieren, kiezen uit 't programma of zelf wat 
doen: oude kennissen ontmoeten of nieuwe maken. 

Het eiland is toegankelijk van 9 tot 10 uur. Men wordt tussen 9 en 11 uur ver-
wacht: om 10 uur vertrekt een boot vanaf het Centraal Station (voor hen, die 
zich opgegeven hebben). Na aankomst van de boot is het ca 15 min, lopen 
(indien opgegeven zijn er auto's aanwezig voor hen die minder goed ter been 
zijn). Het eiland is ook met stadsbus 21 vanaf het Centraal Station te bereiken. 

Iedereen is welkom en behoeft zich niet van tevoren op te geven, 
maar . 
tijdig (uiterlijk 16 mei as. giro's verzenden) moet bekend zijn of men een lunch-
pakket wenst en/of deel wil nemen aan de boottocht. (Eigen lunch is toege-
staan). 

Kosten: toegang landdag f 1,50 en f 0,50 voor kinderen 
de boottocht: f 2,25 en f 1,50 voor kinderen t/m 12 jaar 
lunchpakket f 2,— per persoon 

Betaling: storting of overschrijving op postgiro 5 38 38 
t.n.v. Gem. Tuinsteden-West v. h. Hum. Verbond, A'dam 
onder vermelding van: 
toegang landdag 	 l aantal volwassenen 
deelneming boottocht 	1 en kinderen s.v.p. 
lunchpakket (ten) 

Na ontvangst van de giro-overschrijving wordt u een volledige beschrijving 
van de landdag toegezonden. Inlichtingen worden verstrekt door het „landdag-
secretariaat": de heer Alb. Lansink, Jacob Geelstraat 11, .Amsterdam-18. 

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. 

DRUK: STORM - UTRECHT 


