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DE VIJFTIEN DUIZENDSTE 
Het is zover, het 15.000ste lid is ingeschreven. Dat gebeurde op de 
20e mei en het nieuwe lid woont in Arnhem. Namens het hoofdbestuur 
werd hem via het bestuur van de gemeenschap een woord van wel-
kom toegezonden begeleid van een boek als speciale attentie. 
Inmiddels zijn we, een maand later al weer op weg naar het volgende 
duizendtal. Want er valt de laatste jaren een regelmatige groei waar 
te nemen, die er op wijst dat steeds meer mensen er de noodzaak van 
inzien om ook metterdaad te bewijzen, dat zij het moderne georgani-
seerde humanisme een uiterst belangrijke zaak vinden. 

enkele cijfers 

Nadat het ledental van het Verbond gedurende enkele jaren zich rond-
om de 11.000 heeft bewogen, is er sedert 1963 een duidelijke kente-
ring waar te nemen. Dat jaar werd afgesloten met bijna duizend leden 
meer, 1964 eindigde met een netto-toename van 1500 en het eindcijfer 
van vorig jaar bedroeg 14.424. Let wel, dit zijn de netto-cijfers. Na-
tuurlijk treden elk jaar meer mensen toe, maar er gaan er ook af. Dat 
is een normaal verschijnsel, al zouden naar onze mening een aantal 
bedankjes voorkomen kunnen worden. Opmerkelijk is, dat ook het 
aantal abonnees op onze periodieken blijft stijgen. Dat is niet alleen 
het geval met Mens en Wereld, maar ook met liet Woord van de 
Week en ons wetenschappelijk tijdschrift Rekenschap. Wat ook stijgt 
is de contributiebijdrage, waarbij het opvalt, dat nieuwe leden gemid-
deld meer betalen dan zij, die al vele jaren lid zijn. De verklaring zal 
wel zijn, dat wie nu lid wordt weet dat alles duurder wordt en dat 
bij de anderen men af en toe er eens aan herinnerd moet worden, dat 
ook voor het Verbond een enorme stijging van de kosten heeft plaats 
gevonden. 

de tlegratnEacen 

Hoe het komt, dat we in de laatste jaren voortdurend nieuwe leden 
kunnen inschrijven, is vermoedelijk aan een reeks van oorzaken toe te 
schrijven. Het instituut van de sympathisanten dat in hoofdzaak als 
een kennismaking is bedoeld, werkt er aan mee, zij het minder dan 
verwacht werd. Dat over het Verbond en zijn werk veel meer in de 
kranten wordt geschreven dan vroeger, is natuurlijk ook van belang. 
En vermoedelijk zullen ook de, zij het nog schaarse TV-uitzendingen 
een rol spelen. Wat deze vorm van publiciteit betreft, we hopen nog 
dit jaar beter en regelmatiger voor de dag te kunnen komen. 
Voor ons staat vast, dat de groei zal doorgaan. Dat wordt bewezen 
door de nog steeds toenemende vraag om inlichtingen, die zowel in 
de gemeenschappen als bij het centraal bureau binnenkomen. En de 
bijna niet te vervullen reeks van verzoeken om in allerlei kringen van 
onze samenleving lezingen te komen houden wijst er op, dat men grote 
belangstelling heeft voor doel en werk van het georganiseerde huma- 
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	nisme zoals dat in Nederland door het Humanistisch Verbond tot uit- 
drukking komt. 
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HET HOOFDBESTUUR 
BESPRAK... 
in zijn vergadering van 21 mei, na 
goedkeuring van de notulen van de 
vorige bijeenkomst, een aantal inge-
komen stukken. Met voldoening werd 
kennis genomen van het feit, dat de 
vorige dag het 15.000ste lid was in-
geschreven. Een voorstel van het da-
gelijks bestuur, om met ingang van 
1 januari 1967 de abonnementsprijzen 
op de periodieken enigszins te ver-
hogen, werd zonder diskussie aan-
vaard, omdat de steeds doorgaande 
kostenstijgingen dit onvermijdelijk 
maken. 

Enkele jaarverslagen van bevriende 
organisaties werden besproken, even-
als het verslag van de secretaris van 
de Internationale Humanistische en 
Ethische Unie. Het hoofdbestuur nam 
met leedwezen kennis van het feit, 
dat zijn mede-lid prof. Libbe van der 
Wal zijn ambt als bijzonder hoog-
leeraar aan de Technische Hoge-
school, te Delft zal neerleggen. In-
stemming verwierf de benoeming als 
zijn opvolger van dr. W. van Doo-
ren, eveneens lid van het hoofdbe-
stuur. 

Van het lid van het H.B. van Opij-
nen was een nota ontvangen over een 
andere werkwijze voor het a.s. con-
gres. Hierop was een pre-advies ge-
komen van het dagelijks bestuur, dat 
in grote lijnen het voorstel volgt en 
beide stukken werden uitvoerig be-
sproken. Besloten werd bij wijze van 
proef de voorstellen uit te voeren, 
hetgeen o.a. betekent dat de zgn. ge-
zellige avond komt te vervallen. 
Daardoor komt meer tijd vrij voor 
een forumdiscussie over een bepaald 
onderwerp. 

Aan het D.B. werd verzocht tijdig 
met voorstellen te komen die de pre-
caire financiële situatie kunnen ver-
lichten, zondat dat het werk wordt 
aangetast. De samenstelling van de 
verschillende commissies en vertegen-
woordigingen werd in overeenstem-
ming met het advies van het D.B. 
aangenomen. Het H.B. hechtte even-
eens zijn goedkeuring aan de benoe-
ming van een docent voor het vor-
mingsonderwijs en enkele raadslieden 
voor de Inrichtingen van Justitie. 
De volgende vergadering vindt plaats 
op 21 juni. 



INTERNATIONAAL NIEUWS 

jaarverslag 1965 
In het verslag van de secretaris van 
de Internationale Humanistische en 
Ethische Unie over 1965 wordt me-
degedeeld, dat zich geen spectaculaire 
gebeurtenissen hebben voorgedaan. 
Wel is de bekendheid van de Unie 
verder verspreid, hetgeen o.m. blijkt 
uit de toename van de corresponden-
tie. 

Van belang was verder de eerste ont-
moeting met vertegenwoordigers van 
het Vaticaanse secretariaat voor de 
niet-gelovigen, waarop een tweede 
gesprek in 1966 is gevolgd. 

Grote aandacht werd besteed aan het 
Bihar-project, terwijl ook een contact 
tot stand kwam met jongeren-groepen. 
De publicatie van het Humanistisch 
Manifest trok eveneens belangstelling. 

Het secretariaat, gevestigd in Utrecht, 
had zoals gebruikelijk te kampen met 
een teveel aan werk en te weinig 
mankracht. De zeer beperkte geldmid-
delen van de Internationale laten 
geen verdere uitbreiding toe, maar de 
toestand wordt langzamerhand on-
houdbaar. Alleen doordat een deel 
van de werkkracht van sommige 
mensen van het bureau van het Hu-
manistisch Verbond wordt ingescha-
keld, kon de zaak worden opgevan-
gen. Daarnaast gaven een aantal vrij-
willigers een belangrijk deel van hun 
tijd voor dit werk. 

Van de aangesloten organisaties zijn 
enkele opgeheven. Dit was het geval 
met een groepje in Japan en Israel. 
Inmiddels worden in die landen met 
verschillende personen opnieuw con-
tacten opgebouwd. De Internationale 
heeft op het ogenblik 25 aangesloten 
groepen, waarvan invloed en grootte 
zeer uiteenloopt. 

zomerschool ijn engeland 
Door onze Britse zusterorganisatie 
wordt gedurende de week van 6 tot 
13 augustus een zomerschool gehou-
den in de nabijheid van Birmingham, 
in Fircroft College, Selly Oak. Op 
het programma staan enkele inleidin-
gen, met in aansluiting daarop 
groepsdiscussies. Er is verder volop 
gelegenheid voor ontspanning, o.a. 
zwemmen, terwijl enkele films zullen 
worden gedraaid. De kosten voor 
deze week bedragen £ 10,—. Nadere 
inlichtingen zijn verkrijgbaar bij Mrs. 
M. Mepham, 29 Fairview Road, 
Sutton, Surrey. 

De ontwikkeling in de verschillende 
werelddelen is bijzonder ongelijk. Met 
Zuid-Amerika worden weliswaar met 
tal van personen en groepen contac-
ten onderhouden, maar tot een vaste 
binding is het nog niet gekomen. In 
Afrika is de enige binding nog steeds 
met een groepje in Nigeria, waarvan 
overigens weinig wordt vernomen. In 
Australië zijn de vooruitzichten veel 
beter, het aantal groepen breidt zich 
uit, terwijl de afzonderlijke organisa-
ties ook groeien. In Azië is de si-
tuatie stabiel gebleven, terwijl Euro-
pa in een groot aantal landen aange-
sloten organisaties kent, met uitzon-
dering van die landen achter het ijze-
ren gordijn. Er zijn enkele tekenen 
die wat dit laatste betreft iets voor de 
toekomst beloven. 

Met de Verenigde Naties en de 
UNESCO werden de gebruikelijke 
contacten onderhouden, ook al door 
deelname aan enkele conferenties van 
deze organen. Dit was ook het geval 
met de F.A.O., de voedsel- en land-
bouworganisatie van de V.N., mede 
door het Bihar-project. 

Het drie-maandelijks orgaan, Interna-
tional Humanism, werd wat omvang 
betreft, enigszins uitgebreid. De Ame-
rican Humanist Association is er toe 
overgegaan aan al zijn leden dit blad 
gratis ter beschikking te stellen. 

International 
Humane seri 
drie-maandelijks orgaan van de 
International Humanist 
and Ethica! tinion. 

Prijs f 3,60 per jaar. 

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

gift voor bihar 
Van de American Humanist Associa-
tion is voor het Bihar-project een gift 
ontvangen van $ 2.550.—. Aangezien 
de India'se regering behoefte aan dol-
lars heeft, is deze bereid om elke dol-
lar, die in rupee's wordt omgezet te 
verdubbelen. Op die Wijze ontvangen 
onze vrienden in India een belangrijk 
bedrag, waardoor de financiering en 
voortgang van het Project nog meer 
verzekerd is. 

Overigens gaan onze Amerikaanse 
geestverwanten door niet hun inzame-
ling. 

Al in 1965 werd veel werk verzet 
voor het in 1966 te houden vierde 
congres in Parijs. Vele malen werden 
bezoeken gebracht, om met de verte-
genwoordigers van de Franse zuster-
organisaties te overleggen. Het jaar-
verslag spreekt uit, dat dit congres, 
evenals zijn voorgangers, een krach-
tige stimulans voor het internationale 
humanisme zal betekenen. 

nieuw bestuurslid !KEU 
Humanitas, de vereniging voor maat-
schappelijk werk, is ook bij de Inter-
nationale aangesloten. In het bestuur 
van de IHEU werd zij jarenlang ver-
tegenwoordigd door de enkele jaren 
geleden afgetreden voorzitter, dr. J. 
In 't Veld. Deze heeft thans zijn man-
daat neergelegd en als zijn opvolger 
is aangewezen de heer I. Sluyter te 
Bennebroek, ook in de kringen van 
het Verbond bepaald geen onbeken-
de. Hij heeft onlangs een grote reis 
naar de Verenigde Staten gemaakt, 
waarbij hij bezoeken heeft gebracht 
en spreekbeurten gehouden in ver-
schillende steden, waar humanistische 
groepen bestaan. 

deelname internationaal 
congres 
Tot einde mei zijn bij het secretariaat 
al ruim 250 aanmeldingen binnen ge-
komen van deelnemers aan het 4e 
congres van de IHEU in de laatste 
week van juli. De bezoekers komen 
uit alle windstreken, tot op heden 
werden de namen van 21 landen ge-
noteerd, waaronder Canada, Austra-
lië, Roemenië, de Sovjet Unie, Tsje-
choslowakije en Ecuador. Verwacht 
wordt, dat er nog velen zullen bijko-
men. 

van anderen 
Van de Volkshogeschool „Overcinge" 
te Havelte (Dr.) ontvingen wij het 
programma van de zomercursussen. 
Er zijn vele mogelijkheden, zowel op 
het gebied van muziek, estetische 
vorming, handenarbeid, creativiteit en 
natuurstudie. Bijzondere aandacht 
wordt gevraagd voor een cursus voor 
mensen van 60 jaar en ouder. De om-
geving van de volkshogeschool is bij-
zonder mooi en ongekend rustig. Een 
folder kan worden aangevraagd bij 
de administratie, Linthorst Homanlaan 
1, Havelte (Dr.), tel. 05214-227. 

Verschenen is ook het zomerpro-
gramma van de Arbeiders Gemeen-
schap der Woodbrookers te Bentveld 
(N-H). Vele mogelijkheden om een 
of meer weken niet alleen prettig, 
maar ook zinvol door te brengen. In-
lichtingen bij de administratie, Bent-
veldweg 3 te Bentveld, tel. 02500-
41301. 



een nb.ekom,  gebouw 
anaernaa 

De groep van de American Ethical 
Union in Riverdale (New-York) 
heeft een nieuw tehuis gekregen voor 

Aftreden van 
prot. dr. 
Lijrbbe G. 
van der Wal 

Ons hoofdbestuurslid prof. dr. Libbe 
van der Wal heeft te kennen gege-
ven dat hij zal aftreden als bijzonder 
hoogleraar aan de Technische Ho-
geschool in Delft. Nu hij 65 gewor-
den is en zijn functie als rector aan 
het Delftse gymnasium neerlegt, 
meent hij dat ook de tijd gekomen is, 
de leerstoel te verlaten. 

haar bijeenkomsten. De foto toont dit 
modern aandoend gebouw, dat gele-
gen is tegenover het Humanistisch 
gymnasium van de New Yorkse• af-
deling van de AEU. 

V. d. Wal werd in 1952 vanwege de 
Humanistische Stichting Socrates als 
bijzonder hoogleraar benoemd, ten-
einde de wijsbegeerte, in het bijzon-
der met betrekking tot de humanis-
tische levens- en wereldbeschouwing 
te doceren. Hij  was de eerste hoog-
leraar die een bijzondere leerstoel 
namens deze Stichting bekleedde en 
tot 1965 ook de enige. Eerst toen 
werd in Leiden een tweede leerstoel 
ingesteld, waar  prof. dr. J. P. van 
Praag thans doceert. 

De aftredende is sedert 1948 lid van 
het hoofdbestuur van het Verbond 
en vanaf de oprichting in 1952 lid 
van het bestuur van de Internationale 
Humanistische en Ethische Unie. 
Voorts was hij vanaf de aanvang 
voorzitter van de redactie van het 
tijdschrift Rekenschap. Hij heeft veel 
gepubliceerd, ook op literair gebied 
en zelfs enkele detective-verhalen. 

Als zijn opvolger is door het bestuur 
van de Stichting aangewezen dr. W. 
van Dooren (32), eveneens lid van 't 
hoofdbestuur. Dr. van Dooren pro-
moveerde vorig jaar, is wetenschap-
pelijk ambtenaar bij de Rijksuniversi-
teit in Utrecht, lid van het dagelijks 
bestuur van het H.V. en geestelijk 
raadsman voor de gedetineerden. 

heeft U of hebben uw kijnderen 
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. 



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 30 cent aan postzegels insluiten. 

Contributleregeling 
Ook de uitgaven van uw Verbond stijgen voortdurend. Niet alleen 
door de uitbreiding van het werk, maar ook door allerlei kostenver-
hogingen. 

Die moeten mede door uw bijdrage worden opgevangen. Bekijkt u 
dit staatje nog eens nauwkeurig en als u ook hebt geprofiteerd van 
de loonsverhogingen, laat het Verbond dan niet in de steek. 

Inkomen: Minimum-contributie 
p. week t/m p. mncl. tIm p. j. t/m p. week 	p. maand p. jaar 

f 80,- f 340,- f 	4.000, f 0,20 f 0,85 f 10,- 
„ 100,- „ 425,- „ 5.000,- „ 0,30 „ 1,25 „ 15,- 
„ 120,- „ 510,- „ 6.000,- „ 0,40 „ 1,70 „ 20,- 
„ 160,- „ 680,- „ 8.000,- „ 0,60 „ 2,55 „ 30, 
„ 200,- „ 850,- „ 10.000,- „ 0,80 „ 3,40 „ 40,- 
boven boven boven 

„ 200,- „ 850,- „ 10.000,- „ 1,- „ 4,25 „ 50,- 

Voor inkomens boven de f 10.000,- waarvoor het reglement een 
minimum contributie aangeeft beveelt het Hoofdbestuur als richtlijn 
aan het betalen van een half procent van het inkomen. 

prof. Mazure gehuldigd 
Ons lid, prof. dr. ir. J. P. Mazure. 
jarenlang voorzitter van de Haagse 
federatie en in alle gemeenschappen 
bekend om zijn boeiende lezingen, is 
in Den Haag gehuldigd voor zijn be-
langrijke werk voor de sport in het 
algemeen en voor korfbal in het bij-
zonder. Gedurende 50 jaar heeft hij 
zowel als speler en als scheidsrech-
ter zich voor de actieve sportbeoefe-
ning ingezet. 
Hij kreeg de gouden erepenning van 
de Haagse stichting voor lichame-
lijke opvoeding, terwijl tal van figu-
ren uit de sportwereld hem met ge-
schenken hebben overladen. 

verschenen 
Het boekje „20 jaar Humanistisch 
Verbond", uitgegeven bij het twintig 
jarig bestaan, is verschenen en in de 
gemeenschappen of bij het Centraal 
Bureau verkrijgbaar. Het is een ver-
volg op het geschrift, dat 10 jaar ge-
leden uitkwam. De prijs is f 2,90. 

Wie iets wil weten over ontwikke-
ling en groei van het Verbond, kan 
dit hier uitstekend in nagaan, want 
het volgt de ontwikkeling gedurende 
10 jaar op de voet. Daardoor doet 
het naar onze smaak wel wat droog 
aan, en dat lijkt ons vooral voor le-
zers, die niet tot de medewerkers be-
horen, een bezwaar. 

CONGRES 1967 
Om alvast te noteren: het congres 
vindt plaats op 15 en 16 april '67 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. 

BRIEF AAN 
TWEEDE KAMER 
Door het hoofdbestuur is aan de 
Tweede Kamer der Staten Generaal 
een brief gezonden, waarin aandacht 
is gevraagd voor enkele punten die 
op het onderwijs betrekking hebben. 

Door de minister is een Ontwerp van 
Wet ingediend, die de overgang re-
gelt naar de nieuwe situatie. Het 
hoofdbestuur merkt op, dat de gele-
genheid dient te bestaan ook aan bij-
zondere scholen vormingsonderwijs te 
geven. Het spreekt zijn voorkeur uit 
voor het vak Kennis van het Geeste-
lijk Leven ten opzichte van Bijbel-
kennis en Cultuurgeschiedenis van 
het Christendom als fakultatief vak. 

Tenslotte wordt betreurd dat in het 
ontwerp geen bewijzen van bekwaam-
heid worden vermeld voor het vak 
Kennis van het Geestelijk Leven. 

ACTUEEL HUMANISME 
Televisie-uitzendingen van het 
Humanistisch Verbond in sa-
menwerking met de Vara zul-
len plaatsvinden op 

15 juni en 13 juli a.s. 

des avonds op Nederland 1 
(zie programmabladen voor 
juiste aanvangstijd). 

benoemingen 
Het hoofdbestuur hechtte zijn goed-
keuring aan de benoeming tot docent 
bij het vormingsonderwijs van de heer 
Tj. Krips te Soest en van Mr. J. M. 
Kramer te Breda en Tj. Westra te 
Santpoort tot raadsman bij de Inrich-
tingen van Justitie. Allen zijn vrijwil-
ligers. 
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huisvesting beiaarden 
Het jaarverslag over 1965 van de 
Humanistische Stichting voor Huis-
vesting van Bejaarden is verschenen. 
Daarin wordt o.m. vermeld, dat 19 
stichtingen waren aangesloten en dat 
in nog 7 plaatsen de oprichting van 
een plaatselijke stichting in voorbe-
reiding is. Voor 13 projecten worden 
plannen ontworpen. De reeds aange-
sloten stichtingen zijn in Alkmaar, 
Amersfoort, Amsterdam, Dordrecht, 
Den Haag, Haarlem, Hilversum, 
Hoorn, Leiden, Middelburg, Nijme-
gen, Rheden, Schiedam, Utrecht, Wa-
geningen, Winterswijk, Zaandam, 
Zeist en Zwolle. 

PERSONALIA 
prof. dr. D. Loenen 
Op 24 mei is prof. dr. D. Loenen op 
76-jarige leeftijd overleden. Hij was al 
geruime tijd ziek en dat verhinderde 
hem de spreekbeurten te blijven ver-
vullen, die in hij in grote getale heeft 
gehouden. Ook voor de radio is hij 
vele malen opgetreden. Prof. Loenen 
was één der oprichters van het Ver-
bond. Opgeleid als onderwijzer, werd 
hij later hoogleraar aan de Univer-
siteit van Amsterdam voor de Griekse 
en Romeinse geschiedenis. Bij zijn cre-
matie, die op zijn wens in stilte 
plaatsvond, vertegenwoordigde prof. 
Libbe van der Wal het hoofdbestuur, 
waarvan de overledene ook enkele 
jaren lid is geweest. 

Dit betekent niet, dat in al deze 
plaatsen nu al gebouwd wordt, wel 
dat in sommige gevallen met de bouw 
is begonnen en dat hier en daar plan-
nen worden gemaakt. Wie er meer 
van wil weten, kan zich richten tot 
bovengenoemde stichting, Slotermeer-
laan 1, te Amsterdam-W. Aan dit 
adres kan men zich ook opgeven als 
contribuant. Vermelding verdient nog, 
dat volgens het verslag het aantal 
contribuanten snel stijgt en eind 1965 
bijna 5000 bedroeg. 

N. Peetoom 
Onze gemeenschap Nieuwe-Niedorp 
heeft een zwaar verlies geleden door 
het plotselinge overlijden van zijn 
voorzitter, N, Peetoom, die jarenlang 
de bezielende figuur in deze streek is 
geweest. Hij was ook één van de eer-
ste raadslieden voor de arbeiders-
kampen en het werk van de geeste-
lijke verzorging ging hem bijzonder 
ter harte. Enkele weken voor zijn 
dood had hij juist toegang gekregen 
als raadsman in een bejaardentehuis 
in Schagen. 

J. J. Reinders 
Ook de geestelijke verzorging in Cas-
tricum en omgeving kreeg een gevoe-
lige klap door het overlijden van ons 
lid de heer J. j, Reinders te Bakkum, 
die enkele jaren als medewerker in 
deze dienst voortreffelijk werk heeft 
gedaan. 

UIT DE GEMEENSCHAPPEN 
Om het „klimaat" tussen ouderen en 
jongeren te verbeteren, heeft Amster-
dam een verbindingsfiguur aangewe-
zen, zelf oud-HJG'ster. En in het 
blaadje van de jongerengroep wordt 
dat, zij het met enige reserve, als 
vooruitgang beschouwd. We hopen 
er het beste van. 

Wie zijn tent wilde proberen en gene-
rale repetitie houden in het kampe-
ren, kon op een zaterdag en zondag 
terecht op het „eiland" bij Tuinste-
den-West. En ook in de volgende 
maanden kan men er op enkele zon-
dagmiddagen komen, om de kennis-
making weer op te frissen of plannen 
te maken. 

De jongeren in Almelo mochten er 
bij zijn, toen een inleiding werd ge-
houden over de provo's. Voor deze 
keer mochten ze laat opblijven zei 
mijn vader vroeger, hier konden ze 
wat van leren. 

Arnhem genoot de eer, zoals al el-
ders vermeld, het 15.000ste lid te her-
bergen. Het bestuur ging hem wel-
kom heten. 

Niet minder 22 nieuwe leden zijn de 
laatste maanden in Emmen ingeschre-
ven, maar dat is niet vanzelf gegaan. 
Er waren „timmerlieden" voor no-
dig, zoals de secretaris het uitdrukt, 
er bij voegende, dat er nog veel te 
weinig van zijn. 

We hebben horen vertellen, dat En-
schede over een prima cabaretgroep 
beschikt, die ook elders wel wil ver-
schijnen. 

In tegenstelling tot andere maanden 
hebben we dit keer maar weinig 
nieuwtjes ontvangen. Blijkbaar is 
iedereen al met vakantie of bereidt er 
zich op voor. 

Uw taak: hun toekomst! 

5 	Centrum voor Humanistische Vorming 

Bijdrage: f 3.75 per jaar. 
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H. V. EMMEN OP GD£SPOORT 1966 
Tezamen met Humanitas en Humanistisch Thuisfront was de gemeen-
schap Emmen van het Humanistisch Verbond met een eigen stand 
vertegenwoordigd op de groots aangekondigde jeugdmanifestatie „Pas-
poort 1966" te Emmen. Door de aantrekkelijke en artistiek verant-
woorde stand heeft de pers ruime aandacht aan de deelnemende orga-
nisaties besteed evenals de televisie. Buiten verantwoordelijkheid van 
de standhouders zijn er enkele organisatorische hiaten geweest waar-
door de manifestatie in zijn geheel niet dat succes is geworden, dat 
men er van verwacht had. 

studiedag Laren/Blaricurn 

Uit alle windrichtingen zijn ze geko-
men, de deelnemers aan de studiedag, 
die de gemeenschap Laren/Blaricum 
op Hemelvaartsdag in de Singer Me-
morial Foundation georganiseerd had. 
Na een kopje koffie in de prachtige 
tuin of de gezellige zaal, en welkom 
geheten door 2e voorzitter Leffelaar, 
heeft men eerst geluisterd naar een 
inleiding van het H.B.lid dr. A. J. 
Wichers, die sprak over: „De ko-
mende 20 jaar, maatschappelijk-cul-
tureel gezien". 
Hij schetste de aan de gang zijnde 
evolutie, de toenemende welvaart en 
de dreigende nivellering. De groei 
der bevolking heeft een grens, omdat 
het leven leefbaar moet blijven. Gro-
ter verantwoordelijkheid en bewust-
wording zijn nodig en ook een bun-
deling van alle krachten. 

's Middags sprak prof. R. van der 
Veen over: „De plaats van de mense-
lijke samenleving in de natuur". Hij 
vroeg zich af welke rol de mens, zelf 
een stuk natuur, in die natuur speelt. 
Door de industrialisering en de bevol-
kingstoename dreigt de natuur verlo-
ren te gaan. Het ontbreekt nog aan 
voldoende voorschriften om dit te 
voorkomen. 

Tijdens de pauze, na de lunch was er 
een forum geweest, dat de vragen 
besprak die de rede van Wichers 
hadden opgeroepen. Velen maakten 
na afloop gebruik van de gelegenheid 
een tentoonstelling in het Singer Mu-
seum te bezoeken. 

T. Pr.-Gr. 

familiedag gewest 
groningen 
Op Hemelvaartsdag werd in het ge-
heel gerestaureerde, prachtig inge-
richte Natuurvriendenhuis „De 
Hondsrug" in Noordlaren weer de 
familiedag gehouden. Ofschoon het 

en 
Zelfs lfs 

 
weer niet zo best leek, namen toch 
zo'n vijf en vijftig volwassenen  

Recordaantal) kinderen deel. 'n 
Ter Ape] was vertegenwo en vertegenwoordigd. 

De dag begon met koffie  
Daarna trokken we het bos in, waar 
op een mooie plek ons lid Bouma een 
boeiende causerie hield, die aanlei-
ding gaf tot een geanimeerde discus-
sie. De muzikale bijdrage van een be-
kend Gronings hoboïst kwam in het  
bos uitstekend tot haar recht en werd 
bijzonder gewaardeerd. De kinderen 
waren ergens anders druk aan het 
spelen. 
Gelukkig hield het weer zich goed, 
zodat we na de lunch er weer op uit 
konden. Na een wandeling genoten 
we van voordracht door mevr. Geers 
en de heer Bouma. Een kop thee en 
een korte inleiding over het natuur-
vriendenwerk door de heer Erenstein 
met tenslotte een dankwoord van de 
voorzitter van het gewest. In het bij-
zonder aan de fam. Erenstein die de 
gehele dag onvermoeid in de weer 
was geweest. 	 Bka 
H.J.B.-kampen 
De Humanistische Jeugd Beweging or-
ganiseert een zeilkamp te Langeweer 
van 23 tot 30 juli (kosten f 80,—) en 
een tentenkamp in Burgh (Wester-
schouwen) van 30 juli tot 6 augustus 
(kosten f 40,—) voor jongeren van 
15 tot 23 jaar. Opgave en inlichtingen 
bij mej. F. van Hoek, Jacob Maris-
straat 123, Dordrecht. 
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Zomerprogramma 1966 
kinderkamp (10-12 jaar) 
Elspeet van 9 t/m 16 juli. 
Leiding de heer en mevrouw 
C. J. Oortgijsen-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 „Voor Zon en Vrij-
heid", waardoor gebruik gemaakt kan 
worden van de aanwezige kampeer-
accommodatie. 
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. Chrispijn. 
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.L1.-kamp (18 t/m 23 jaar) 

Frankrijk van 24 juli t/m 7 aug. 
Dit kamp gaat wegens onvoldoende 
deelname niet door. 

Voor alle kampen inlichtingen en op-
gaven bij mej. 0. Verwaai, Kastelen-
plantsoen 58, Utrecht. Tel. 030-80574. 

DRUK: STORM - UTRECHT 


