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HET HUMIMISCWERPOND 

WAY no HET IJ Cr2 ni:\LFID? 

„De voortdurende stijging van alle kosten, zowel voor salarissen, druk-
werk als porti hebben veroorzaakt dat het nadelig saldo in 1965 ver 
uitgaat boven het geraamde tekort in de begroting". 

Deze zin stond in het vorige nummer van dit blad, waar een stukje 
aan de financiële stand van zaken van het Verbond was gewijd. We 
hadden toen nog niet de beschikking over de juiste cijfers, wat inmid-
dels wel het geval is. Om het maar kort te zeggen, de penningmeester 
heeft zo'n kleine f 40.000,— meer moeten uitgeven dat voorzien was 
en daardoor is het nadelige saldo extra groot. 
Nu werkt het Verbond altijd met tekorten, net als de regering overi-
gens en die tekorten worden dan opgevangen door de bijdragen uit 
het Steunfonds, dat de gehele geestelijke verzorging  voor zijn rekening 
neemt en uit schenkingen. Dat is heel plezierig, maar het is geen vaste 
basis, want niemand weet bij het opstellen van de begroting hoeveel 
het Steunfonds zal opbrengen en óf er belangrijke schenkingen, o.a. 
legaten, zullen binnenkomen. \Vat enigszins vast staat zijn de inkom-
sten uit de contributies, want we weten hoeveel leden we hebben en 
hoeveel ze betalen. 

Het contributiesysteem, waarbij ieder lid zelf, aan de hand van het be-
kende lijstje, dat we voor het gemak nog eens afdrukken, uitmaakt 
wat het hem waard is, heeft voor- en nadelen. Het voordeel is, dat 
rekening gehouden kan worden met extra-lasten, zoals schoolgaande 
en studerende kinderen. Het nadeel is, dat men er moeilijk toe komt 
om, als het inkomen groter wordt, ook de contributie te verhogen. 
\Vat dat laatste betreft, is het overigens opmerkelijk, dat een beroep 
op de leden, om nog eens na te gaan, of hun bijdragen nog wel in 
overeenstemming is met wat ze zelf als inkomen ontvangen, tot goede 
resultaten heeft geleid, waarvoor men dan ock erg dankbaar is. 

Maar iedereen weet, dat het leven duurder wordt, ook voor het Ver-
bond. We leveren geen artikel, waarin de verhoging kan worden 
doorgecalculeerd zoals bij een fabrikant. Terwijl tal van organisaties 
het besluit nemen om een vast contributiebedrag regelmatig te ver-
hogen om de stijging van kosten, die fabelachtig zijn, op te vangen, 
hebben wij daartegenover niets anders gedaan dan een verzoek tot de 
leden te richten. Nogmaals, daar is bijzonder prettig op gereageerd, 
maar het is nog niet voldoende. We zouden al een heel stuk verder 
zijn als grote aantallen de lijst nog eens bekeken, een lijst die naar 
onze mening verouderd is. Vandaar dan ook, dat het helemaal niet 
onredelijk lijkt voor alle categorieën uit te gaan van een half procent 
van het inkomen, en niet alleen voor de inkomens boven de 
f 10.000,—. 

Uit de cijfers van het Centraal Bureau blijkt, dat de helft van onze 
leden, dus maar liefst 50 % een contributie betaalt beneden de f 20,—. 
Dat is dus voor een maximum-inkomen van f 6000,— per jaar en dat 
lijkt ons niet meer in overeenstemming met de werkelijkheid. Waar-
mee uitdrukkelijk niet gezegd wil worden, dat er ook onder onze 
leden niet velen zijn die in de zgn. welvaartsstaat met minder moeten 
rondkomen. Maar daarvoor geldt het bovenstaande natuurlijk niet. 
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HET' G1100FDESIESTUUR 
DESPRAK 

in zijn vergadering van 26 maart de 
financiële resultaten van 1965. Het 
deelde met het Dagelijks Bestuur de 
grote bezorgdheid door de stijging 
van de kosten, waardoor het in de 
begroting geraamde tekort belangrijk 
overschreden werd. Uitvoerig werd 
gesproken over de te nemen maatre-
gelen om de onvermijdelijke verho-
ging door maatregelen op te vangen, 
zonder dat tot ingrijpend.; inkrimping 
van het zich overigens nog steeds 
uitbreidende werk dient te worden 
overgegaan. Overigens zal hieraan 
niet geheel zijn te ontkomen, indien 
althans een verhoging van de inkom-
sten achterwege zou blijven. 

Het Hoofdbestuur hechtte zijn goed-
keuring aan enkele benoemingen tot 
voorlopig docent vormingsonderwijs 
en raadslieden. Ook enkele plaatse-
lijke leidsters voor het ziekenbezoek 
werden benoemd evenals gespreks-
leiders voor groepen van buitenker-
kelijken (niet-leden). 

De notulen van de bestuursvergade-
ringen van enkele stichtingen werden 
goedgekeurd, terwijl de notulen van 
de gehouden zitting van de Raad 
van Advies besproken werden. 

In de avondzitting, die door het grote 
programma nodig was, werd uitvoe-
rig gediscussieerd over een nota, sa-
mengesteld door het Dagelijks Be-
stuur, waarbij de hoofdmoot de in-
terne communicatie in het Verbond 
vormde. Hoewel al op voorgaande 
vergaderingen besprekingen hierover 
plaats vonden, kon ook deze keer de 
discussie niet als geëindigd worden 
beschouwd en blijft deze zaak voor-
lopig nog op de agenda staan. 

Bij het bespreken van de notulen 
van de vorige vergadering werd ook 
het 20-jarig bestaan nog eens ter 
tafel gebracht en wel in verband met 
de perscommentaren. 

De volgende vergadering van het 
Hoofdbestuur vindt plaats op 30 
april 	 



IN MEMORIAM 

Twee belangrijke figuren zijn in 
maart mede aan het Verbond ontval-
len en wel Prof. dr. F. Zernike en 
de heer H. G. Cannegieter. 

pm-0Q. <dr. F. Zerngke 

Prof. Zemike, die op 78-jarige leef-
tijd overleed, genoot in onze kring 
bekendheid door zijn lidmaatschap 
van de Raad van Advies en door het 
geven van zijn naam aan de actie 
voor eigen zendtijd en als lid van het 
comité van aanbeveling van het 
Steunfonds. Zijn wetenschappelijke 
loopbaan en in het bijzonder zijn 
hoogleraarschap aan de Groningse 
Universiteit bracht hem vele eerbe-
wijzen, waaronder in 1953 de Nobel-
prijs. 

C-5. G. Cannegieler 

De heer Cannegieter, die 85 jaar 
werd, was oorspronkelijk predikant. 
In 1919 legde hij zijn ambt neer en 
werd journalist. Hij werkte o.a. ge-
durende een lange periode mee aan 
de Nieuwe Rotterdamse Courant en 
schreef ook enkele romans. Voor het 
Verbond vervulde hij vele spreek-
beurten, o.a. voor de radio, terwijl 
hij bovendien jarenlang de teksten 
voor de kalender bijeen zocht, waar-
toe zijn grote kennis van de letter-
kunde hem bij uitstek geschikt maak-
te. 

BENOEMINGEN 

Door het Hoofdbestuur werd de be-
noeming goedgekeurd van de volgen-
de vrijwilligers: 
als voorlopig docent vormingsonder-
wijs de heer J. van der Haar te Wa-
geningen; 
als plaatselijk geestelijk raadsman de 
heer L. N. van Mierop te Henge-
lo (0); 
als geestelijke raadsman voor de stu-
denten de heer A. P. Bruch te Eind-
hoven; 
als secretaris voor het plaatselijk con-
tactorgaan studenten de heer E. Wis-
se te Oegstgeest en als raadsman 
voor de gedetineerden de heer P. van 
Soelen te Bilthoven. 

SPREKERSCURSUS 

Enkelen hebben al gereageerd op 
onze oproep, gedaan in het vorige 
nummer. De bedoeling is wederom in 
het najaar een cursus voor sprekers 
te houden, teneinde dit corps uit te 
breiden. Zij, die menen hiervoor ge-
schikt te zijn en bij voorkeur niet 
ouder dan 45 jaar, kunnen zich, ove-
rigens geheel vrijblijvend opgeven bij 
de redactie. 

BoEmpas MET ©-J1, -WRIEKOSTOF 

Onder auspiciën van de Dienst Humanistische Geestelijke Verzorging voor 
Militairen zullen een aantal boekjes verschijnen onder de verzameltitel 
„Oriëntatie". Zij zijn bedoeld als ondersteuning van de groepsgesprekken, die 
in het kader van de geestelijke verzorging in het leger worden gevoerd. In 
de toelichting staat o.m.: „Het is niet de opzet in deze boekjes bepaalde op-
vattingen te verkondigen. De uitgave heeft tot bedoeling de informatie te ver-
strekken die het gesprek mogelijk maakt en enige steun te verlenen bij de 
persoonlijke overdenking die daarna plaats heeft." 

huwelijk en gezin 

is de titel van de eerste serie, waarin thans verschenen is het deeltje „Ver-
kering en Verloving" van de hand van mevrouw mr. dr. M. Rood-de Boer. 
De schrijfster beziet dit uitgebreide terrein vanuit de situatie van de militair 
en belicht een aantal aspecten. In deze serie, die onder de algemene redactie 
staat van prof. dr. I. van Gelder, zullen verder verschijnen „Trouwen", „Ge-
zinsvorming en Opvoeding" „Het gemengde huwelijk" en „Gezin en maat-
schappij". 

de mens en zijn wereld 

is een serie die onder redactie staat van dr. W. van Dooren. Hij schreef ook 
het eerste deeltje „Atoom en Kosmos", handelend over de „geschiedenis van 
ons wereldbeeld", zoals de ondertitel luidt. Verder zullen in deze serie ver-
schijnen „Existentie". "Evolutie", „Autonomie" en „Relativiteit". 

De boekjes zijn zeer aan te bevelen voor gespreksgroepen en vooral voor 
jongerengespreksgroepen omdat ze een duidelijke gemeenschappelijke basis 
voor gesprek vormen en iedereen ze aan kan schaffen. De prijs behoeft geen 
bezwaar te zijn, want deze bedraagt slechts f 0,50 per deeltje. De 25 tot 30 
pagina's tellende boekjes zijn uitstekend verzorgd en hebben een handig 
formaat. Ze kunnen besteld worden bij het Centraal Bureau te Utrecht. 
postbus 114. 

MV 

HET AUMANISTISCY 
OPLEG DHGSDNSTITRJUi 
roept gegadigden op voor de opleiding tot: 

a. Geestelijk raadsman 
b. Docent humanistisch vormingsonderwijs 

De cursus duurt twee jaar. De colleges worden gegeven 
's zaterdags om de veertien dagen van 14 tot 18 uur. 
Vakantie van 1 juli tot 1 september. 

Humanistiek, filosofie, pedagogiek, groepswerk, kennis van 
de Bijbel, van het Christendom en van de niet-westerse 
religies. 

Middelbare schoolopleiding plus enige jaren voortgezette 
studie (ter beoordeling van de Commissie van Toelating) 
— leeftijd 25 tot 35 jaar — humanistische levensovertui-
ging. 
Voor de opleiding tot docent vormingsonderwijs is een 
onderwijsbevoegdheid gewenst. 
(T.a.v. de leeftijdsgrenzen zijn afwijkingen mogelijk). 

Na de studie bestaat de mogelijkheid om als vrijwilliger 	2 
of als beroepskracht werkzaam te zijn. 

Het cursusgeld bedraagt f 400,— per cursusjaar. 

Voor 15 mei bij het Humanistisch Opleidingsinstituut, 
Postbus 114, Utrecht. Tel. 030-24641. 

tijd en plaats 

hoofdvakken 

vereisten 

mogelijkheden 

cursusgeld 

inlichtingen 
en aanmelding 



Een van de =alen van het stadhuis van 
de Parijse voorstad Puteaux. 

I.H.E.U. congres 
Het 4e congres van de Internationale, 
dat gehouden wordt van 25 tot en 
met 30 juli a.s. in Parijs (Puteaux), 
trekt allerwege nu af grote belang-
stelling. Bij het bureau komen da-
gelijks aanmeldingen binnen van ver-
tegenwoordigers en leden van huma-
nistische organisaties uit alle wereld-
delen. Verwacht wordt dat ook en-
kele gasten van achter het ijzeren 
gordijn aanwezig zullen zijn. 
Onze leden, die tijdens hun vacantie 
een bezoek aan het congres willen 
brengen kunnen bij het Centraal Bu-
reau een inlichtingenblad over onder-
werpen, kosten enz. aanvragen. 

nneo-Ers'nm2ijwilaal 

Het bestuur van de Internationale 
Humanistische en Ethische Unie 
(IHEU), de zgn. Board of Directors 
heeft zijn goedkeuring gehecht aan 
een manifest, dat NIET bedoeld is 
om de Amsterdamse Declaratie te 
vervangen, maar dient om wat korter 
en in eenvoudiger vorm weer te ge-
ven, wat internationaal onder huma-
nisme wordt verstaan. Wij drukken 
hierbij dit humanistisch manifest van 
de IHEU af. 

International 
Humaertisni 
drie-maandelijks orgaan van de 
International Humanist 
and Ethica! Union. 

Prijs f 3,60 per jaar. 

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

gesprek met vaticaan 

Het reeds eerder aangekondigde ge-
sprek tussen vertegenwoordigers van 
het Vaticaanse secretariaat voor de 
niet-gelovigen en de Internationale 
Humanistische en Ethische Unie 
(IHEU) heeft op 16 en 17 april in 
Amersfoort plaats gevonden. Van hu-
manistische zijde namen hieraan deel: 
de heren McCarroll (Ver. Staten); 
Blackham (Engeland); de Coninck 
(België); Bonnes (Duitsland); Das 
(India) en van Praag (Nederland). 
Als secretaris voor deze groep fun-
geerde dr. W. van Dooren. We ko-
men in een volgend nummer op deze 
belangrijke ontmoeting terug. 

Iltaimmnistisch manifest 
Humanisme is een samenhangend antwoord op de wereld van 
diegenen die menen dat de mens op zichzelf is aangewezen. 
Het verwerpt absolute waarheden en kan niet wezenlijk weer-
gegeven worden door een opsomming van uitspraken. De uit-
spraken die volgen moeten dan ook eerder verstaan worden als 
aanduidingen van wat het Humanisme bedoelt, dan als een ver-
klaring van wat Humanisme is. 

1. Humanisme drukt een levensovertuiging uit; het is aan-
vaarding van verantwoordelijkheid voor het menselijk leven 
in de wereld. 

2. Het vertegenwoordigt een manier van leven waarbij men 
zich beroept op menselijke vermogens en natuurlijke en 
maatschappelijke mogelijkheden. 

3. Humanistische moraal begint met de erkenning van de 
onderlinge afhankelijkheid der mensen en de noodzaak van 
wederzijdse eerbiediging. 

4. Humanisme roept op tot een zinvol bestaan dat de moeite 
waard gemaakt wordt door menselijke toewijding en aan-
vaarding van het mens zijn als grondslag voor levensvreugde 
en levensvervulling. 

5. De mens wordt pas menselijk in de gemeenschap; de ge-
meenschap dient voorwaarden te scheppen voor een zo vol-
ledig mogelijke ontplooiing van ieder mens. 

6. De menselijke ontplooiing vereist een voortdurende verbete-
ring van de voorwaarden voor vrij onderzoek en een open 
samenleving. 

7. Wetenschappelijk kennis, in steeds toenemende mate ver-
kregen en toegepast, is de betrouwbaarste weg naar ver-
groting  van welvaren. 

8. Menselijke  vooruitgang is vooruitgang in vrijheid van keu-
ze; menselijke rechtvaardigheid is de voortgaande verwer-
kelijking van gelijkgerechtigheid. 

9. Rechtvaardigheid sluit macht niet uit, maar het enig wen-
selijke  gebruik van macht is ter verhindering van machts-
misbruik. 

10. Humanisme erkent de eenheid der mensheid en een ge-
meenschappelijke verantwoordelijkheid van alle mensen 
voor alle mensen. 



ConiliMiLutleregening 
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 Cm p. mond. tlni P. j. tlm 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. 

Uit de gemeeno@Aappen 
Bij de tijd is Drachten waar door een 
jong bestuurslid een causerie werd 
gehouden over de achtergronden van 
de provo-gedachte. Ze diepte haar 
kennis niet alleen uit de krant op, 
maar maakte ook een happening in 
Amsterdam mee. 

De jongerenbijeenkomsten in Almelo 
zijn op gang gekomen. Gewoon een 
gesprek waaraan ieder kan deelne-
men. Plus wat gezelligheid. 

In Amsterdam-West is het instituut 
van kontaktmiddagen in ere hersteld. 
En met succes, er was genoeg ge-
spreksstof. 

Alkmaar startte met een gespreks-
groep, hetgeen voor zover we weten 
daar de eerste keer is. 

In Steenwijk, dat deel uitmaakt van 
de gemeenschap Meppel/Steenwijk 
kwamen reeds twee keer een twintig-
tal jongeren, meest scholieren, bijeen 
om over actuele zaken te praten. Het 
waren vogels van diverse pluimage. 
In voorbereiding is een huiskamer-
bijeenkomst in Giethoorn. 

Een tweede forumbijeenkomst in 
Utrecht, met als onderwerp „Is de 
mens nog in tel?" was goed bezocht. 
Er wordt ook een cursus voor ka-
derleden voorbereid, waaruit men 
vooral a.s. vormingsleiders voor de 
scholen hoopt te krijgen. 

De jongerenkontaktgroep in Den 
Haag had op 6 april een bijzondere 
gast, n.l. de imam van de moskee, de 
enige in Nederland. Voor alle leden 
is weer een begin gemaakt met de 
wekelijkse kontaktavonden in „Bosch-
lust" aan de Bezuidenhoutseweg. Ge-
woon een beetje kletsen met een 
kopje koffie. 

Op 7 april bestond Arnhem 20 jaar 
en dat werd gevierd op de ledenver-
gadering van de 20e. Waarbij dan 
tevens onder veel dank afscheid werd 
genomen van Mej. A. E. Robbers, 
die zoveel jaren secretaresse is ge-
weest. 
Rotterdam heeft er op 26 maart een 
groots feest van gemaakt, dat ook 
daar het 20 jarig bestaan herdacht 
moest worden. In de stijl van deze 
tijd met een cabaret en goede mu-
ziek. 

Ook Zwolle meende iets te moeten 
doen om die twintig jaar niet onge-
merkt voorbij te laten gaan, al be-
staat de gemeenschap zelf nog niet 
zo lang. Dat gebeurde dan op een 
familiedag, waar ook de kinderen 
welkom waren, en bovendien het he-
le gewest Overijssel. 

Leeuwarden heeft een nuttige en ple-
zierige avond gehad door met be-
stuur en medewerkers bij elkaar te 
komen. Iedereen vertelde iets van zijn 
werk en het onderlinge gesprek vlot-
te uitstekend. 

De werkgroep Noord-Oost Friesland, 
met het zwaartepunt in Dokkum be-
gint goed op gang te komen. De 
laatste maanden zijn nogal wat nieu-
we leden ingeschreven en als de voor-
tekenen niet bedriegen, bestaat er 
goede kans op een gemeenschap, 
want het aantal leden nadert de 40. 

Voor wie het nog niet weet en ook 
ook mee wil, Groningen organiseert 
op zondag 8 mei een „Grunneger 
Borgen-Tocht". Nadere inlichtingen 
bij H. Bijlstra, Peizerweg 70-4, tel. 
35155. 

Om ook te horen wat  humanisten te 
zeggen hebben, kregen de leden in 
Enschede van een plaatselijke domi-
nee het verzoek mee te doen aan een 
discussie na de vertoning van de 
film „De Avondmaalsgasten" van de 
Zweedse cineast Bergman. 

TOPKADERCONFaREHTUE 

Ruim 50 vertegenwoordigers van ge-
westen, federaties en grote gemeen-
schappen hebben met het Dagelijks 
Bestuur op 2 april in Utrecht aan de 
hand van het jaarverslag de situatie 
van het Verbond besproken. Daarbij 
is ook de nogal zorgelijke financiële 
toestand bekeken en het advies van 
de financiële commissie in de be-
schouwingen betrokken. 
Met de verkregen opmerkingen zal 
het Hoofdbestuur verder rekening 
houden. 

cnv CDE GEWESTEN 

Zuid-Holland Noord had op 27 
maart een prima verzorgde studiedag 
in Voorschoten. Die verzorging was 
in handen van Leiden en zoals ge-
woonlijk, in alle opzichten af. Dat 
was ook de inleiding van ons HB-
lid P. Spigt, die sprak over „Leven 
als een humanist temidden van an-
deren". De boeiende en uitdagende 
wijze waarop Spigt sprak, was voor 
de ruim 50 deelnemers aanleiding om 
er in 7 gespreksgroepjes diep in te 
duiken en met vele opmerkingen en 
vragen te komen aandragen, die weer 
door de inleider goed beantwoord 
werden. Een plezierige gebeurtenis. 

De federatie Amsterdam nam in één 
keer afscheid van voorzitter Holtland 
en tweede voorzitter Storm, die er 
resp. 8 en 9 jaar als federatie-be-
suurder hadden opzitten. En dat is 
in het „lastige" Amsterdam een hele 
prestatie. Ze zijn dan ook ten over-
staan van een goed bezochte federa-
tievergadering hartelijk bedankt, ook 
namens het hoofdbestuur door het 
HB-lid Spigt. 

Zeeland houdt op 14 en 15 mei een 
gewestelijk weekend in de jeugdher-
berg „Bleije Haghe" te Axel. Tussen 
alle bedrijven door zal de heer Spigt 
spreken. Het gewestelijk blad van dit 
west „De Zuid-Wester" geeft in het 
tweede nummer van dit jaar verder 
een aantal lezenswaardige beschou-
wingen naar aanleiding van een ont-
moeting van christenen en humanis-
ten. 

In Overijssel werd door Zwolle voor 
het hele gewest een familiedag geor-
ganiseerd, waarvan we op dit ogen-
blik nog verder niets weten. Mis-
schien komt er nog wel eens iemand 
met een kort verslag opdraven. 



1) 

Een tenslotte Utrecht/Het Gooi. 
Twee belangrijke evenementen staan 
voor de deur, een landdag in Laren 
op Hemelvaartsdag, waar het hele 
land welkom is (zie elders in dit 
nummer) en de gewestelijke wou-
wendag op 24 mei. Daarvan ziet het 
programma er als volgt uit: 

Op dinsdag 24 mei wordt in Utrecht 
de gewestelijke vrouwendag gehou-
den, aanvang 10.30 uur in het Eras-
mushuis, Oude Gracht 152. 

Programma: 
10.30 uur ontvangst met kopje koffie. 
11.00 uur Mevr. A. Sira bespreekt 

gewest problemen. 
11.30 uur Mevr. Stellinga-de Jong 

vertelt over het kasteel Haarzui-
len. 

12.15 uur-13.00 uur koffiemaaltijd 
(eigen lunchpakket meebrengen). 

13.15 uur vertrek met Vavo-bus van 
buurtstation naar Haarzuilen. 
bezichtiging kasteel, daarna thee 
drinken in het Wapen van Haar-
zuilen. 
Naar verkiezing arriveren we om 
15.35 uur of 16.35 uur bij het 
buurtstation te Utrecht tevens 
sluiting. 
Onkosten f 2,50, te voldoen bij 
aankomst als bijdrage kosten van 
koffie, thee, bustocht en kasteel-
bezoek. 

Opgave per briefkaart of telefoon 
voor 1 mei aan Mevrouw M. W. 
Kimstra, L. Napoleonplantsoen 42, 
Utrecht, tel. 030-22189. 

NOEUWE Ui-GAVEN 

Binnenkort zullen een aantal nieuwe 
publicaties worden uitgegeven. Eén 
daarvan zal de toespraken bevatten, 
die op de juristenconferentie van 
„Socrates" zijn gehouden, waar het 
echtscheidingsvraagstuk aan de orde 
kwam. 
In de tweede uitgave zullen de rede-
voeringen worden opgenomen, die 
door Mr, dr. H. J. Roethof, Prof. dr. 
J. C. Brandt Corstius en Prof. dr. 
J. P. van Praag op de bijeenkomst 
ter viering van het twintig-jarig be-
staan van het Verbond werden uitge-
sproken. 
Er verschijnt eveneens een brochure 
„Twintig jaar Humanistisch Ver-
bond". 

~unU,nds 
Niet eerder heeft het Steunfonds onder zulke moeilijke omstandig-
heden gewerkt als dit jaar. Tenminste drie landelijke inzamelingen 
(India, vluchtelingen, huwelijksgeschenk) vielen samen met de voor-
jaarsactie van het Steunfonds. 
Niet eerder echter heeft het Steunfonds zoveel geld ontvangen als dit 
jaar. 
Hier volgende nuchtere cijfers. 

Ontvangen in eerste kwartaal 

1962 1963 1964 1965 1966. 

47.242.85 36.985.15 71.935.85 
(46.935.85)1) 

54.849.30 96.940.49 

Aantal giften eerste kwartaal 
1962 	1963 1964 1965 I 	1966 

4014 3133 3584 4161 6307 

Hierin opgenomen extra gift met bijzondere bestemming van 
f 25.000,—. Vergelijkbaar met de overige bedragen is het 
tussen haakjes geplaatst. 

Het gaat goed met het Steunfonds. Dat blijkt ook uit het nu volgende 
overzicht, waarin de bedragen zijn opgenomen die van 1959 tot 1966 
aan het Humanistisch Verbond werden uitgekeerd. 

	

In 1959 
	

6.000,00 

	

1960 
	

20.000,00 

	

1961 
	

50.000,00 

	

1962 
	

75.000,00 

	

1963 
	

110.000,00 

	

1064 
	

120.000,00 

	

1965 
	

165.000,00 
Voor 1966 rekent het Verbond op omstreeks f 190.000,00. 

Het Steunfonds  voegt hier op dit moment niet veel aan toe. Dat is 
niet nodig, maar ook niet mogelijk. Niet alleen vroeg de voorbereiding 
van de voorjaarsactie veel tijd van enkele vrijwilligers, ook de admi-
nistratieve verwerking van al die bijdragen neemt tijd in beslag. Wan-
neer u dit overzicht leest ontvingen alle contribuanten een reactie 
van het Steunfonds, waarin voor hun bijdragen dank wordt gebracht, 
tenzij hun naam en/of adres op de stortingsformulieren niet ontcijferd 
kon worden. 
Daarom ook ven deze plaats dank aan alle contribuanten, dank ook 
aan de vrijwilligers die hun tijd en energie aan de voorjaarsactie gaven. 
En nu de volgende acht maanden van 1966. Er kwam een groot be-
drag binnen, maar toch niet meer dan de helft van wat er dit jaar 
nodig is. Vergat u te gireren? Hier volgt ons gironummer. 

STICHTING STEUNFONDS 

GIRO 
6168 

PRAKTISCH HUMANISME 
AMERSFOORT 

Humanistische Correspondentiekring 
5 	 voor hatvelijkscontacten 

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. 

STLUDENTEINICONFEREPITIE 

De Studentenvereniging op Humanis-
tische Grondslag „Socrates" houdt 
haar congres en voorjaarsconferentie 
in „De Ark" te Nunspeet op 23 en 
24 april. Nadat het congresgedeelte 
achter de rug is, zullen als inleiders 
optreden Mr. Dr. H. J. Roethof en 
Dr. V. Westhoff, rondom het thema 
„Humanisme en Overbevolking". Za-
terdag is er feest. 



_MIDDAG 	 1966 
Urv-LANIST1SCH VEV30\JD _ 

19 mei (hemelvaartsdag) 

SINGER MEMORIAL FOUNDATION 
LAREN (G000) 

De gemeenschap .,Laren-Blaricum" nodigt alle leden, belangstellenden en 
introducé's uit om onder het motto 

„20 jaar op 20 eeuwen" 
mee vooruit te zien, te horen en te praten over de in de naaste toekomst te 
verwachten veranderingen in onze maatschappij. 

Welke consequenties zullen deze met zich mee brengen? 
In twee lezingen zullen in het bijzonder de aspecten van de maatschappelijke 
en biologische ontwikkelingen worden belicht. In aansluiting op elk van de 
voordrachten zal een uit de deelnemers samen te stellen forum met de betref-
fende inleider over het onderwerp van gedachten wisselen. 

's Morgens spreekt dr. A. J. Wichers over: 
„De komende 20 jaar maatschappelijk-cultureel gezien" 

De groei en aantal en voorzieningen — de vertrouwensbasis van onze samen-
leving — humanisme en die vertrouwensbasis — het internationale perspectief. 

's Middags spreekt prof. dr. R. van der Veen over: 
„De plaats van de menselijke samenleving in de natuur". 

Het wisselend evenwicht in de natuur — de steeds dominerender plaats van 
de mens — alles dienstbaar maken aan de vooruitgang — het behoud en de 
bescherming van de natuur. 

Tussen 9.30 en 10.15 uur worden de deelnemers in de foyer ontvangen en 
begroet met koffie. Tijdens een ruime lunchpauze is er gelegenheid voor 
museumbezoek of een wandeling in Laren. Om 16.00 uur is de sluiting. 
Museum en foyer zijn dan nog geopend tot 17.00 uur. 
Behalve het eigen bezit van het Singer Museum kan de speciale tentoonstel-
ling worden bezichtigd van de kunstcollectie W. de Geus van de Heuvel. 
Deze omvat werken uit de 18e en 19e eeuw. De sfeervolle entourage van 
het Singer en de fraaie tuin bieden gelegenheid tot ongedwongen onderling 
contact. 

Deelnemersprijs: 	deze bedraagt f 	per deelnemer. 

Gezamenlijke 
lunch: 

Inschrijving 
en betaling: 

Indien vooruit opgegeven, kan aan een gezamen-
lijke lunch op de deel van het typische Larense 
dorpscafé „De Boeren Hofstede" worden deelge-
nomen. Deze lunch kost f 3,75 per persoon. 

Inschrijving wordt zo spoedig mogelijk, doch vóór 
mei a.s. verwacht op het secretariaat van de Ge-
meenschap, 't Schepeltje 6, Laren (N.H.) 

Gaarne in blokletters ingevuld opzenden aan het secretariaat. 

Ondergetekende, 

 

(naam, 
adres, 
woonplaats 
en tel. no.) 

 

zal deelnemen aan 

de H.V.-Landdag 1966 met 	 personen 

de Lunch ad f 3,50 met 	 personen 

Handtekening 

liVtAt  Ina 

img~#gi Pw04' -41  

011.511TEDMERCICOMMIIS5115 

Zomerprogramma 1966 

kinderkamp (10-12 jaar) 
Elspeet van 9 t/m 15 juli *) 
Prijs exclusief reiskosten f 65,—. 

tentenkampen (13 t/m 15 jaar) 
Eerste kamp: 2-16 juli: f 100,—
Tweede kamp: 16-26 juli: f 75,—
Derde kamp: 26 juli-5 aug.: f 75,—
De kampen worden gehouden te Rijs-
sen in Overijssel. Alle prijzen exclu-
sief reiskosten. 

trektochten (16 t/m 18 jaar) 

Denemarken van 5 t/m 20 juli 
Prijs: f 120 plus reiskosten ca. f 60. 
Zuid Engeland: 28 juli t/m 12 aug. 
Prijs: f 120 plus reiskosten ca. f 60. 

I.H.E.U.-kamp (18 t/m 23 jaar) 
Frankrijk van 24 juli t/m 7 aug. 
Prijs inclusief congresdeelname: f 215. 
Reiskosten circa f 70,—. 
Voor alle kampen inlichtingen en op-
gaven bij mej. 0. Verwaal, Kastelen-
laan 58, Utrecht. Tel. 030-80574. 

*) Gewijzigde datum. 

NAIDEROONFERENT10 
JONGERENWERK 

De Werkgroep Humanistisch Jeugd-
en Jongerenwerk van het Verbond 
belegt op 7 mei a.s. een dagconfe-
rentie over het humanistische jeugd-
en jongerenwerk. De conferentie is 
bestemd voor hen die leiding geven 
in jongerengroepen of zich op een 
of andere wijze nu of in de toekomst 
bezig willen gaan houden met dit 
werk. Mocht u belangstelling hebben; 
overleg eens met uw gemeenschaps-, 
federatie- of gewestbestuur. Deze al-
leen kunnen deelnemers naar deze 
studiedag afvaardigen. 

VORMIINGSONDERWUJS 

Op voorstel van het Dagelijks Be-
stuur werden door het HB in de 
Algemene Commissie Geestelijke 
Vorming als nieuwe leden benoemd 
Mevr. 0. R, Varkevisser-de Boer te 
Bussum en de heer Tj. Krips te Soest. 

GEESTELIJKE VERZORGING 

Aan de Centrale Geestelijke Verzor-
ging werd op verzoek van deze com-
missie de org.-secretaris Polet toege-
voegd, teneinde een betere commu-
nicatie met de gemeenschappen te 
verkrijgen. 

DRUK: STORM - UTRECHT 


