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HET HUMANISTISCH VERBOND 

ZORG OM VIETNAM 
Op 16 mei '67 werd aan de minister-president de volgende brief ver-
zonden: 

Het hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond. 

geneigd als vertegenwoordiger van een geestelijke stroming alleen bij 
bijzonder dringende aangelegenheden in officiële uitspraken stelling te 
nemen terzake van algemene politieke problemen; 

zich er bovendien terdege van bewust dat het leveren van een con-
structieve bijdrage tot de oplossing van een ingewikkelde kwestie als 
de oorlog in Vietnam moeilijker is dan het weerspiegelen in algemene 
vertogen van de wijdverbreide gevoelens van verontrusting (aan welke 
gevoelens overigens ook de Internationale Humanistische Unie laat-
stelijk nog in haar resolutie van 31 juli 1966 uitdrukking heeft gege-
ven); 

ziet niettemin in de jongste verklaring van de Secretaris-Generaal van 
de Verenigde Naties een duidelijke aansporing aan allen, die het wel 
menen met de internationale rechtsorde en de menselijkheid, om het 
uiterste te beproeven ten einde een dreigende en feitelijke escalatie 
van dit nu al zoveel jaren slepende conflict tegen te gaan; 

heeft met de Secretaris-Generaal het gevoelen, dat een nieuwe fase 
in dit tragische conflict op het punt staat in te treden: „een beginfase 
van een derde wereldoorlog", waarbij men zich mag afvragen hoe lang 
nog verantwoordelijke figuren een verdere uitbreiding van de vijan-
delijkheden in de richting van een dergelijke ramp vermogen te voor-
komen; 

meent, dat het onder deze omstandigheden een kwestie van schuldig 
nalaten zou zijn, indien niet al het mogelijke werd gedaan om partijen 
in het conflict tot bezinning te brengen en hen te vragen terug te ke-
ren van een heilloze weg, die met langzamerhand haast voorspelbare 
zekerheid moet leiden tot het bereiken van een rampzalig keerpunt in 
het toch al zo moeizame ontwikkelingsproces van de menselijke sa- 
menleving; 

doet daarom, in het volle besef van de draagwijdte van hetgeen 
hier gevraagd wordt, een dringend beroep op de nederlandse regering 
om alle haar in het internationale verkeer ten dienste staande midde-
len, hetzij zelfstandig, hetzij in samenwerking met anderen, onverwijld 
aan te wenden met de bedoeling een zodanige bemiddeling te bewerk-
stelligen, dat de voorwaarden geschapen worden voor een redelijk 
gesprek tussen alle betrokken partijen. 

Met verschuldigde hoogachting, 

Prof. dr. J. P. van Praag, voorzitter 
Prof. dr. W. van Dooren, secretaris. 
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HET HOOFDBESTUUR 
BESPRAK .... 

in zijn nieuwe samenstelling en op 
zijn thans wekelijks vergaderingen 
alle zaken, die voorheen door het da-
gelijks bestuur werden behandeld. Na 
de installatievergadering op 28 april, 
waarin de nieuwe werkwijze werd 
vastgesteld, komt het H.B. thans 
iedere vrijdag in 3 secties bijeen en 
daarna in plenaire zitting. Bovendien 
vergadert het nog eens op de middag 
van de laatste zaterdag van de 
maand, in hoofdzaak om algemene 
beleidsvragen onder de ogen te zien. 
Hierbij zijn ook die hoofden van 
dienst aanwezig, die niet reeds als 
adviseur alle vergaderingen bijwonen. 

Uit de vele onderwerpen die behan-
deld werden, noteren wij de benoe-
ming van een contactman voor de 
pers en enkele voorlopige vormings-
leiders. De uitbreiding van een aan-
tal secties van Socrates is aan de 
orde geweest, evenals de samenstel-
ling en werkwijze van de Verbonds-
raad. De toezeggingen die op het 
congres werden gedaan vormden 
eveneens een onderwerp van bespre-
king en natuurlijk ook het maandelijk-
se overzicht van de ledenstand, de 
financiën en de abonnee's op onze 
uitgaven. Aan de samenstelling, in-
houd en uiterlijk van enkele brochu-
res werd aandacht besteed, terwijl 
enkele belangrijke besluiten genomen 
werden, 	zoals . een 	gift 	van 
f 10.000,— aan de actie „Eten 
voor India", het zenden van een 
brief aan de minister-president over 
Vietnam en het betuigen van adhe-
sie aan het comité „Vrij Grieken-
land". In de plaats van de beide com-
missies voor radio en televisie, werd 
een gezamenlijke adviescommissie in-
gesteld, die nog met enkele deskun-
digen zal worden uitgebreid. 

Aangezien er in 1970 weer een volks-
telling zal plaats vinden, is aan één 
der leden opgedragen hierover een 
nota te schrijven. Ook het huishoude-
lijk reglement voor de gemeenschap-
pen wordt bekeken, teneinde dit 
eventueel door een nieuw te vervan-
gen, in zo verre het aan het regle-
ment van het Verbond dient te wor-
den aangepast. 



TELEVISIE 
Nederland I 

19 juni: 19.00-1930 uur 
GEZAMENLIJKE TAAK, 
GEMEENSCHAPPELIJKE 
AANPAK 
De menselijke kanten van de 
ontwikkelingshulp, m.m.v. mr. 
dr. H. J. Roethof en drs J. 
Koopman. 
Regie: Geert van den Boogaart 

17 juli: 22.30-22.45 uur. 
HET HUMANISME IN DE 
VERENIGDE STATEN 
Een gesprek tussen Tolbert H. 
McCarroll en Mr. M. G. Rood. 
Regie: Joes Odufré. 

VERBONDSRAAD 
Het besluit van het congres een Ver-
bondsraad samen te stellen, die enige 
malen per jaar overleg pleegt met het 
hoofdbestuur, leidt voor de eerste pe-
riode tot een door de gewesten aan-
gewezen college, aangevuld met en-
kele door het hoofdbestuur benoemde 
leden. Aan de gewestbesturen is dan 
ook verzocht hun vertegenwoordigers 
aan te wijzen, opdat de raad in de 
herfst bijeen zal kunnen komen. 

CONTACT MET DE PERS 

Het is gelukt een opvolger te vin-
den voor W. van Praag, die geruime 
tijd als publiciteitsman voor het Ver-
bond heeft gewerkt, maar dit moest 
neerleggen i.v.m. eigen werkzaam 
heden. Zijn opvolger is J. Wansbeek 
uit Amstelveen, die als journalist 
werkt, maar een deel van zijn tijd 
aan de verzorging van de publici-
teit via de pers gaat besteden. Zijn 
eerste optreden was de verzorging 
van een perscommuniqué over de So-
crates-conferentie. 

RADIO-.  
IiITZENDINGE,N 

Nederland II 
elke maandag om 19.40 uur. 

Nederland I 
elke vrijdag om 22.25 uur. 

HET HOOFDBESTUUR 
BESPRAK Cvervogga 

De eerste zaterdagvergadering op 27 
mei werd besteed aan een oriënterend 
gesprek over de in oktober uit te 
brengen beleidsnota. Enkele leden 
namen op zich hiervoor iets op pa-
pier te zetten, dat als basis zal kun-
nen dienen. 

UW PLAATS MAAR HUM l'AAK 
15 en 16 april '67: tweejaarlijks congres Humanistisch Verbond. 
Een hoofdbestuur en afgevaardigden van de gemeenschappen die twee 
dagen niet van de zon genieten, wel van gezamenlijke broodmaaltijden, 
en daar tussen door uren luisteren, minuten praten of helemaal zwij-
gen, ja-knikken, soms nee-stemmen, zich bij uitzondering eens iets op-
winden, meer of minder tevreden zijn over het verloop van dit con-
gres. Vragen die soms wel en niet beantwoord worden, een enkele 
maal zelfs tegenstrijdige antwoorden. 
Na twee (lange) dagen naar huis gaan, en dan ... 
Niets bijzonders, zegt u, zo verlopen bijna alle congressen? Misschien 
heeft u gelijk, maar toch ... 

Dit was een congres van het Humanistisch Verbond, en met dat Ver-
bond is wel iets bijzonders aan de hand. Het H.V. bevindt zich in 
een geheel andere situatie dan zo'n vijf of zo'n tien jaar geleden. 21 
jaar strijd van het georganiseerde moderne humanisme om erkenning 
leverde die erkenning, neen niet overal, maar toch wel in grote mate 
op. Weten wij met die erkenning wel goed raad? 
Het vervullen van alle taken overeenkomstig de thans verkregen 
rechten is — schrikt u niet of misschien juist wel — eenvoudig onmo-
gelijk. 
Overbezette vrijwilligers, enkele nog meer overbezette bezoldigde func-
tionarissen, een angstig lege huishoudportemonnaie, maar zo'n 15000 
leden, een niet steeds aan de huidige situatie aangepaste organisatie-
structuur en werkwijze ... 
Oude en deels bekende geluiden? Misschien. Maar problemen die 
tengevolge van de schaalvergroting en stroomversnelling waarin het 
Verbond zich bevindt van oneindig ernstiger aard zijn dan wellicht 
ooit tevoren. 

Wat is eigenlijk het moderne humanisme en hoe maken we dat zon-
der geleerde woorden duidelijk aan anderen? 
Wie of wat zijn die humanisten, wie bent u? Bent u, zijn wij, een 
soort christenen zonder god, of zijn we iets anders? 
Hebben wij een eigen taak, een eigen inbreng in onze samenleving? 
Hebben we daar voldoende visie op? Zo ja, welke? En als we niet 
alles tegelijk kunnen aanpakken, wat vinden we dan voor de komende 
jaren het meest belangrijke? 
Welke kwaliteitseisen stellen we? Wie moeten het doen? 
Geen problemen voor u? Laat het hoofdbestuur dat maar uitzoeken 
en laten uw afgevaardigden (één, twee of drie per gemeenschap) maar 
één keer per twee jaar een beetje meepraten en meedenken en verder 
jaknikken, dan komt alles wel goed? Kunt u zich voorstellen dat het 
dan wel goed komt? 

Over onderwerpen als „plaats en taak van het Humanistisch Verbond 
in de Nederlandse samenleving", „hoe kan de humanist herkend wor-
den?", „wat is het eigenaardige van u als humanist?", „waar staat de 
humanist?" werd op het jongste congres lang gesproken en overlegd. 
Zijn we er nu uit? Kunnen we rustig twee jaar tot het volgende con-
gres voortleven zoals we het al zo fijn „gewend" zijn? Of zou een 
dergelijk voortgaan, zonder er bij te denken, als altijd in inslapen ont-
aarden? 

Niet slechts de situatie waarin het Verbond verkeert is anders dan 
vijf jaar geleden, ook onze samenleving verandert sneller dan ooit te-
voren. 
In de hal van het centraal station vechten jongeren in rijksuniform 
met andere jongeren en een bepaalde krant stookt dat vuurtje maar 
al te graag aan zolang hun eigen gebouw maar niet in de strijd be-
trokken is. De overheid, die zo op haar gezag gesteld is kijkt weinig of 
niets doend toe, want het hier gebeurde is nog niet zo ernstig als het 
uitdelen van krenten zo maar op straat. U een zorg? Omdat u de kap-
per uw haar net zo laat knippen als twintig jaar geleden? 
In Vietnam woedt een oorlog, U een zorg? Het hoofdbestuur van uw 
Humanistisch Verbond riep de betrokken partijen immers tot bezinning 
op. 



DANK AAN D'ANGREMOND 
Op zijn 65e verjaardag, 4 mei, is in allerlei werkzaamheden vervullen, 
kleine kring afscheid genomen van de waarbij hij het Verbond in vele be-
centraal geestelijk raadsman D. Th. sturen zal vertegenwoordigen. Het 
F. d'Angremond. Een comité had bij Verbond hoopt nog geruime tijd van 
zijn vele vrienden aangeklopt om hem zijn ervaringen te kunnen profiteren. 
een waardig cadeau te kunnen aan- 
bieden. Het resultaat was van een VORMINGSONDERWIJS 

dergelijke omvang, dat hij met zijn Het hoofdbestuur benoemde tot voor-
vrouw in de naaste toekomst een lopig docent vormingsonderwijs mej. 

Dat afscheid moet overigens voorlo- 
pig nog als symbolisch gezien wor- 
den, omdat hij de pensioengerechtigde 
leeftijd bereikt heeft. Hij blijft nog 

grote reis kan gaan maken. 
	drs. J. M. Hollaar, Amsterdam, en 

mevr. I. Meeboer-Enninga, Purmer-

vormingsonderwijs aan een Amster-

end. Beiden zijn afgestudeerden van 
het Hum. Opl. Inst. en geven thans  

damse school. 

In Bihar sterven mensen van de honger. U een zorg? De Nederlandse 
humanisten brachten immers een paar jaar geleden ruim ƒ 100.000,—
op voor een ontwikkelingsproject in Bihar. 

Ik zou zo nog lang door kunnen gaan; u kunt het ook. 
En wij? Houden we in onze gemeenschappen als vanouds langzamer-
hand traditionele bijeenkomsten, bezoeken we een paar zieken en 
bejaarden, vullen we wat krantjes met artikeltjes als dit, en verder 
niets? Moet het hoofdbestuur de rest maar doen? Zo mogelijk even-
eens op traditionele wijze? 
Ik weet ook wel, hier en daar gebeurt iets meer, en landelijk gebeurt 
er veel meer; maar dat alles is niet overeenkomstig de ons thans gebo-
den kansen en de eisen die de wereld stelt. Dat is geen verwijt, het is 
een constatering. 

Het congres besloot dan ook dat in de komende twee jaren aan de 
hand van een serie door het hoofdbestuur uit te brengen beleidsnota's 
in de gemeenschappen door een groot aantal leden gepraat en gedacht 
moet worden over de weg die het Verbond in de komende jaren dient 
te gaan. Problemen als boven genoemd zijn slechts voorbeelden. Na 
enkele tussentijdse rapporten zal over twee jaar één der congresdagen 
geheel aan de resultaten van de plaatselijke en regionale besprekingen 
gewijd zijn. 

De eerste beleidsnota zal in oktober '67 reeds verschijnen. 
Als u met hoofdbestuur en congres van mening bent dat het Verbond 
een voorlopige onmisbare taak te vervullen heeft, als u meent dat het 
Humanistisch Verbond onder andere in dit opzicht iets anders is dan 
een klaverjasclub, dan kunt u niet als zo vaak zeggen; „ze zoeken het 
maar uit, ze doen het vast wel goed". 
Bij het vinden van een gezamenlijke visie, die past in 1967 en komende 
jaren (en die dus niet automatisch de zienswijze van zoveel jaar gele-
den kan zijn) zijn uw hulp en oordeel belangrijk. 
De gemeenschappen zullen nu reeds de mogelijkheden dienen voor te 
bereiden dat zo veel mogelijk leden meepraten over het toekomstige 
beleid. 
Het gaat om niets minder dan de taak en de plaats van het Humanis- 
tisch Verbond, ja wellicht zelfs om het zinvol voortbestaan van het  
Verbond. 

Zegt u „de gerechtvaardigde plaats voor mij als niet-godsdienstige, als 
humanist, is aardig veroverd; verder is het hun taak?" 
Of acht u de verdere ontwikkeling en gang van zaken juist nu ook 
mede uw taak? 

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. 

UNIEKE UITGAVEN 

JEZUS VAN NAZARET, mmv dr. M. J. 
Vermaseren, dr. A. Hulsbosch, prof. ir. 
H. v. Riessen, prof. dr. C. W. Mtinnich, 
dr. D. H. Prins, dr. 0. Noordenbos, dr. 
A. L. Constandse. M. M. Poppers. G. A. 
Bashir, ir. J. Bloemsma, inl. H. J. J. Lips: 
uitgave Humanistisch Verbond, prijs 
f 2,95. 

Dit boekje is ontstaan uit de vragen 
rond de figuur van Christus tijdens 
de geestelijke vorming en verzorging 
in de strijdkrachten. Uniek, omdat na 
een historicus, een drietal christenen 
aan het woord zijn, waarna drie hu-
manisten hun licht over het onder-
werp laten schijnen. Tenslotte komen 
dan nog resp. een Joodse, een Mo-
hammedaanse en Boeddhistische visie 
aan bod. Terecht stelt de inleider o.m. 
dat het voor zover hij weet voor het 
eerst is dat zulke uiteenlopende in-
zichten omtrent de persoon van Jezus 
van Nazaret in een boekje tezamen 
kwamen. 

GESCHIEDENIS VAN HET HUMA-
NISME IN NEDERLAND, dr. A. L. 
Constandse, uitgave in de Parthenon-
reeks van Kruseman. Den Haag. Ver-
krijgbaar bij het Humanistisch Verbond, 
prijs f  8,90. 

In dit 183 pagina's tellende boek 
wordt een overzicht gegeven van het 
humanisme in de Nederlanden, begin-
nende bij de middeleeuwer Geert Grote 
en zijn tijd. Middeleeuwen, de repu-
bliek, 19e eeuw, 20ste eeuw zijn de 
hoofdstukken die in heldere en boeien-
de stijl ons naar de hedendaagse tijd 
voeren. Alhoewel nog geen geschie-
denis, bouwt Constandse in luttele 
pagina's een beeld van het heden-
daagse denken rond het humanisme en 
zijn stromingen. Alleen reeds daarom 
de moeite van het lezen meer dan 
waard. 

GRIEKENLAND 
Het Hoofdbestuur heeft adhesie be-
tuigd met de doelstellingen van het 
comité „Vrij Griekenland", dat de 
aandacht van het Nederlandse volk 
vraagt voor de militaire coup en de 
vernietiging van de democratie. Het 
H.B.-lid P. Spigt was aanwezig op 
een protest-vergadering. 

VERHOGING 
ABONNEMENTSGELDEN 

De voortgaande stijging van druk-
en portokosten maken een verhoging 
van de abonnementsprijzen van onze 
uitgaven nodig. 
Met ingang van 1 januari 1967 zal 
deze verhoging ingaan, waardoor 
Mens en Wereld f 9,50 per jaar gaat 
kosten, Rekenschap f 13,50 en Het 
Woord van de Week f 7,50. 

(De Loopmare, eed. Amsterdam) 



internationaal 

 

International 
Hurnanisrn 

  

wereldraad van kerken 

De voorzitter van de International 
Humanist and Ethical Union, Prof. 
dr. J. P. van Praag heeft een ge-
sprek gehad met een van de topfi-
guren van de Wereldraad van Ker-
ken, de heer Rev. A. Dominique Mi-
cheli, die de Raad bij de Verenigde 
Naties vertegenwoordigt. De ontmoe-
ting was mede tot stand gekomen 
door bemiddeling van prof. dr. H. 
Berkhof te Leiden. 
De bedoeling was de mogelijkheden 
af te tasten van meer contact tussen 
de Wereldraad en de IHEU, zoals 
dit ook met het secretariaat voor de 
niet-gelovigen in Rome het geval is 
geweest. Bij het gesprek werd over-
een gekomen, dat enkele vertegen-
woordigers van de IHEU in juli a.s. 
een bezoek zullen brengen aan het 
secretariaat van de Wereldraad in 
Genève. Daarbij zal worden nage-
gaan of en welke mogelijkheden er 
zijn voor de voortzetting van dit eer-
ste contact. 

In allerlei gemeenschappen treden 
leden op als vertegenwoordigers van 
het humanisme in instanties en be-
sturen op plaatselijk niveau. Het be-
stuur van het gewest Zuid-Holland! 
Zuid heeft het gelukkige plan, om te 
trachten deze mensen bijeen te halen 
voor het uitwisselen van ervaringen. 
Ook leden uit andere gewesten zijn 

VOEDSEL VOOR INDIA 

Gedurende het afgelopen jaar is te-
vergeefs getracht een zending voed-
sel naar Bihar te verschepen, bestemd 
voor de bevolking die aan het project 
aldaar werkt. Allerlei bepalingen 
van de Indiase regering en de onmo-
gelijkheid om een eventuele zending 
op de plaats van bestemming te krij-
gen, verhinderden het plan. Daar 
kwam nog bij, dat het betreffende ge-
bied niet tot de rampgebieden werd 
gerekend, omdat er een voedselover-
schot bestond. 
Teneinde toch mee te helpen aan de 
leniging van de nood in India besloot 
het hoofdbestuur aan de actie  

bijeenkomst uitvoerend 
comité IHEU 

De jaarlijkse vergadering van dit co-
mité, dat als dagelijks bestuur fun-
geert, zal zoals gebruikelijk plaats 
vinden in het Erasmushuis in Utrecht 
en wel op '9 en 10 juli a.s. Op de 
agenda staan behalve de bespreking 
van de jaarverslagen van secretaris 
en penningmeester ook de situatie 
van de aangesloten organisaties en de 
toelating van nieuwe leden. Een be-
langrijk punt is de nieuwe vorm van 
het mededelingenblad „International 
Himianism-  dat een andere redac-
teur krijgt en waarvoor de secretaris 
van de IHEU, Tolbert H. McCarroll 
een plan heeft ingediend. 
Ook de voortgang van het Bihar-pro-
ject komt in discussie, terwijl de or-
ganisatie van het Europese congres, 
dat in 1968 in Hannover plaats vindt, 
uitvoerig moet worden bekeken. 
Reeds nu dienen de voorbereidingen 
getroffen te worden voor het vijfde 
congres van de IHEU, waarbij het 

welkom. 
De bijeenkomst vindt plaats op zater-
dag 21 oktober a.s. in „De Herten-
horst" te Delft vaal 15 tot 21 uur. 
Belangstellenden kunnen inlichtingen 
krijgen bij .de voorzitter van het ge-
west en 2e org.-secretaris J. de Leede, 
van Mecklenburg Schwerinlaan 31 te 
Waddinxveen, tel. 01828-2887. 

„Eten voor India" een gift van 
f 10.000,— te doen, daarbij verzoe-
kende, om te pogen dit vooral aan 
de staat Bihar ten goede te doen ko-
men. Hetgeen is toegezegd. 

OVERLEDEN 
dr. c. schravensande 

In april is op hoge leeftijd overleden 
ons lid dr. C. Schravensande. Hij 
woonde pas enkele maanden in Berg 
op Zoom, na jarenlang lid te zijn 
geweest van de gemeenschap Almelo. 
Daar was hij zeer actief, vooral als 
inleider en spreker bij uitvaart. Ook 
vele gemeenschappen hebben hem als 
spreker regelmatig in hun midden ge-
had. 

drie-maandelijks orgaan van de 
International Humanist 

and Ethical Llnion. 

Prijs f 3,60 per jaar. 

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

plan bestaat dit in de Verenigde Sta-
ten te houden. De American Huma-
nist Association heeft al een voor-
lopig plan opgesteld, dat in grote 
trekken op de a.s. vergadering van 
het uitvoerend comité behandeld zal 
worden. 

mogelijkheden in Finland 

Zoals wellicht bekend, bestaan er in 
Denemarken en Noorwegen huma-
nistische organisaties. Maar in Zwe-
den en Finland nog niet en het is 
daarom verheugend dat in het laatste 
land wellicht binnenkort een groep 
tot stand zal komen. Uit een cor-
respondentie blijkt, dat men reeds ac-
tief is en een aantal bijeenkomsten 
heeft gehouden. Er is ook een reeks 
artikelen gepubliceerd over het gods-
dienstonderwijs op de scholen. 

de humanist van het jaar 

Onze Amerikaanse zusterorganisatie, 
de American Humanist Association 
heeft de gewoonte elk jaar een lid 
te huldigen, die grote verdiensten 
heeft gehad voor de samenleving. Dit 
keer is tot humanist van het jaar uit-
geroepen Abraham H. Maslow, voor-
zitter van de Amerikaanse vereni-
ging van psychologen. 

Hermann J. Muller overleden 

Op 77-jarige leeftijd is prof. H. J. 
Muller overleden, die niet alleen een 
bekend erfelijkheidsdeskundige was en 
drager van de Nobelprijs, maar in 
Amerika tevens lid van de humanis-
tische organisatie en daarvan vier 
jaar voorzitter. Hij was ook enkele 
malen in Nederland om de vergade-
ringen van het bestuur van de In-
ternationale bij te wonen. 

HET VERBOND IN DE SAMENLEVING 

    

VERONTSCHULDIGING 

Onze verontschuldiging aan onze 
huidige algemeen-secretaris dr. W. 
van Dooren, wiens naam ontbrak bij 
de congresfoto in het vorige nummer. 
Hij zit op pag. 2, bovenste foto, als 
vierde van links, tussen Rood en 
Roethof. 

ri6ertijn 
Humanistisch Jongerentijdschrift 

Adm.: Mej. Th. van Beek 
Postjeskade 43 - Amsterdam 
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VAN DE GEMEENSCHAPPEN 

Wie wat meer van jazz wil weten, 
kan terecht in Nijmegen, waar een lid 
bezig is daarvan een gehele bi-
bliotheek in te richten. De man is 
dan ook direkteur van de openbare 
leeszaal. Misschien een idee voor 
anderen? 

Dienstverleningscentra voor bejaar-
den vragen ook de medewerking van 
humanisten. In Rotterdam zijn in een 
wijk plannen daarvoor en onze ge-
meenschap is vertegenwoordigd. 

Vietnam heeft ook de geesten in 
Haarlem in beweging gebracht, al-
licht. Maar een wat eenzijdig verslag 
in het blad van de gemeenschap lok-
te kommentaar uit en nu wordt de 
zaak pas echt interessant. Voorzover 
men dit woord bij dat drama mag ge-
bruiken. 

De jaarlijkse auto-rally van Utrecht 
komt er, en wel op 24 sept. En in 
een bijeenkomst van een district ver-
telde de voormalige voorzitter over 
zijn ervaringen in Australië, waar hij 
zijn kinderen bezocht. 

Almelo heeft in haar blad enkele 
woorden gewijd aan de nagedachte-
nis van haar voormalig lid, dr. C. 
Schravensande, die vele jaren lid van 
deze gemeenschap is geweest. Hij 
trad veel op als spreker, ook bij de 
uitvaart als hierom gevraagd werd. 

Die dominee, die het altijd heeft over 
de vijand op pantoffels heeft dan 
toch gelijk gekregen. Alleen, die 
pantoffels zijn blijven staan op een 
weekend, dat Groningen met succes 
organiseerde. Diezelfde gemeenschap 
ging op 21 mei een tocht maken door 
Friesland. 

Ook Zwolle ging op reis en wel, 
een jaarlijkse traditie, naar Dalfsen, 
waar een lid een kampeerbedrijf 
heeft. Een artikel door de raadsman 
voor de gedetineerden geschreven 
als bijlage in het jaarverslag, heeft 
een ander lid die reclasserings-
ambtenaar is tot tegenspraak uitge-
lokt. In één opzicht denken ze het-
zelfde, het gaat altijd om de mens die 
met zich zelf in het reine moet ko-
men. 

Eigenlijk wel jammer, dat het blad 
De Gooise Grenspost van Laren/ 
Blaricum gaat verdwijnen, omdat er 
een gezamenlijk blad van de vier ge-
meenschappen komt. Als het dan 
maar net zo leesbaar en goed opge-
maakt blijft en we het even trouw 
krijgen toegestuurd. En het was een 
aardige gedachte, dat de drie bezoe-
kers van het congres ieder zijn eigen 
indrukken over deze ontmoeting gaf. 

Ook al weer achter de rug zijn de 
eilanddagen van Tuinsteden/ West in 
Amsterdam. Twee dagen, die ieder 
op zijn eigen manier kon doorbren-
gen, met allerlei opwindende dingen 
voor de kinderen en als hoogtepunt 
voor iedereen een pantomime voor-
stelling. Wie ideeën wil opdoen voor 
dit soort samenkomsten moet maar 
eens bij dat bestuur navraag doen. 

Tenslotte, een speciale vermelding 
voor een uitnodiging, die we van Go-
rinchem kregen. Niet vanwege de in- 

houd, maar omdat het drukwerk er 
zo aantrekkelijk uitzag. Helaas, dat 
komt bij onze gemeenschappen maar 
zelden voor. 

NIEUWE GEMEENSCHAP 

Het bestuur van de werkgroep Pur-
merend heeft na overleg met de be-
treffende functionarissen besloten tot 
oprichting van een gemeenschap over 
te gaan. Dat zal met enig vertoon 
plaats vinden op 16 oktober. Voor-
zitter van Praag heeft al toegezegd 
te komen spreken. Op die dag is het 
precies vijf jaar geleden dat de po, 
ging, om humanisten in die stad bij-
een te brengen, van start ging. Hoe-
wel het een vele malen teleurstellend 
karwei is geweest, heeft men toch 
volgehouden en zal de nieuwe ge-
meenschap met zo'n kleine 50 leden 
kunnen beginnen. 

STICHTING STEUNFONDS 
PRAKUISCH HUMANISME 
In de eerste vijf maanden van 1967 ontving het Steunfond uit gewone 
giften 

f 74.403,95. 
Een respectabel bedrag, waarvoor het Fonds zeer erkentelijk is, al 
verliest het niet uit het oog dat het over diezelfde periode in 1966 
f 35.000,— en in 1965 f 10.000,— meer ontving. Voor het eerst in 
tien jaar moeten we een teruggang constateren, die ons, gezien de 
financiële positie van het Humanistisch Verbond, met zorg vervult. 
In de afgelopen maanden heeft het Steunfonds in totaal f 89.000,—
aan het Humanistisch Verbond uitgekeerd, d.w.z. f 20.000,— uit het 
fonds met bijzondere bestemming en f 69.000,— uit de gewone giften 
voor de geestelijke verzorging en de geestelijke vorming. Voor vor-
ming en verzorging rekent het Verbond dit jaar op f 160.000,—. 
In een tijd van bezuiniging, waarin bovendien van vele kanten een be-
roep wordt gedaan op onze offervaardigheid, valt het waarlijk niet 
mee f 100.000,— bij elkaar te brengen. Toch verwacht het Verbond 
dat het Steunfonds in de komende maanden voor dit bedrag zal zor-
gen. Dat kan alleen wanneer alle humanisten een steentje bijdragen. 
Stort nog heden uw vrijwillige bijdrage op 

STICHTING STEUN FONDS GIRO 6168  
PRAKTISCH HUMANISME 
AMERSFOORT 

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. 

VAN DE CE C119 ESTEN 

Onze klacht, dat de gewesten maar 
weinig van zich laten horen, heeft 
tenminste tot resultaat gehad, dat we 
hett volgende kunnen melden. 

Dat Zeeland het plan had een ge-
westelijk weekend te houden op 27/ 
28 mei in Aardenburg. Of het is 
doorgegaan, weten we niet. 

Maar Utrecht/'t Gooi is er tenminste 
tijdig bij, op 17 september a.s. een 
studiedag in Utrecht. 
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Voor deze zomer staan de volgende 
aktiviteiten op het programma: 

A. Kinder- en jongerenkampen. 
1. Voor 10-12 jarigen van 1-8 juli 

in Vierhouten op het terrein van 
de Stichting „Zon en Vrijheid". 
Prijs f 60,— plus reiskosten heen 
en terug. 

2. Voor 13-15 jarigen twee tenten-
kampen op Texel. Duur 12 da-
gen. 
le kamp van 3 t/m 14 juli, 2e 
van 31 juli t/m 11 augustus. 
Prijs f 100,— plus reiskosten heen 
en weer naar de Cocksdorp. 

3. Voor 16 en 17 jarigen 2 trektoch-
ten per fiets. 
a. Door Engeland van 1 t/m 

16 augustus. 
b. Door Frankrijk van 4 t/m 19 

juli. 

Fietstochten: dat is 16 dagen lang 
met de fiets door een mooie streek in 
het buitenland trekken, dat is echt 
kamperen in kleine tenten en zelf het 
eten koken. Ondertussen kun je de 
stadjes bekijken, vakantie houden, 
praten met je kampgenoten, gekke 
dingen beleven etc. etc. Als je zin 
hebt om samen met anderen met va-
kantie te gaan en 16 of 17 jaar oud 
bent probeer dan ook eens een fiets-
tocht. Dit jaar een tocht naar En-
geland (omgeving Harwich) en één 
naar Frankrijk (omgeving Seine-
mond). Vraag de folder met inschrij-
ving voor alle tochten bij mej. A. 
Verwaal, Kastelenplantsoen 58, 
Utrecht. 

B internationaal kamp. 

Op het noordpuntje van Texel or-
ganiseert de H.J.B.-Nederland van 
15 tot en met 29 juli 1967 een tenten-
kamp. 
Op het gereserveerde terrein zijn ten-
ten en is kookgerei aanwezig. Zelf 
meenemen: 	eetgerei, 	toiletspullen, 
(zwem)kleding, slaapzak en als je 
wilt een eigen tent. 

De deelnemersprijs bedraagt voor de 
eerste negen dagen Hfl 55,—, voor 
de zes dagen Hfl 37,50 of Hfl 8,—
per dag. 
Bij de bedragen zijn kosten voor 
overnachte; eten en excursie inbe-
grepen; korting voor zelf meege-
brachte tenten kan niet worden ver-
leend. 
Het Nederlandse correspondentie-
adres voor alle kampzaken is:  

Enkele leden van de Apeldoornse 
jongerengroep waren op het congres. 
In de groep hebben zij verslag ge-
daan van hun bevindingen. Er zal 
ongetwijfeld een levendige discussie 
gevolgd zijn, want over de eigen-
aard van de humanist (zo die er is) 
zijn we voorlopig nog niet uitge-
praat. 

Eigen huisvesting is nog altijd een 
belangrijke voorwaarde voor een 
goed draaiende jongerengroep. Na 
de magnifieke Rotterdamse lokalen, 
vordert nu de Haagse groep met de 
inrichting van de kelder. Haarlem 
heeft een noodkreet de wereld in la-
ten gaan: men vraagt H.V.-leden 
een garage, schuur, zolder of kelder 
ter beschikking te stellen. Al ver-
keert het bouwsel niet in goede staat, 
men wil het dolgraag zelf opknappen. 
Men snakt naar een eigen sfeer, die 
niet te vinden is in incidenteel ge-
huurde zaaltjes. 

Eric Kreger was sinds de oprichting 
van de H.J.G.-Eindhoven voorzitter. 
Na twee jaar vond hij het terecht 
welletjes. Er werd niet direct iemand 
gevonden om de plaats van de zo 
actieve en inventieve scheidende 
voorzitter in te nemen. Wel werd 
het bestuur uitgebreid en gaat men 
zich onderling „bezinnen" op de 
vraag, wie het beste de leiding in 
Eindhoven op zich kan nemen. 

In Nijmegen is het actieve lid Fred 
Mos uit Eindhoven komen wonen. 
Het bloed kruipt, waar het gaan kan 
want na een gesprekje met het ge-
meenschapsbestuur is hij contactper-
soon voor jongeren geworden met op 
de achtergrond het idee, dat er mis-
schien wel mogelijkheden zijn voor 
een jongerendiscussiegroep of zo iets. 

Mejuffrouw I. Dekker, Olivier van 
Noortstraat 4, Hilversum, telefoon: 
(02950) 40815. 
Iedere belangstellende kan hier nade-
re gegevens krijgen of zich opgeven. 

Bejaardenkampen 
Deze worden gehouden van 9 tot 30 
september, in „De Ark", Belvédère-
laan 14 te Nunspeet. Deelname voor 
personen boven de 60 jaar, pension-
prijs per week f 65,— 
Inlichtingen en aanmelding bij de be-
heerder, tel. 03412-2404. 

Vacantie op de Veluwe 
Er zijn nog kamers beschikbaar op 
,,De Ark" in Nunspeet tot 18 juli en 
van 29 juli tot 2 september. Folder 
op aanvrage bij de beheerder, Bel-
védèreweg 14 te Nunspeet, tel. 
03412-2404. 

De H.J.B.-Hilversum bestaat 10 jaar. 
Dit tweede lustrum werd op oud 
hajébése wijze gevierd met een zeer 
gevarieerd programma, dat, naar we 
aannemen, tot diep in de nacht heeft 
geduurd. Hopelijk is men niet afge-
knapt en gaat men vol goede moed 
op naar het volgende lustrum. Veel 
sterkte en succes gewenst vanaf deze 
plaats. 

Zoals vele malen bij de H.J.B. de 
„H" ter discussie heeft gestaan, is 
het thans de Studentenvereniging op 
humanistische grondslag „Socrates" 
die zich afvraagt of de „H" gerecht-
vaardigd en wenselijk is. Koploper 
in de discussie is de afdeling Gro-
ningen. Deze afdeling heet thans vol-
uit „Discussievereniging van Buiten-
kerkelijke Studenten „Socrates", af-
deling Groningen van de S.V.H.G. 
Groningen." Op het najaarscongres 
zal beslist worden of deze Groningse 
stap landelijke navolging zal vinden. 

In Steenwijk organiseerde men een 
fietstocht naar het H.M.T. De Hune-
berg in Havelte. Het was niet zo 
maar een uitstapje. Men wilde eens 
wat contact zoeken met de militairen 
aldaar om te bekijken of er geen ge-
zamenlijke interessen zijn. Deze bur-
geractiviteit voor andere burgers in 
uniform zal zeker op prijs gesteld 
worden. 

Uit een enquête die de H.V.-gemeen-
schap Amstelveen-Buitenveldert heeft 
gehouden, bleek dat er in totaal der-
tig kinderen tussen de 16 en 24 jaar 
waren, van wie de ouders lid van 
het H.V. waren. Deze ouders werden 
opgebeld met de vraag hoe de na-
men van hun kinderen luidden. Hier-
op werd meestal vlot geantwoord. 
Daarna ontvingen deze jongeren een 
aan hen persoonlijk gerichte brief, 
waarin ze gevraagd werd of ze inte-
resse hadden om eens te komen pra-
ten over een discussiegroepje van 
buitenkerkelijke jongeren. Het resul-
taat is geweest, dat er 15 versche-
nen, vrij snel tot een voorlopige be-
stuurscommissie kwamen, graag hun 
eigen boontjes wilden doppen en in-
dien nodig de steun van het gemeen-
schapsbestuur op prijs zullen stellen. 
Een ondernemend groepje dus, waar-
van veel te verwachten valt. 

Uit Hoogerheide in Noord Brabant 
kwam de vraag of er in deze con-
treien niet iets zou kunnen gebeuren. 
Indien er jongerer in Bergen op 
Zoom, Roosendaal en omstreken zijn, 
die er net zo over denken, laten zij 
even een berichtje naar de secretaris 
van de werkgroep Jeugd en Jonge-
ren zenden, Postbus 114, Utrecht. 

DRUK: STORM UTRECHT-MAARSSEN 


