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American rationalist : a journal of freethought.
Antenne : kontaktblad voor morele dienstverlening /
AS : anarcho-socialisties tijdschrift.
atheist / The
Australian humanist : publication of the Council of
Bajeshumanist /
besluit : kwartaalbulletin van Stichting "De Einder".
Bevrijdend denken : rationeel-humanistisch weekblad.
Bindteken : informatieblad van de Vrijzinnige Koepel voor
Niet-Confessionele en Humanistische Vereni
Binnenlandse zaken : personeelsbulletin van de Universiteit
Buiten de perken.
cahiers rationalistes : revue mensuelle éditée par l'Union
Commissioner special : issue of the IHEU Commissioner for
Contactblad uitvaartbegeleiding (vóór 1997 'Kontaktblad'
Critisch fundament : literatuuroverzicht.
CSER review : the review of the Committee for the Scientific
dageraad : tijdschrift toegewijd aan de verspreiding van
Diesseits : Zeitschrift für Humanismus und Aufklärung /
Drupelsteen : officieel orgaan van de Studentenvereniging
Ego /
Ego : maandblad van de humanistische geestelijke
Einder : kwartaalbulletin van Stichting "De Einder" op
Espaces de libertés : magazine du Centre d'Action Laïque.
Essays in the philosophy of humanism : a journal of the
ethical outlook : a journal of the American Ethical Union.
ethical record.
Eureka! : current contents met daarin opgenomen
inhoudsopgaven van de voornaamste in de UvH-biblioth
European humanist professional : annual publication of the
The European Humanist Professionals (
Filister : studentenblad Universiteit voor Humanistiek.
Filos : vriend voor de ander, vriend voor jezelf /
Free inquiry /
Free mind :
freethinker : secular humanist monthly /
Freidenker : Zeitschrift für FreidenkerInnen, HumanistInnen
Freidenker, Geist und Gesellschaft : Zeitschrift für
FreidenkerIn : Zeitschrift für wissenschaftliche
Weltanschauung : Organ des Freidenkerbundes Öster
freigeistige Aktion.
Gay & lesbian humanist : magazine of the Gay and Lesbian
gay humanist : magazine of the Gay Humanist Group.
Gay humanist quarterly : sexuality, politics, humanism,
Geestelijke verzorging : tijdschrift van de Vereniging van
Geknipt voor humanistisch geestelijk raadslieden bij de
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gemeenschap : orgaan voor de gemeenschaps-bestuurders
HADC-bulletin : nieuwsbrief van het Humanistisch Archief
HGW knipselkrant /
HIVOS informatie bulletin /
Hivos magazine /
HIVOS projectbericht /
HOI krant /
HOI-info /
Hoimanist : schoolkrant van het Humanistisch
HOM nieuwsbrief /
Homologie : tijdschrift voor homologie.
HSHB bulletin / jaarverslag
HSHB, HBB nieuwsbrief /
Human /
Human info : management informatie /
Human-etik /
Human-etikk /
Humanism Scotland.
Humanismus aktuell : Zeitschrift für Kultur und
Humanismus aktuell : Zeitschrift für Kultur und
Humanismus heute : Zeitschrift für Kultur und
Humanist (op banden: Humanist UK)
Humanist : a publication of the American Humanist
Humanist : Kultur, Weltanschauung, Religion.
Humanist : organ for Human-Etisk Forbund.
humanist : tweewekelijkse uitgave van het Humanistisch
Humanist in Canada.
Humanist news /
Humanist news : the newsletter of the British Humanist
Humanist outlook : concerned with the promotion of the
Humanist perspectives.
humanist professional : the journal of the International
Humanist reprint /
Humanistic Judaism.
Humanistisch verbond.
Humanistische Documentatiedienst /
Humanitas : kaderorgaan van de Nederlandse Vereniging
Humanitie : Humanist Society of Scotland magazine.
Humanity /
Humbug : kwartaaluitgave van de Landelijke Werkgroep
Humus : kaderblad van het Humanistisch Verbond.
HVB-HOM-Hivos nieuwsbrief /
HVB-kontakt : nieuwsblad van het Humanistisch
HVB-nieuwsbrief /
HVO nieuws /
HVO Nieuwsbrief / Stichting Humanistisch Vormings
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HVO.
IHEU Information Bulletin
IHEU youth newsletter.
In en om het Humanistisch Verbond : mededelingen voor de
Independent India /
Information bulletin / International Humanist and Ethical
International humanism /
International humanist /
International humanist news /
J.H. nieuwsbrief : aktiviteiten voor jongeren rond
Jaarboek Multatuli.
Kader : orgaan voor functionarissen van het Humanistisch
Kaderkrant /
Kaderkringloopkrant : kaderblad Humanitas /
keerpunt : internationaal personalistisch tijdschrift.
Kernvraag : dokumentatie ter voorlichting over oorlog en
Kontaktblad uitvaartbegeleiding (vanaf 1997 'Contactblad')
Kristall : Zeitschrift für Geistesfreiheit und Humanismus.
KWALON : tijdschrift voor kwalitatief onderzoek in
libertijn : humanistich blad voor jonge mensen /
Loopmare /
Magazine mens.nu /
Medarthoi /
Mededelingenblad van het Humanistisch verbond.
Mens en tijd : religieus humanistische verkenningen /
Mens en wereld : maandblad voor buitenkerkelijken /
modern rationalist : (a non-political, development oriented
monthly record /
moralist : tweemaandelijkse uitgave der Werkgemeenschap
Mores : pedagogisch tijdschrift voor morele problemen.
NartheX : tijdschrift voor godsdienst en levensbeschouwing.
New humanist : the quarterly journal of the Rationalist
New Zealand humanist : the quarterly journal of the
Newsletter / the Gay & Lesbian Humanist Association.
nieuwe leven : religieus-socialistisch maandschrift /
nieuwe stem : maandblad voor cultuur en politiek.
Nieuwe stemmen /
Nieuwe stemmen uit de Vrije Gemeente : officieel orgaan
Nieuwsbrief van de Homowerkgroep van het Humanistisch
Ont-moeten : informatief tijdschrift van het groepswerk van
Over Multatuli.
Pastorale verkenningen : tijdschrift voor het
pensée et les hommes / (Laïcité. La) is eigenlijk Laïcite,
maar de band vemeld de hoofdtitel niet en het staat dus in
Philo : the journal of the Society of Humanist Philosophers.
plain view : a quarterly journal concerned with human
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Pluralism working paper.
Praktische humanistiek : vaktijdschrift humanistisch
puntjes op de i van het practisch humanisme : orgaan voor
en van de sprekers van het Humanistisch
Queensland humanist /
radical humanist : devoted to scientific and rational thinking
raison : le mensuel de la Libre pensée.
Ratio.
rationalist annual for the year ...
Rede : nieuwsbulletin van de Ver. t.b.v. zelfstandig denken
Rekenschap : driemaandelijks tijdschrift voor wetenschap
Relevant /
Religious humanism : a quarterly journal of humanistic
Rondzendbrief / Vereniging van Geestelijk Verzorgers in
Rondzendbrief / Vereniging van Geestelijke Verzorgers in
Scottish humanist /
Secular humanistic judaism /
secularist : a journal devoted to the promotion of
skeptical inquirer : the zetetic : journal of the Committee
Spino : nieuwsbrief van de Vereniging Jonge Humanisten
i.o. : activiteiten voor jongeren rond humani
stemvork : orgaan voor en van de sprekers van het
Tijdschrift voor de studie van de Verlichting /
Tijdschrift voor de studie van de Verlichting en van het vrije
Tijdschrift voor humanistiek /
Trefpunt : orgaan van de Humanistische Jeugdbeweging.
'Trefpunten' /
Truth seeker : the journal of independent thought.
TVG : Tijdschrift geestelijke verzorging : uitgave van de
Vereniging van Geestelijk Verzorgers in Zorginst
tweede generatie : kwartaaluitgave van de Landelijke
UvH/HOI info : tijdschrift van de Universiteit voor
Humanistiek en Humanistisch Opleidings Instituut
UVV-info /
Van mens tot mens : ledenorgaan van de Nederlandse
Vereniging voor Maatschappelijk Werk "Humanitas".
Van 't zelfde : humanistisch homobulletin /
Victorian humanist : bulletin of the Humanist Society of
vlam : weekblad voor vrijheid en cultuur.
vrijdenker : orgaan van de Vrijdenkers-Vereeniging "De
vrijdenker : tijschrift van de Vrijdenkersvereniging De Vrije
vrije gedachte : maandblad van de Vrijdenkersvereniging
vrije katheder : bulletin ter verdediging van de
vrije micro : tweemaandelijks tijdschrift van het
Vrije ruimte /
vrije woord : tijdschrift van het Humanistisch Verbond.
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Waakzaamheid : brochures uitgegeven door het Comité van
waakzaamheid van anti-nationaalsocialistisc
Waardenwerk.
L
Wege ohne Dogma : Gemeinschaftsausgabe Freie Religion, L
Wisselkrant /
Wonen op leeftijd : nieuwsbrief van de Humanistische
Stichting voor Huisvesting van Bejaarden (HSHB)
woord van de week : orgaan van het Humanistisch Verbond.
Zandschrift : contactblad voor het justitiepastoraat /
ZichtOpZin /
Zindroom /
L
Zwingli : tweewekelijks blad in principieel-vrijzinnige

L = Lopend
NA = Niet Aaanwezig

Vanaf

1936-39
201319921995-98
1991-94
1948-73
1996-2005
1999-2003
20081994-2009

juli 2018

